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SKAITYKITE 3 p.

Feniksas
„Vytautas“ kyla iš
pelenų

Paskutinė stotelė
Laima

DUOBLIENĖ
„Viskam yra pradžia ir
pabaiga“, byloja liaudies
išmintis. Ne išimtis
– ir gyvenimas. Prienų
ligoninėje nauji žmogučiai

Stasė

SKAITYKITE 5 p.

„Bočiai“ gyvena
aktyvų ir įdomų
gyvenimą
SKAITYKITE 5 p.
REKLAMA

pirmu riksmu gyvenimo
nebesveikina nuo 2005
m. pabaigos, kai buvo
uždarytas Akušerijos
skyrius. Tačiau paskutinė
stotelė – Patanatominis
kabinetas, veikiantis
nuo ligoninės atidarymo,
mirusiuosius priglaudžia
iki šiol.

Per metus – apie 200
mirusiųjų
Pasak Prienų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus vyresniosios slaugos
administratorės Aušros Šiugždinienės, Patanatominiame
kabinete per metus pabuvoja
apie 200 mirusiųjų.
Ji pasakojo, kad į žmonių
populiariai lavonine vadinamas patalpas atvežami visi

Birštonas pasiruošęs ir
pasipuošęs šventėms
ASIPAVIČIENĖ

Šeštadienio vakarą Prienų
sporto arenoje Lietuvos
krepšinio lygos BetsafeLKL varžybose PrienųBirštono „Vytautas“ be
skrupulų įveikė vieną iš
LKL lyderių – Panevėžio
„Lietkabelį“ ir dar labiau
atsiplėšė nuo lygos
turnyrinės lentelės
apačios.

0,40 €

ES parama
maisto
produktais Prienų
mieste

Lankėsi Prienų
globos namuose

Gruodžio 5 d. Prienų
r. savivaldybės meras
A. Vaicekauskas,
mero pavaduotojas
A. Marcinkevičius ir
laikinai einanti pareigas
Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus vedėja
S. Mekionienė susitiko
su Prienų globos namų
bendruomene.

Kaina

Šeštadienio pavakare
Jono Basanavičiaus
aikštė Birštone
šurmuliavo šventės
laukimu. Skambėjo

mirusieji ligoninėje. Artimieji, kol pasiruoš laidotuvėms,
mirusįjį čia gali laikyti nemokamai. Prieš penkerius
metus atnaujinto šaldytuvo
paslaugomis naudojasi ir namuose mirusiųjų artimieji, ir
laidojimo paslaugas teikiančios firmos. Ši paslauga yra
mokama. Mirusįjį galima atvežti visą parą.
„Dažniausiai mirusieji pas
NUKelta Į 9 p. 

muzika, prekybininkai
kioskeliuose siūlė vaikams
įvairių gardumynų bei
žaislų.

Kitose palapinėse vietos
amatininkai kvietė įsigyti gaminių iš vilnos ar lino, paskanauti šildančių arbatų. Žolininkė Monika prekiavo įvaiNUKelta Į 7 p. 

ES parama maisto
produktais Prienų
mieste bus teikiama
nuo 2017 m. gruodžio
18 d., pirmadieniais,
antradieniais,
trečiadieniais,
ketvirtadieniais,
penktadieniais nuo 12.00
iki 14.00 val.

Maisto produktus kviečiame atsiimti adresu: Kęstučio
g. 63, Prienai (buvusi Prienų
specialioji mokykla). Prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Vienam labiausiai nepasiturinčiam asmeniui skirtas
maisto produktų kiekis:
Konservuoti žirneliai (2
vnt.), Žuvies konservai (2
vnt.), Sausi pusryčiai (1 vnt.),
Aliejus (2 vnt.), Plikyti ryžiai
(1 vnt.), Trijų grūdų kruopos
(1 vnt.), Konservuota daržovių sriuba (1 vnt.), Saldintas
sutirštintas pienas (2 vnt.)
SAVIVALDYBĖS inf. 

Paskubėkite užsiprenumeruoti Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m., nes:

> Prenumeruoti metams - pigiau ir metinės prenumeratos kaina galios tik iki gruodžio 30 d.!
> Su pirmuoju 2018 m. laikraščio numerį visiems prenumeratoriams išdalinsime 2018 m. kalendorių!
> Visi, užsiprenumeravusieji laikraštį visiems 12 mėnesių dalyvaus prenumeratorių loterijoje!
> „Naujasis Gėlupis“ išliks 16 puslapių ir visas spalvotas. Be to, jame ir toliau puikuosis neišsemiami klodai informacijos, kuriuos jums dovanosime
du kartus į savaitę!

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

 ŽVILGSNIS
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Europarlamentarui Petrui Auštrevičiui išsakius abejonių
dėl Liberalų sąjūdžio pirmininko rinkimų, kuriuose
vieno balso persvara parlamentaras Eugenijus
Gentvilas aplenkė Seimo narį Vitalijų Gailių, partijos
atstovai žada tikslinti neatitikimus.



Kalendoriuje įrašytos dar trys naujos atmintinos dienos.
Seimas šią savaitę papildė įstatymą ir balandžio 28-ąją
paskelbė Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos
diena, liepos pirmąjį sekmadienį – Globėjų diena, o
gegužės 11-ąją – Pagarbos mokesčių mokėtojams diena.

REDAKTORIAUS
SAVAITĖ
Mantvydas Prekevičius

Š

tai ir sugrįžo į gimtus
kraštus dangaus pilkuma bei namų stogų baltumas.
Štai ir saulė vėlyvą rytą pakildama tik nusižiovauja ir tuoj
pat atgal į savo žiemiškąjį
patalą skubinasi. Lygiai kaip
ir mes, anksti pakirdę iš miego. Per rudenį pavargę žiemos metu nenorime iš patalų
iškišti nė milimetro daugiau
nosies, negu mums reikia per
ją įkvėpti oro. O reikia.
Saulė tikrai nežada laukti
visą dieną – tik trumpam apšvietusi dūmų bei garų gailiai
raibuliuojančia šviesa namus,
tuoj pat skubinasi atgal. Atgal
į žemiškąjį patalą. Pasislepia
už medžių, o mums ant galvų
nusileidžia šaltis. Ne tik šaltis,
bet ir miriadai baltų žvaigždžių, tarsi adatos smingančių
iš tamsios dangaus skliauto
platybės. Bet čia ne
rugpjūčio žvaigždėti
vakarai, todėl tos adatos sminga tik į ištuštėjusius laukus – baltus lapus, laukiančius
įvairiaspalvių pavasario plunksnų brūkšnių. O tie pavasario
rašytojai, dailininkai
šaltą žiemos vakarą
stengiasi paslėpę galvą kailinėse kepurėse
skriete skrieti namo.
Prie šiltos krosnies,
šilto užkloto ir garuojančios arbatos.
Daug kas yra matę televizijos reklamą apie ilgą kvapnų
garų kelią iki to vieno praeivio nosies. Ir, ko gero, mielai
pripažįstame, jog tas garuojantis puodelis šaltą žiemos
vakarą būna tarsi išganymas.
Gaivaus oro pliūpsnis, pats
sočiausias kąsnis. Tas puodelis suteikia galimybę pajausti saugumą: „Mes namuose,
mus apsaugos puodelyje slypinti stebuklinga šiluma“.
Prieš šventes visada prisimename tuos, kurie to puodelio net nesitiki sulaukti. O
jeigu jau sulaukia, puikiai supranta jo laikinumą, nes jie

– ne namie. Jie neturi namų.
Turbūt ne vienam tuomet kyla noras pavaišinti niekada
nelauktą svečią šiltu puodeliu arbatos. Pavaišinti skalsia
duones rieke. Pavaišinti tuo,
ką valgome kiekvieną dieną.
Tą pačią dieną, kada mūsų išrinktasis valgo tai, ką randa –
viską, kas mums neįtiko.

– kas svarbiau už ką nors pašalinio. Ir siekdami geriausio
– atsikratome.

Ar ne dažnai nusivylę
susimąstome, kad
jau geriau niekas
nebūtų mums nieko
žadėjęs? Ar ne dažnai
patiriame, kad niekada
neišpildytas noras
sužeidžia širdį mažiau
negu neišpildytas
pažadas?

Palyginimas tikrai nevertas
žmogiškumo, tačiau su daugeliu tų, kurie neturi namų,
elgiamės kaip su šunimis.

mas, kai išvejamas, o ne tuomet, kai niekada net nepamato
mūsų namų.
Ar ne dažnai pripažįstame,
jog vienatvė kainuoja mažiau

http://www.facebook.com/labirintai

mės, koks nedėkingumas...
O ar kada nors susimąstėme,
kad žmogus, kaip ir bet kuri kita gyva būtybė, širdį turi
ne dieną, ne dvi, o apskritus
metus?Ar susimąstėme, jog laikinas gerumas visada baigiasi,
o ta pabaiga būna dar
skaudesnė?

Pažinę gera,
pažinsime ir bloga.
O žinodami, kad
gėris bus trumpai,
su kančia lauksime
toks akimirkos, kai
vėl pasinersime į
blogį.
Pamatome gatvėje nuvargusius, gailiu žvilgsniu žiūrinčius į viską, kas mums atrodo
– niekas. Netgi šilta, nuo lietaus apsaugota užuovėja jiems
tuomet atrodo tarsi stebuklas.
Ir mūsų širdys, taip jau lemta, kartais prisipildo sąžinės
ir atjautos. Gailus žvilgsnis
pabudina mumyse žmogų, o
ne plėšrūną. Priimame, nuprausiame, pamaitiname ir
glostome. Suteikiame pilną
gyvenimo džiaugsmą. Iki vienos vienintelės akimirkos. Kai
prisimename, kad turime tai,
ką turėjome iki šios akimirkos
– savo pomėgius, savo draugus, savo laiką. Viską savo

negu širdgėla po skyrybų?
Žmogus toks pats paprastas, kaip bet kuris kitas gamtos kūrinys. Jo jausmai lygiai
tokie patys.

Kokia prasmė su
šventine nuotaika
apipilti savo jausmais
nelaimėlį, jeigu
po švenčių mes jį
išmesime į tą pačią
pilką, nieko mums
nereiškiančią gyvenimo
niekučių skrynią?
Turbūt nedaug galima su-

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

www.naujasisgelupis.lt

Pabandykime du kartus
per metus valgyti
sultingą, keptą vištą, o
kitas dienas – po riekelę
duonos. Ar mūsų
gyvenimas dėl tų dviejų
dienų bus laimingesnis?
Ar džiaugsimės sočia
vakariene, žinodami,
kad kiti keli mėnesiai su
skurdžia rieke duonos
gali būti paskutiniai?

Deja, reikia pripažinti,
kad šventės – laikinos.
Laikinos ir mūsų
nuotaikos bei norai
Dažnai siūlome save tiems,
padėti. Ir tada iškyla
Ar dažnai susimąstome,
kuriems
reikia pagalbos, ir
klausimas – kam padėti, kad į namus priimtas keturlabai
dažnai
nusiviliame gajeigu paskui išmesi?
kojis labiau būna įskaudinavę piktą atsakymą. Stebi-

LEIDĖJAS:

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

klysti sakant, kad norime padėti. Ypač per šventes. Tačiau
tik tam, kad akimirksniui pamalonintume savo sąžinę.
Tik klausimas... Kurią sąžinę? Prieš save, prieš draugus,
prieš artimuosius, prieš savąjį Dievą?

REDAKCIJA:

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

REDAKTORIUS
Mantvydas PREKEVIČIUS tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt



Iš Lietuvos iki gruodžio mėnesio šiemet emigravo
per 54 tūkst. gyventojų – daugiau nei pernai,
tačiau auga ir atvykusiųjų skaičius. Statistikos
departamento duomenimis, iš 54 tūkst. 560
išvykusiųjų šiemet 51 tūkst. 825 buvo Lietuvos
piliečiai.

Rekolekcijos, apmąstant Dievo Žodį, yra tarsi kelias, vedantis per šią širdies perkeitimo, gyvenimo apmąstymo kelionę. Jos yra tarsi vidinis kompasas, padedantis mums šį
laiką išgyventi kaip tikėjimo įvykį. Dalyvaudami rekolekcijose, mes keičiamės patys ir parengiame tikrąjį Betliejų savo
širdyje, pajuntame, kad Dievas tampa mums artimesnis.

PRIENŲ KRISTAUS APSIREIŠKIMO
PARAPIJOS BAŽNYČIA
ADVENTO REKOLEKCIJOS
2017 m. GRUODŽIO 16 - 17 DIENOMIS
REKOLEKCIJŲ DIENOTVARKĖ
Gruodžio 16 diena (šeštadienis)
17 val. - Rekolekcijų pradžia.
SUSITAIKINIMO PAMALDOS,
po jų Šv. Mišios su homilija ( pamokslu).
Gruodžio 17 diena (sekmadienis)
8.00 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu).
10.00 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu).
12.30 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu).
Rekolekcijų pabaiga.
17. 00 val. – Šv. Mišios.
Rekolekcijas ves Telšių kunigų seminarijos rektorius kun.
teol. dr. Ramūnas Norkus.
Rekolekcijų dienomis bus daugiau svečių kunigų, tad
kviečiame tuo pasinaudojant švęsti Susitaikinimo sakramentą (atlikti išpažintį).
Kviečiame visus drauge išgyventi DIEVO gailestingumą
ir artumą šiomis dienomis.
Kūčių vakarą, gruodžio 24 d. 22 val. Piemenėlių Šv. Mišios. Giedos Prienų Ąžuolo progimnazijos vaikų choras.
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdos. Šv. Mišios – 8.00 val.;
10.00 val.; Suma 12.30 val. ir vakare 17.00 val.
Antrą Šv. Kalėdų dieną Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka.

Ar labai džiaugiamės gavę
laikiną progą užsidirbti ir žinodami, kad po šio uždarbio
vėl nieko nebebus? Ar labai
džiaugiamės, kai mylimasis
grįžta puikios nuotaikos į namus, bet žinome, kad jau rytoj jis vėl bus nesukalbamas ir
tai tęsis kelias dienas, savaites,
mėnesius? Ar tikime, kad ilgą
laiką vienas kito neapykantos
šešėliuose gyvenę sutuoktiniai, vieną vakarą praleidę
draugiškai, daugiau niekada
nesusipyks?
Tai kodėl tikime, kad trumpas šventinis gailestis atpirks
viso gyvenimo panieką?

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

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
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Tiražas – 1 150 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.
Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti.
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Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių
nuomone. Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą
informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.
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Mažiausiai keturi žmonės sekmadienį vakare
patyrė sužalojimų Vokietijos Ešveilerio mieste šalies
vakarinėje dalyje papuoštai eglei nugriuvus ant
kalėdinės mugės. Apie 18 val. vietos laiku (apie 19 val.
Lietuvos laiku) papuoštas medis griuvo ant vaikams
įrengtos karuselės.



Didžiausia Azijoje senovinė budistų pagoda Kinijos
Sičuano provincijoje sekmadienį visiškai sudegė,
praneša Kinijos žiniasklaida. Teigiama, jog 16 aukštų
senovinis budistų bokštas Sičuano provincijos šiaurės
vakaruose, aukščiausias Azijoje sekmadienį užsidegė
ir sugriuvo.



Gausus snygis sekmadienį paraližavo Didžiąją Britaniją,
praneša nacionalinis transliuotojas BBC. Rekordiškai
daug kritulių užfiksuota Velse – sniego danga siekia
vidutiniškai 28 centimetrus.

Pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis dėl dviračių takų plėtros
Gruodžio 8 d. pasirašyta
Birštono, Prienų, Alytaus
rajonų, Alytaus miesto
savivaldybių, Nemuno
kilpų regioninio parko
direkcijos ir verslininko
Augustino Rakausko
bendradarbiavimo
sutartis.

Bus siekiama nutiesti dviračių taką per Birštono, Alytaus, Prienų savivaldybių bei

Visuomenės harmonizavimo
parko teritorijas.
Projekto tikslas – skatinti sveiką, saugią gyvenseną
ir pažintinį turizmą. Tikima,
kad šio projekto eiga bus sėkminga, o visų savivaldybių
ir verslo bendros veiklos rezultatas ateityje padės kartu įgyvendinti dar didesnius
projektus.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Už nuoširdų darbą padėkojo
neįgaliųjų organizacijų ir skyrių
pareigas Socialinės paramos
pirmininkams
ir sveikatos skyriaus vedėja
Gruodžio 7 d. Prienų
r. savivaldybėje vyko
Savivaldybės vadovų
ir Prienų r. neįgaliųjų
draugijų ir skyrių
pirmininkų susitikimas.

Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, įvertinęs organizacijų, kurios rūpinasi rajono
neįgaliaisiais, svarbą, padėkojo jų pirmininkams už nuoširdų neatlygintiną visuomeninį
darbą. „Jūs labai prisidedate,
kad tie žmonės, kuriems labiausiai reikia pagalbos, neliktų socialinėje atskirty ir
vieniši. Savivaldybė nuolat
plečia socialines paslaugas į
namus, didina socialinių darbuotojų skaičių ir yra pasiruošusi pagal galimybes ir toliau
padėti, bet jūsų visuomeninė
veikla yra nepakeičiama“,
– dėkodamas pirmininkams
pabrėžė meras.
Administracijos direktorius
E. Visockas, pavaduotoja R.
Zablackienė, laikinai einanti
REKLAMA

S. Mekionienė taip pat dėkojo pirmininkams už prasmingą veiklą ir kvietė prireikus kreiptis į Savivaldybę ir
iškilusias problemas spręsti
kartu.
Susitikimo metu keletas organizacijų pirmininkų pasidalijo gerąja bendradarbiavimo
su Savivaldybe bei kitomis
neįgaliuosius vienijančiomis
organizacijomis patirtimi,
pasidžiaugė, kad geba draugiškai dalintis neįgaliesiems
skirtu autobusėliu. Autobusėlį išlaiko Savivaldybė, kartais vienu metu jo prireikia
kelioms organizacijoms, todėl meras paragino informuoti
Savivaldybę apie situaciją ir ji
bus išspręsta.
Susitikimo pabaigoje Savivaldybės vadovai visiems
pirmininkams palinkėjo neišsenkančios energijos, sveikatos, sėkmingų darbų ir gražių
artėjančių švenčių.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Savivaldybės vadovai lankėsi Prienų
globos namuose galbą, ypač už pritaikytas neįGruodžio 5 d. Prienų
r. savivaldybės meras
A. Vaicekauskas,
mero pavaduotojas
A. Marcinkevičius ir
laikinai einanti pareigas
Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus vedėja
S. Mekionienė susitiko
su Prienų globos namų
bendruomene.

Pristatydama įstaigos veiklą direktorė I. Barkauskienė
pažymėjo, kad Globos namuose gyvena apie 210 asmenų, iš kurių 80 proc. yra su
sunkia negalia, todėl įstaigos
pagrindinis tikslas – užtikrinti profesionalią kompleksinę
pagalbą tokiems žmonėms.
Direktorė pasidžiaugė įgyvendintais projektais, kurių metu
pagerinta socialinių paslaugų teikimo kokybė, gyventojų buities sąlygos, užtikrintas
aplinkos saugumas. Vien per
2017 m. buvo atlikta nemažai
darbų: aptverta Globos namų
teritorija, atnaujinta personalo iškvietimo sistema, iš dalies atnaujinta virtuvinė įranga, baigta įrengti skaitmeninio vaizdo stebėjimo ir įrašų
sistema (teritorijoje ir viduje),
patalpos pritaikytos neįgalių
asmenų poreikiams. Taip pat
buvo aptarti numatomi darbai
ir prioritetai 2018 m.
Ir direktorė, ir Globos namų
gyventojai dėkojo Savivaldybei už skiriamą dėmesį ir pa-

galiesiems perėjas, o vienas jų
įteikė merui savo rankų darbo
dovaną.
Kaip pabrėžė meras A. Vaicekauskas, Globos namai – labai svarbi savivaldybei įstaiga,
todėl ne mažiau svarbi ir jos
bendruomenės gyvenimo ir
darbo kokybė. Atsižvelgdama
į Globos namų pageidavimus,
Savivaldybė skyrė lėšų įstaigos teritorijai aptverti, pagalbos iškvietimo sistemai, automobilių įvažiavimo aikštelei
sutvarkyti. Tarybos nariams
pritarus, buvo padidintas paslaugas teikiančių darbuotojų
etatų skaičius.
Šiuo metu Savivaldybė planuoja įgyvendinti dar keletą
projektų ir sutvarkyti Nemuno prieigas, besiribojančias
su Globos namų aplinka, taip
pat padaugės pėsčiųjų takų, o
senieji bus atnaujinti. Pasak
mero, Savivaldybė patenkinta įstaigos veikla, sėkmingai
konkuruojančia su privačiais
globos namais, todėl jokie kardinalūs pokyčiai – nei statuso
keitimas, nei darbuotojų etatų
mažinimas – jai negresia.
Savivaldybės vadovai puikiam Globos namų kolektyvui padėkojo už kantrybę ir
atsidavimą darbui, pasveikino
gyventojus bei darbuotojus su
artėjančiomis šventėmis, palinkėjo sveikatos, geranoriškumo ir asmeninės sėkmės.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Gerbiami Prieniečiai,
Gruodžio 13 d. 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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Jeruzalėje palestinietis sekmadienį peiliu puolė ir sunkiai
sužalojo Izraelio policininką, pranešė Izraelio leidinys
„Jarusalem Post“. Jo duomenimis, incidentas įvyko prie
miesto centre esančios autobusų stotelės.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį atvyko į
Siriją su iš anksto nepaskelbtu vizitu, aplankė Chmeimimo
oro pajėgų bazę ir pareiškė, kad pradedamas šioje karo
krečiamoje šalyje dislokuoto rusų kontingento išvedimas,
pranešė Maskvos naujienų agentūros.



Užsienio šalių partnerių vizitas Išlaužo pagrindinėje
mokykloje

Asmenys, 2016 metais įsigiję
verslo liudijimus Prienų
rajono savivaldybėje

922
2011 m.: 728
2012 m.: 657
2013 m.: 734
2014 m.: 846
2015 m.: 909

Savivaldybėje dirbti pradėjo
tarpinstitucinio bendradarbiavimo
jų tėvams (globėjams, rūpintokoordinatorė

VšĮ „Versli Lietuva“
REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

1

772:626

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

1

686:580

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

7

2

747:619

4. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

3

717:647

5. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

3

738:711

6. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

3

648:665

7. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

4

733:664

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

6

616:703

9. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

7

683:703

9. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

7

693:748

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

8

567:700

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

0

9

592:826

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Gruodžio 15 d.

20

00

val.

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

Jungtinių Tautų vertinimais, kasmet pasaulyje kyšiams
išleidžiama apytikriai 1 trln. JAV dolerių. „Be to,
pasaulio ekonomikos nuostoliai dėl korupcijos per
metus siekia 2,6 trln. JAV dolerių“, – teigiama Jungtinių
Tautų pranešime.



Nuo gruodžio 5 d.
Prienų r. savivaldybės
administracijoje pradėjo
dirbti konkurso tvarka
priimta tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorė (vyriausioji
specialistė) Jovita
Katkauskaitė.

Prieš tai ji dirbo Alytaus
miesto savivaldybės administracijoje vyr. specialiste (savivaldybės gydytoja).
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė sieks
užtikrinti savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos
priežiūros paslaugų vaikams ir

jams) teikimą, mažinant socialinę atskirtį, gerinant tėvystės
įgūdžius ir didinant šeimos savarankiškumą, gerinant vaikų
psichikos ir fizinę sveikatą,
plėtojant sveikos gyvensenos įgūdžius, padedant įveikti
mokymosi sunkumus, patiriamus dėl negalių ar nepalankių
aplinkos veiksnių, mažinant
nepilnamečių iškritimo iš švietimo sistemos riziką.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius – valstybės savivaldybei deleguota
pareigybė. Tokios pareigybės
turi būti įsteigtos visose šalies
savivaldybėse.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Gruodžio 3–9 dienomis
Išlaužo pagrindinėje
mokykloje vieši
tarptautinio daugiašalės
mokyklų partnerystės
ERASMUS+KA2 projekto
„Beware of Endless Wealth;
Art is Revising European
Values!“ („Išsaugokime
amžinąsias vertybes/
turtus. Menas permąsto
Europos vertybes“)
partneriai iš Turkijos,
Slovakijos, Ispanijos bei
Rumunijos.

Vizito dalyviai – 9 mokytojai ir 20 mokinių – jau pirmąją vizito dieną kartu su pačiais
išlaužiečiais lankėsi Prienų rajono savivaldybėje ir susitiko
su Prienų rajono meru Alvydu
Vaicekausku, Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju Rimvydu
Zailsku bei mokyklos kuratore
Švietimo skyriaus vyriausiąja
specialiste Renata Pavlavičiene. Buvo pasikeista sveikinimo žodžiais, dovanomis. Prienų rajono meras pasidžiaugė,
kad mokinių mobilumai, lankantis vienos šalies mokiniams

pas kitus ir kartu įgyvendinant
projektų programas, yra labai
naudingi. Švietimo skyriaus
vedėjas R. Zailskas pristatė
Prienų rajono švietimo ypatumus, palinkėjo sėkmės įgyvendinant projekto veiklas.
Projekto dalyvių iš tiesų laukia daug įdomių veiklų, skirtų
tolerancijos vertybei ir šokio
menui. Viena iš jų – tą pačią
dieną suorganizuotas Balbieriškio, Jiezno, S. Valiūnienės pramoginių šokių, Prienų

„Ąžuolo“, Prienų meno mokyklos ir Prienų laisvalaikio ir
kultūros centro mokinių šokių
kolektyvų pasirodymas kultūros centre.
Išlaužo pagrindinės mokyklos bendruomenė labai laukė svečių, atsakingai rengėsi
jų sutikimui, todėl vizito programos dalyvių laukia įdomios veiklos ir džiugus buvimas kartu.
Išlaužo pagrindinės mokyklos
direktorė Rasa Žilinskienė 

Praktinėje respublikinėje mokyklinių laikraščių leidėjų konferencijoje „Mokyklos laikraštis
rašo...“ dalyvavo dvylika komandų

Ši konferencija buvo kitokia
negu ankstesnė: organizatorių
sumanymu, kuriam entuziastingai pritarė ir UAB „Aipek“,
buvo sumanyta mokyklinių
laikraščių komandas įpareigoti
paruošti savo laikraščio vieną
puslapį atvykus į gimnaziją.
Toks pasiūlymas susilaukė laikraščių leidėjų dėmesio ir konferencijoje užsiregistravo net
12 laikraščių leidėjų komandų
– daugiau nei 90 dalyvių.
Konferencijoje tradiciškai
dalyvavo Prienų rajono mokyklinių laikraščių – Balbieriš-

kio pagr. mokyklos laikraščio
„Spindulėlis“ (vad. R. Zdanevičienė), „Revuonos“ pagr.
mokyklos laikraščio „Revuona“ (vad. V. Pikčilingienė),
„Žiburio“ gimnazijos laikraščio „Salve“ (vad. L. Karčiauskienė) – komandos ir svečiai iš
kitų Lietuvos mokyklų.
Po „Žiburio“ gimnazijos
vaikinų ansamblio dainos konferencijos dalyvius sveikino
gimnazijos direktorė I. Kačinauskienė, Prienų švietimo
pagalbos tarnybos direktorė D.
Stankevičienė, o besiruošiančią 100-mečiui gimnaziją pristatė L. Ališauskaitė – baigusi
kadenciją GMS prezidentė.
Žurnalistės, lektorės L. Laurinčiukienės paskaita „Ko reikia, kad mokyklinis laikraštis
būtų įdomus?“ buvo įspūdingas ir įtraukus reginys. Po paskaitos gimnazijos mokytoja,
viena iš konferencijos organizatorių L. Karčiauskienė pa-

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Gruodžio 1–ąją Prienų
„Žiburio“ gimnazijoje
vyko kasmetinė penktoji
respublikinė mokyklinių
laikraščių konferencija
„Mokyklos laikraštis
rašo“, kurią tradiciškai
organizuoja Prienų
„Žiburio“ gimnazija ir
Prienų švietimo pagalbos
tarnyba.

Gruodžio 16 d.

17

00

val.

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

kvietė komandas į joms paskirtus kabinetus per 90 minučių sukurti paskutinį savo
mokyklos laikraščio puslapį.
Konferencijos nuostatuose buvo siūlytos temos: „Žiburio“
gimnazija ir Prienų švietimo
pagalbos tarnybos šventės ir
kasdienybės, konferencijos
įspūdžiai.

19

00

val.

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

nėje konferencijoje, Švietimo
pagalbos tarnybos metodininkė O. Radzvilavičienė – po
krepšelį su bloknotu gražioms
mintims, o rėmėjai – dovanas. Prienų rajono Mero dovana atiteko Prienų „Žiburio“
gimnazijos laikraščio „Salve“
komandai ir jos vadovei L.
Karčiauskienei. Puiku, kad
konferencijoje visi rėmėjai rado gražių žodžių ar patarimų
savo pasirinktai laikraščių komandai, linkėjo prasmingos
veiklos.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja ekspertė Levutė Karčiauskienė, nuotraukos Miglės
Kazlauskaitės, Miglės Buzaitės,
Emilijos Damukaitytės 

KREPŠINIS

Gruodžio 20 d.

Konferencijos pabaiga – laikraščių leidėjų komandų apdovanojimas – prasidėjo gimnazijos choro daina ir Prienų
rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo R. Zailsko sveikinimu.
Kiekvienai komandai švietimo skyriaus vedėjas įteikė po
padėką už dalyvavimą prakti-

KREPŠINIS

Gruodžio 23 d.

17

00

val.

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

KREPŠINIS

Gruodžio 27 d.

18

50

val.

DELFI TV

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

Sausio 2 d.

1830 val.

DELFI TV

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

ATGARSIAI 
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Jungtinėse Valstijoje šiais metais pirmą kartą nuo
Didžiosios recesijos (2007-2012 metų) laikų padaugėjo
benamių. JAV būsto ir miestų plėtros departamentas
pažymi, kad dėl to daugiausia kalta būsto krizė
Ramiojo vandenyno pakrantėje.



Nobelio taikos premijos laureatai perspėja dėl Šiaurės
Korėjos krizės. Tarptautinė branduolinių ginklų
uždraudimo kampanija sekmadienį atsiimdama
šiemetinę Nobelio taikos premiją perspėjo, kad
žmonijos sunaikinimas yra vos „už vieno impulsyvaus
pykčio priepuolio“.



Vadinamąsias šokiruojančias prognozes jau daugiau kaip
dešimtmetį rengiantis Danijos investicinis bankas „Saxo
Bank“ 2018 metams prognozuoja, be kita ko, kintamumo
rinkose padidėjimą, naują politinę krizę Europos
Sąjungoje (ES), moterų valdžią įvairiose įstaigose ir staigų
bitkoino kurso kritimą.

Kviečiame sporto, jaunimo
Feniksas „Vytautas“ kyla iš pelenų
organizacijas, bendruomenes,
seniūnijas teikti paraiškas dėl
Mantvydas
PREKEVIČIUS
paramos 2018 m.
Šeštadienio vakarą Prienų
Kviečiame sporto,
jaunimo organizacijas,
bendruomenes, seniūnijas
teikti paraiškas dėl
paramos 2018 m. pagal
Prienų r. savivaldybės
kultūros, sporto, jaunimo
ir bendruomenės veiklos
aktyvinimo programos
priemonę „Kūno kultūros
ir sporto populiarinimas,
sporto ir jaunimo
organizacijų, asociacijų,
religinių bendruomenių ir
bendrijų rėmimas“.

Remiamos veiklos sritys:
• Viešųjų įstaigų, asociacijų, religinių bendruomenių ir
bendrijų veikla;
• Tradicinių Prienų rajono
savivaldybės renginių organizavimas;
• Prienų rajono seniūnijų
sportinės veiklos organiza-

vimas;
• Gabių ir talentingų Prienų rajono mokinių ir jaunimo
dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose;
• Naujai besikuriančių asociacijų, viešųjų įstaigų ir bendruomenių skatinimas.
Pretendentai, siekiantys
gauti paramą pagal šią priemonę, iki 2017 m. gruodžio
20 d. į Prienų r. savivaldybės administracijos Kultūros,
sporto ir jaunimo skyrių, 225
kabinetą, turi pristatyti užpildytas paraiškas (pagal pridedamą formą).
Informacija teikiama telefonu (8 319) 61 187 arba
el. paštu adomas.kubilius@
prienai.lt
SAVIVALDYBĖS inf. 

Kviečiame išrinkti geriausius 2017 m.
Prienų rajono sportininkus
Kviečiame Prienų rajono
sporto organizacijas,
fizinius asmenis,
seniūnijas, bendruomenes,
trenerius ir visus,
neabejingus sportui,
išrinkti geriausius 2017
metų Prienų rajono
sportininkus ir komandas.

Kiekviena organizacija ar
fizinis asmuo gali pateikti
iki 3 sportininkų ar komandų, kurie (-ios) 2017 metais
pasiekė reikšmingų pergalių
respublikinėse ir (ar) tarptautinėse sporto varžybose, kandidatūras.
Prašome užpildytą ir pasirašytą anketą siųsti el. paštu ado-

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Sausio 6 d.

1400 val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Alytaus SRC- „Dzūkija“ RKL

mas.kubilius@prienai.lt arba
pristatyti į Prienų r. savivaldybės administracijos Kultūros,
sporto ir jaunimo skyrių (225
kab.) iki 2018 m. sausio 8 d.
Geriausius Prienų rajono
sportininkus (komandas) iš
pateiktų kandidatų išrinks
Prienų rajono savivaldybės
mero potvarkiu sudaryta darbo grupė.
Išrinkti sportininkai ir jų treneriai bus apdovanoti atminimo dovanomis ir piniginiais
prizais 2018 m. sausio 19 d.
vyksiančiame geriausių Prienų
rajono sportininkų pagerbimo
renginyje.
SAVIVALDYBĖS inf. 

KREPŠINIS

1700 val.

DELFI TV

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

TURNYRINĖ LENTELĖ
A grupė

1. Latvijos „Jurmala“

Antroje vietoje esanti „Lietkabelio“ komanda turbūt ir
košmaruose nesapnavo, jog
tik ką pačiame lygos dugne
buvęs ir drastiškai savo sudėtį perkonstravęs „Vytautas“ ne
tik pasipriešins, bet ir sutryps
tik Kauno „Žalgirio“ lenkiamą komandą. Sutryps solidžiai – rezultatu 88:74.
Nuo pat pirmos rungtynių
akimirkos lyderio poziciją užėmę „Vytauto“ krepšininkai
greitai surinko svarią taškų
persvarą, tačiau, kaip dažniausiai ir būna, baigiantis pirmam
kėliniui persvara greitai sutirpo iki lygiųjų 22:22.
Nors jau nuo rungtynių
pradžios stebėtinai taikliai į
„Lietkabelio“ krepšį skriejantys „Vytauto“ krepšininkų tritaškiai teikė daug optimizmo,
antrasis kėlinys baigėsi netgi
aikštelės šeimininkų nenaudai – 40:41.
Tačiau trečiame kėlinyje,
tarsi mokyklos peštukams vis
dar atiminėjant iš „Lietkabelio“ krepšininkų kamuolį, rezultatą pavyko persverti savo
naudai – 61:60. Ketvirtajame
kėlinyje, kuriame „Vytauto“
krepšininkai dažniausiai būdavo sutrypiami, aikštelės
svečiai sulaukė tritaškių krušos, ir „Vytauto“ krepšininkų pasėta panika greitai leido
jiems ne tik sustiprinti savo pozicijas, bet ir įveikti
„Lietkabelį“ triuškinančiu kėlinio
santykiu 27:14. Aidint finalinei rungtynių sirenai, arenos šeimininkų bei
žiūrovų ovacijos
pabrėžė, kad baigęs
rungtynes rezultatu

1830 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Baltarusijos „Tsmoki“ BBL

PER.

5

5

PRAL. TAŠKAI

0

10

RUNGT.

PER.

6

4

PRAL. TAŠKAI

2

10

3. Estijos „Rapla“
RUNGT.

PER.

6

3

PRAL. TAŠKAI

3

9

4. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

5

4

PRAL. TAŠKAI

1

8

5. Estijos „Parnu“
RUNGT.

PER.

5

2

PRAL. TAŠKAI

3

7

6. Latvijos „Liepaja“
RUNGT.

PER.

5

1

PRAL. TAŠKAI

4

6

7. Baltarusijos „Tsmoki“

88:74 ir jau ketvirtąją pergalę iš eilės iškovojęs „Vytautas“ pabudo ir kyla iš pelenų,
grasindamas ne tik artimiausiems varžovams turnyrinės
lentelės apačioje, bet ir lygos
lyderiams.
Lygiai po savaitės, toje pačioje arenoje paaiškės, ar tokios sudėties „Vytauto“ komanda pajėgi pasipriešinti ir
LKL lyderiui – Kauno „Žalgiriui“.
Rungtynėse su „Lietkabe-

liu“ pasiektas ir LKL rekordas. Iš pelenų kaip feniksas
pakilęs „Vytautas“ tapo pirmąja komanda per visą LKL
istoriją, vienų rungtynių metu
tritaškiais pelniusi 42 taškus.
Daugiausiai taškų šiose
rungtynėse pelnė Eigirdas Žukauskas (18).
Na, o daugiausiai triukšmo vykusiose Prienų miesto
mokyklų varžytuvėse sukėlė
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos tribūna.

RUNGT.

PER.

6

0

PRAL. TAŠKAI

6

6

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

14

12

PRAL. TAŠKAI

2

12

2. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

14

11

PRAL. TAŠKAI

3

11

3. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

14

10

PRAL. TAŠKAI

4

10

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

14

10

PRAL. TAŠKAI

4

10

5. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

14

6

PRAL. TAŠKAI

8

5

6. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

14

5

PRAL. TAŠKAI

9

5

7. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

13

4

PRAL. TAŠKAI

9

4

8. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

14

4

PRAL. TAŠKAI

10

4

9. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

14

4

PRAL. TAŠKAI

10

4

10. Kėdainių „Nevėžis“

KREPŠINIS

Sausio 9 d.

RUNGT.

2. Šiaulių „Šiauliai“

sporto arenoje Lietuvos
krepšinio lygos Betsafe-LKL
varžybose Prienų-Birštono
„Vytautas“ be skrupulų
įveikė vieną iš LKL lyderių
– Panevėžio „Lietkabelį“
ir dar labiau atsiplėšė nuo
lygos turnyrinės lentelės
apačios.

KREPŠINIS

Sausio 6 d.

BALTIJOS KREPŠINIO LYGA (BBL)

KREPŠINIS

Sausio 13 d.

1815 val.

DELFI TV

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

RUNGT.

PER.

13

3

PRAL. TAŠKAI

10

3

KREPŠINIS

Sausio 16 d.

1830 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Estijos „Parnu“ BBL

Sausio 18 d.

1830 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Latvijos „Jurmala“ BBL

 VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI
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Per Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos
antskrydžius Jemeno sukilėlių parengimo stovykloje į
šiaurės vakarus nuo sostinės Sanos sekmadienį žuvo
mažiausiai 26 husių kovotojai, pranešė saugumo
šaltiniai.

BIRUTĖ SODAITYTĖ
(gim. 1950 m.) – VDU Muzikos
akademijos lektorė, buvusi Kauno valstybinio muzikinio teatro
solistė, dainavimo mokytoja.



Portugalas Salvadoras Sobralis, šiemetinės Eurovizijos
nugalėtojas, sveiksta po širdies persodinimo
operacijos, sekmadienį pranešė jį operavusių medikų
komanda. Ilgą laiką širdies liga sirgęs S. Sobralis
operacijos laukė kelis mėnesius.

bą Kauno J. Gruodžio konservatorijoje bei
Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultete. Sukūrė vaidmenų operetėse bei miuzikluose, dainavo daugiau nei 300 koncertų
Lietuvoje ir užsienyje. Koncertavo Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Kauno
valstybinėje filharmonijoje, Kauno ir Vilniaus menininkų namuose. Televizijos ir
radijo fonduose gausu B. Sodaitytės įrašų.

Gimė Prienų rajone, Jiezno m. 1968 m.
įstojo į Kauno J. Gruodžio konservatoriją
(tuometinę aukštesniąją muzikos mokyklą), kur mokėsi dainavimo pas dėstytoją
A. Barniškį. 1972 m. įstojo į Lietuvos muzikos akademiją, kur mokėsi doc. A.
Karoso dainavimo klasėje.
1977 m. baigusi akademiją
pradėjo dirbti Kauno muzikiniame teatre. Dainavo Vokietijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, EstijoB. Sodaitytė koncerto metu Kauno menininkų
namuose (stovi ant. iš dešinės)
je, Rusijoje, Baltarusijoje,
JAV. Dirba pedagoginį dar-

PETRAS LINCEVIČIUS (gim.
1990-03-03) – tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Gimė Marijampolėje. Mokėsi Šilavoto
pagrindinėje mokykloje. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Jau mokyklos
ankstyvose klasėse pradėjo ryškėti būsimojo tapytojo talentas. Lankė dailės užsiėmimus Prienuose, dailės mokyklas Birštone
ir Marijampolėje. Vėliau, baigęs gimnaziją,
įstojo į Vilniaus dailės akademiją, kur 2015
metais sėkmingai apsigynė Tapybos studijų
magistro laipsnį.
Parodose dalyvauja nuo 2007 m.. Yra surengęs 8 personalines parodas Lietuvoje, Vokietijoje. Dalyvavęs bendruose projektuose
Lietuvoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose,
Lenkijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Reikšminga ir kita kūrybinė-kultūrinė veikla: freskos „Neegzistuojanti erdvė“ „Vytautas Mineral SPA“ Birštone sumanytojas
ir bendraautoris; filmo „Rūsys“ paveikslų
dailininkas; paveikslo „Vinukas ir dratu perrištas akmenukas“ autorius „Paveikslų sode“,
Martyno Jankaus muziejuje Bitėnuose.
Tapytojo meninį brandumą puikiai iliustruoja ir jo personalinių parodų formatas.
Vienas iš pavyzdžių yra „Užupio meno inkubatoriaus“ (Vilnius) galerijoje veikusi

paroda „Kitoje
upės pusėje“.
Čia autorius,
konstruodamas
jauno žmogaus
tapatumo būvį,
formuoja galerijai ypatingą
aplinką. Joje,
įprastuose muziejams stenduose, P. Lincevičiaus kurti
prozos tekstai lietuvių kalba, protėvių daiktų
sąrašai, nuotraukos, jo paties drožinėtos medinės skulptūrėlės papildo socialiai paveikius
tapybos darbus. Jaunojo tapytojo sugebėjimas kurti tarpdisciplininį meną atsiskleidė ir
vykdant projektą-parodą Vinco MykolaičioPutino gimtojoje sodyboje Pilotiškėse ir memorialiniame bute-muziejuje Vilniuje.
Siekdamas sujungti savo kūrybą ir etnografinį paveldą, tapytojas domisi senosiomis
dažymo, molio lipdybos technikomis, veda
šios srities kūrybines dirbtuves.
Nuo 2007 m. dalyvauja, o nuo 2014 m.
kuruoja simpoziumus ir plenerus Šilavoto
Davatkyne.
2015 m. – geriausias jaunasis meno mugės
„ArtVilnius’15“ menininkas. 2011 m. – Dalios Gruodienės premija.



Švedijos policija dėl bandymo antrajame pagal
dydį šalies mieste Geteborge padegti sinagogą
sekmadienį areštavo tris asmenis. Trijulė įtariama
bandymu padegti, sakoma policijos pranešime. Vėlai
šeštadienį į sinagogą buvo mestas degantis daiktas,
bet pastatas neužsidegė.

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS
(1893 01 06–1967 07 07) – XX
a. pradžios Lietuvos poetas ir
prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas.
Gimė Pilotiškėse, Prienų rajone. Mokėsi
Marijampolės gimnazijoje, baigęs keturias
klases 1909 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Būdamas antrame kurse, jis įsitraukė į slaptą seminaristų būrelį. Ten studijavo
Lietuvos istoriją, literatūrą, kalbą, ugdė savo
literatūrinius ir mokslinius sugebėjimus. Jau
1911 m. Putino slapyvardžiu išspausdino
pirmąjį eilėraštį „Šaltinyje“. 1915 m. buvo
įšventintas kunigu, tačiau kunigo darbo nedirbo. Studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje, Fribūro ir Miuncheno universitetuose gilinosi į filosofiją bei meno istoriją.
V. Mykolaitis-Putinas pasižymėjo akademinėje sferoje. Lietuvos universitete dėstė
lietuvių literatūrą, visuotinės literatūros įvadą, lietuvių literatūros lyrikos raidą ir estetiką. 1928 m. tapo profesoriumi.
Kaune, kur gyveno poetas, aktyviai reiškėsi literatai, buvo leidžiamos knygos, laikraščiai, steigėsi draugijos. Buvo daug galimybių pasireikšti Putino literatūriniam
talentui, kuris labai pravertė ir jam dirbant
kultūrinio žurnalo „Židinys“ bei žurnalo
„Dienovidis“ redaktoriumi, einant Lietuvių
rašytojų draugijos pirmininko pareigas.
Rašytojui persikėlus gyventi ir dirbti į
Vilnių, jis buvo paskirtas VU Lietuvių katedros vedėju, dėstė lietuvių literatūrą, skaitė
lietuvių literatūros istorijos kursą, užsienio
literatūros viduramžių kursą.
1935 m. oficialiai atsisakė kunigystės ir
sukūrė šeimą. Rygoje susituokė su Emilija

Kvedaraite.
Greta darbo redakcijose, universitetuose,
V. Mykolaitis-Putinas daug dėmesio skyrė
kūrybai. Sukūrė dramų, išleido poezijos rinkinių, periodinėje spaudoje paskelbė kritikos straipsnių, studijų, parašė romanų. Ryškiausias ir kūrybiškai brandžiausias autobiografinis romanas „Altorių šešėly“ (1933),
kuris tapo pirmuoju Lietuvos bestseleriu.
Dar niekada, iki pasirodant šiam sensacingo turinio romanui, nebuvo taip greit išpirkti
visi egzemplioriai.
Vincas Mykolaitis-Putinas yra apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu, Spindulio
bendrovės literatūrine premija, Sakalo bendrovės literatūrine, Lietuvos TSR valstybinė premija.
Pilotiškėse, Prienų rajone yra V. Mykolaičio-Putino sodyba-muziejus (Prienų krašto
muziejaus padalinys). Vilniuje, bute, kuriame gyveno rašytojas, yra įsteigtas Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butasmuziejus. Kačerginėje, kur klasikas leido
paskutiniuosius gyvenimo metus, jį mena
namas su memorialine lenta ir skulptoriaus
Broniaus Zalenso sukurtas paminklas.

JURGIS JUODIS (1911 10 22–
1986 10 22) – dailininkas.
Gimė Kėbliškių kaime, Prienų rajone.
Mokėsi Pakuonio pradžios mokykloje,
Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. Meninius
gabumus lavino Kauno menų mokykloje, Vienožinskio dailės studijoje. 1934 m.
įstojo į husarų pulką, mokėsi Karo mokykloje, tapo karo lakūnu. Laisvalaikį skyrė
tapybai, sukūrė per 2000 paveikslų. Daugiausia tapė patriotinėmis temomis, paveiksluose įamžino lietuvių tautos istoriją. Organizavo karių teatrą: rašė dramas
ir vaizdelius, režisavo, ruošė dekoracijas,
kostiumus. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.
Gyveno Vokietijoje, mokytojavo lietuvių
pabėgėlių stovykloje. Nuo 1949 m. gy-

veno Amerikoje. Dalyvavo tarptautinėse
dailės parodose, įgijo dailininko tapytojo
diplomą. Priklausė Amerikos lietuvių dailininkų sąjungai.

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
laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Birštono
šachmatininkai
žaidė Seirijuose
Gruodžio 2 d. geriausi
Birštono šachmatininkai
dalyvavo M. Unguraičio
atminimo greitųjų
šachmatų turnyre
Seirijuose.

Iš Birštono šachmatininkų
geriausiai sekėsi Danutei Urbanavičiūtei, kuri su 5-iomis
iškovotomis pergalėmis iš 50
turnyro dalyvių, žaidusių A
grupėje, užėmė 15 vietą.
A grupėje pirmąją vietą laimėjo Rytis Šalenga iš Druskininkų, surinkęs 8 tšk., antrąją
vietą užėmė Karolis Jukšta iš
Kauno – 7 tšk., o trečiąją iškovojo Rimantas Žebelis iš
Alytaus – 7 tšk.
Neblogai pasirodė visi šioje grupėje žaidę birštoniečiai:
15 vietą bendroje įskaitoje užėmusi Danutė Urbanavičiūtė buvo pirmoji tarp moterų.
Jonas Džervus, surinkęs 4,5
tšk., užėmė 23 vietą, o Kazimierui Senavičiui, į savo
sąskaitą įsirašiusiam 4,5 tšk.,
atiteko 25 vieta.
B grupėje jėgas išbandė 15
jaunųjų žaidėjų. 5 vieta atiteko birštoniečiui Titui Lukoševičiui su 4 tšk., 11 vietoje –
Neda Žuvininkaitė, surinkusi
3 tšk. (tarp mergaičių užėmė
2 vietą).
Birštono SC inf. 

Susitikimas
su menininke
Nomeda
Marčėnaite
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gruodžio 8-osios vakarą
Birštono viešojoje
bibliotekoje viešėjo
menininkė Nomeda
Marčėnaitė ir psichologė
Monika Linartienė. Tai
projekto „Universali
biblioterapijos kalba“
renginys, tad jis buvo
NUKelta Į 8 p. 
REKLAMA

„Bočiai“ gyvena aktyvų ir įdomų
gyvenimą
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Praėjusi savaitė buvo
pirmoji advento savaitė,
tad ir Birštono „Bočių“
bendrijos nariai susirinkę
uždegė pirmąją advento
žvakę, pasidžiaugė
besibaigiančių metų
darbais, padėkojo vieni
kitiems už draugystę ir
bendrystę.

Renginyje dalyvavo ir Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, pavaduotojas
Vytas Kederys, Seimo nario
Andriaus Palionio padėjėja
Valė Petkevičienė ir Birštono
savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus
vedėjas Antanas Grušelionis
bei „Bočiai“ iš Vilkaviškio
rajono.
Pirmąją adventinę žvakę
buvo patikėta uždegti Leonui
Baručiui ir Linai Danilovienei. Tylos minute buvo pagerbti išėjusieji Amžinybėn.
Birštono „Bočių“ bendrijos 2017 metų veiklą pristatė
pirmininkė Julija Barutienė.
Peržvelgiant fotografijose užfiksuotus įvykius ir įvairius
renginius, kuriuose dalyvavo
bendrijos nariai, belieka tik
džiaugtis, kad tai pati aktyviausia visuomeninė organizacija, daug kur reprezentuojanti Birštono kurortą.
Birštono pagyvenę žmonės
moka prasmingai leisti laiką.
Jie daug keliauja, aplanko bičiulius kitose savivaldybėse ir
kituose miestuose, išvažiuoja
kelioms dienoms pailsėti prie

jūros, pakeliui aplankydami
žymias Lietuvos vietas. Šiais
metais nepamirštamos kelionės ir susitikimai buvo su
Širvintų ir Ukmergės bočiais
Čiobiškyje, visiems ilgam į atmintį įstrigo lankymasis Telšiuose, susitikimas su klebonu, apsilankymas Šv. Antano
Paduviečio katedroje. Bet ne
mažiau svečių tenka priimti ir
Birštone, surengti ekskursijas,
papasakoti apie mūsų kurortą
ir jo įžymybes.
Buvo paminėta ir tai, kad
dauguma bočių gilina žinias
Trečiojo amžiaus universitete, mokosi ir kompiuterinio
raštingumo, ir kitokių svarbių
dalykų, kurie daro gyvenimą
įdomesnį ir prasmingesnį.
Be „Bočių“ neapsieina nė
vienas kultūrinis renginys ar
šventė. Visada smagiai švenčia Užgavėnes, Pasaulinę
pagyvenusių žmonių dieną,
Žemės dieną, taip pat gražiai
pamini vieną iš gražiausių pavasario švenčių – Tarptautinę
moters dieną. Bendrijos nariai
dalyvauja kurorto šventėje, o
šiemet gausiai dalyvavo šimtmečio ąžuoliuko sodinimo
renginyje.
Ne tik renginiai ir linksmybės rūpi bočiams. Jie kiekvienais metais organizuoja
talkas, tvarko Panemunio ir
Gudakalnio kapinaites, dalyvauja pavasarinėse talkose, tvarko ir gražina kurorto
bažnyčios aplinką prieš Šv.
Antano Paduviečio atlaidus.
Šiais metais būrelis „Bočių“
bendrijos narių padėjo tvarkyti centrinį parką po rugpjūčio 12 dieną siautusio škvalo.
Bendrijos nariai gražiai bendrauja ir su kitomis visuomeninėmis organizacijomis,

gimnazijos mokiniais ir darželinukais, kartu lankosi kapinėse Visų šventųjų dieną ir
per Vėlines.
Vardijant gerus darbus buvo prisiminta, kad ne tik prieš
didžiąsias šventes, bet ir kitomis dienomis aplankomi
ir sergantys bendrijos nariai.
Su „Bočių“ bendrijos finansine veikla supažindino revizijos komisijos narė Judita
Vyšniauskienė, o visi pritarė,
kad piniginiai reikalai tvarkomi gerai ir sąžiningai.
„Bočius“ sveikino ir savivaldybės atstovai, merė dėkojo už veiklą ir linkėjo sėkmingai dirbti ir ateityje, garsinti
Birštono vardą.
Renginio metu pasveikinti
ir asmeninėmis dovanėlėmis
bei gėlėmis apdovanoti 22
jubiliatai. Tarp jų ir devyniasdešimtmetį atšventęs Antanas
Tankevičius, Aldona Milda
Valatkienė, Birutė Karanauskaitė, Aurelija Jaruševičienė
Arnoldas Ribinskas, Justinas
Beleška, Bronė Lukošienė,
Janina Giknienė, Regina Jakučionienė ir visa eilė kitų,
daug savo organizacijai nusipelniusių ir šviesių žmonių. Bendrijos pirmininkė J.
Barutienė dėkojo valdybos
nariams už gerą darbą, dėkojo ir visiems aktyviai prisidedantiems prie gražios ir prasmingos veiklos. Pirmininkė
padėkojo ir savivaldybei už
finansinę paramą, taip pat už
gerą žodį ir visapusišką palaikymą bei pagalbą.
Po oficialiosios dalies koncertinę programą pristatė „Bočių“ bendrijos choras „Sidabrinė gija“ bei svečiai iš Vilkaviškio, o vėliau visi susėdo
prie bendro agapės stalo.
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Birštonas pasiruošęs ir
pasipuošęs šventėms
ATKelta IŠ 1 p.
riomis gydomosiomis žolelėmis bei tepaliukais, o „Carito“
atstovai kvietė dalyvauti gerumo akcijoje ir vaišino visus
karšta arbata ir imbieriniais
sausainukais.
Aikštėje įsikūrė ir „Čiulba ulba“, kurie šioje šventėje
kūrė „Ledo šalį“, kvietė vaikučius rašyti laiškus Kalėdų
Seneliui, sudėlioti stebuklingą
šviesos paveikslą arba net pasipuošti kalėdiniais piešiniais
ant veidukų.
Belaukiant Kalėdų Senelio scenoje visus linksmino
grupė žavių nykštukų – grupė E.G.O.
Garsiau pašaukus, atėjo ir
pats Kalėdų Senelis, o vėliau
ir princesė Elza su savo palydovu Olafu bei draugais. Visi
kartu linksminosi, dainavo ir
šoko aikštėje.
Įžiebti šventinę eglę buvo
pakviesta savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė, kuri atvy-

ko kartu su kurorte viešinčiu
Izraelio ambasadoriumi Amiru Mainonu.
Merės ir svečių gražius
sveikinimus nuspalvino į dangų pakilę patys gražiausi fejerverkai. Taigi šventės laukimas
Birštone jau prasidėjo.
Miesto gatvės pasipuošusios šviesų girliandomis, prie
kai kurių įstaigų jau papuoštos eglutės, fasadai, o medžiai,
nors ir numetę lapus, virto tikrais šviečiančiais stebuklais.
Prie įvažiavimo į miestą pastatyti gražūs šviečiantys vartai
su laikrodžiu laukia kiekvieno
svečio, atvykstančio į gražiausią Lietuvos kurortą. O šventėms gal dar ir sniego bus...
Po eglės įžiebimo J. Basanavičiaus aikštėje vakare
kultūros centre vyko grupės
„Omer Netzer“ iš Izraelio
koncertas. Tokią muzikinę dovaną Birštonui švenčių proga
padovanojo Izraelio ambasada
Lietuvoje.

 PRIE VYTAUTO KALNO
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Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas
(Redžepas Tajipas Erdohanas) sekmadienį pavadino
Izraelį „teroristine valstybe“ ir pažadėjo panaudoti
„visas kovos priemones“ prieš JAV sprendimą pripažinti
Jeruzalę Izraelio sostine.



Pučiant stipriam vėjui, sekmadienį Prancūzijos šiaurėje
Kalė uoste ant seklumos užplaukė keltas su daugiau
kaip 300 žmonių.Nutrūko eismas keltais viename
judriausių keleivinių uostų Europoje; laimei niekas nėra
sužeista, sakė naujienų agentūrai AFP pareigūnai ir
laivybos bendrovė.



Antrajame pasaulio biatlono taurės etape Austrijoje
Lietuvos rinktinė, kurią sudaro Tomas Kaukėnas, Karolis
Dombrovskis, Vytautas Strolia ir Rokas Suslavičius, vyrų
4x7,5 km estafetės rungtyje užėmė 22 vietą tarp 26
ekipų.

Susitikimas su menininke Nomeda Marčėnaite
ATKelta IŠ 7 p.
įdomus keliais aspektais
– ir meniniu-kūrybiniu, ir
psichologiniu.

Sveikatinimo stovykla Birštone
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gruodžio 8–9 dienomis
Birštone vyko Birštono
savivaldybės gyventojams
skirta sveikatinimo
stovykla, kurią surengė
Kauno rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras.

Sveikatinimo stovyklos
dalyvius, susirinkusius į Savivaldybės salę, pasveikino
Birštono savivaldybės administracijos gydytoja Eglė Grinevičienė, kuri pasidžiaugė,
kad stovyklos metu gyventojai susipažins su sveiku gyvenimo būdu, daugiau sužinos
apie fizinę savo sveikatą bei
būdus jai stiprinti.
Stovyklos atidaryme dalyvavo ir Birštono savivaldybės
merė Nijolė Dirginčienė, kuri
priminė, kad Birštone yra labai
geros sąlygos naudotis daugeliu procedūrų – Kneipo sodas,
mineralinio vandens garinimo
bokštas, Birutės vila ir grynas
pušyno oras, gražus kraštovaizdis nieko nekainuoja.
„Linkiu per šias dvi dienas
sukaupti energijos, atsipalaiduoti, pasisemti geros nuotaikos, būti energingiems ir sveikiems, džiaugtis malonumais,
kuriuos teikia gamta“, – sakė
N. Dirginčienė.
Sveikatinimo stovyklos da-

lyvius sveikino ir Birštono
pirminės sveikatos priežiūros
centro direktorė Daiva Citvarienė, kuri palinkėjo pakviesti
ir kitus savo šeimos narius kartu sportuoti.
Sveikatinimo stovyklos programą pristatė Kauno rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktorius
Laurynas Dilys. Direktorius
pasakojo apie įgytą patirtį organizuojant sveikatinimo stovyklas Kauno rajone. Dabar
ir Birštono savivaldybė pasirašė tokią bendradarbiavimo
sutartį. Pasak L. Dilio, žmogaus fizinę sveikatą lemia visų pirma – fizinis aktyvumas,
sveika mityba, psichoaktyvių medžiagų nevartojimas,
grynas oras, bendravimas ir
...šypsenos.
Pranešimą „Judėjimas – tai
gyvenimas. Rask laiko sau“
skaitė lektorė, trenerė, Lietuvos moterų sporto asociacijos
prezidentė Joana Bartaškienė,
čia pat pravedusi fizinio aktyvumo užsiėmimą. Pasirodo,
judėti pagal ritmą ir muziką
sugebame visi, o tai ne tik
sveika ir naudinga, bet smagu
ir linksma...
Vėliau stovyklos programoje buvo paskaita sveikos gyvensenos tema „Streso reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų
atsiradimui. Streso valdymas“, kurią skaitė lektorė, šeimos gydytoja Aušrinė Kontri-

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

mienė.
Pirmąją stovyklos dieną dalyviai mėgavosi baseino malonumais, dalyvavo vakarienėje
ir vakaronėje.
Kita stovyklos diena prasidėjo bendra mankšta, kurią
„Tulpės“ sanatorijos kineziterapijos salėje vedė sveikatingumo klubo „Impuls“ trenerė, daugkartinė Lietuvos aerobinės gimnastikos čempionė
Giedrė Vaitauskienė (vėliau ji
vedė ir pilateso užsiėmimą).
Stovyklautojai dar išklausė
paskaitą sveikos gyvensenos
tema „Fizinio aktyvumo poveikis žmogaus organizmo
struktūrai, funkcijai ir morfologijai. Senėjimo lėtinimo
prielaidos“, kurią skaitė lektorė, mokslų daktarė Asta
Mockienė.
Stovyklos užsiėmimai baigėsi šeštadienio vakarą šiaurietišku ėjimu ir stovyklos uždarymu prie sanatorijos „Versmė“ fontano.
Sprendžiant iš dalyvių gausos (dalyvavo per 50 žmonių)
ir jų nuotaikos, galima teigti,
kad žmonėms reikia tokių užsiėmimų. Jie leidžia pažvelgti
į save iš šalies, įsigilinti į savo
sveikatos problemas, rasti jų
sprendimo būdus, taip pat pamatyti, ką Birštone turime ir ką
galime nuveikti savo sveikatos
labui. Birštoniečiai tikisi, kad
tokių stovyklų ir užsiėmimų
bus daugiau.

LEIDĖJAS:

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

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

Kalbėdama apie savo knygą „Lėlė“, kuri skirta vaikams,
autorė paminėjo, kad mintis ją
sukurti ir parašyti kirbėjo galvoje seniai. Tačiau pasiryžimą
paskubino anūkėlės gimimas
ir tai, kad vaikams parašytų
knygų nėra tiek daug. Pasak N.
Marčėnaitės, knygelę ji parašė
maždaug per pusantro mėnesio, o iliustravo beveik pusę
metų. Tiesa, kaip pati autorė
sakė, beveik visos iliustracijos
– jos vaikų piešiniai.
Visgi N. Marčėnaitė, trumpai pristačiusi savo kūrinį, pasiūlė kalbėtis gyva ir širdinga
šneka. Taip ir mezgėsi kalba
apie tai, kas yra kūrybiškumas, ar kiekvienas gali būti
kūrybiškas, kokiose srityse jis
pasireiškia?
Pasirodo, kūrybiškumas liejasi įvairiais pavidalais, kiekvienas žmogus gali būti kūrybiškas skirtingose gyvenimo
ar meno srityse. „Tačiau kūrybiškumo labiausiai reikia kasdienybėje, kitaip rutina mus
pražudys. Jeigu žvelgsime
aukščiau ir mąstysime plačiau
– jau bus kūryba“, – sakė N.
Marčėnaitė.
Jai pritarė ir psichologė,
pastebėjusi, kad kūryba – tai
naujas požiūris į reiškinį. Jei
yra sunkumų, žinoma, sunkiau
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
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
„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

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

elgtis kūrybiškai, tačiau reikia
pasistengti.
N. Marčėnaitė tiek suaugusių, tiek vaikų klausė labai
įdomių dalykų, į kuriuos visi
galėjo atsakyti prisiminę savo
vaikystę, savo pokštus, baimes ir kt.
Vaikystėje retas kuris vaikas nežaidė šeimos, nestatė
namų. Taigi, kodėl visi norėjo
turėti savo namus, savo privačią erdvę?
Matyt, būdami vaikais no-

rime jaustis saugūs. Tad ir dalijosi visi savo prisiminimais,
kas ir kokius namus statė, kokių šunybių prikrėtė tėvams.
Na, o menininkas Martynas
Gaubas sakė, kad jis ne namą
statėsi, o lizdą medyje...
Taip smagiai besikalbant
apie gražius ir mielus dalykus jaukus vakaras netruko
praeiti.
O norintiems įsigyti knygelę N. Marčėnaitė padovanojo
ir savo autografą.

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 (me-

cosopranas), 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“
Gruodžio 28 d. 19.00 „Eglės“
sanatorijoje (Algirdo g. 22) muzikinės terapijos vakaras vaikams ir
suaugusiems su Ilona Papečkyte.
Renginys nemokamas.
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.

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Popiežius Pranciškus ragina sukurti pasaulį be
branduolinių ginklų. Pranciškus, taip pat išreiškė viltį,
jog žmonės suvoks „būtinybę priimti išties efektyvius
sprendimus kovoti su klimato kaita“ ir skurdu. Pontifikas
paminėjo kančias, kurias Indijoje sukėlė didžiulis ciklonas,
o Albanijoje – potvynis.

Paskutinė stotelė
ATKelta IŠ 1 p.
mus išbūna parą, tačiau pasitaiko, kad laukiant, kol iš tolimo pasaulio krašto sugrįš artimieji, miręs žmogus laikomas

atrodytų.
„Juodas, sunkus, bet labai
reikalingas darbas, kurį Natalija atlieka labai sąžiningai“,
– apie kolegę kalba skyriaus

Patanatominio kabineto darbuotoja Natalija Dumbliauskienė ir Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus
vyresnioji slaugos administratorė Aušra Šiugždinienė.

ir tris ar net penkias paras“, –
pasakojo administratorė.

Autopsijos atliekamos
retai
Mirusiojo skrodimai – autopsijos (pomirtiniai tyrimai),
pasak A. Šiugždinienės, atliekami retai, kai ligos diagnozę
nori patikslinti gydytojai arba pageidauja artimieji. Autopsijos atliekamos tik mirusiesiems Prienų ligoninėje,
kiti – mirusieji namuose, žuvę avarijose, gaisruose, rasti negyvi ir pan. – vežami į
teismo medicinos ekspertizes
atliekančias įstaigas Kaune ar
Alytuje.
Prireikus autopsijos, jos atlikti atvyksta gydytojas patologas doc. dr. Arvydas Čižauskas, dirbantis ir Kauno
klinikose.
Daugiau nei du dešimtmečius jam talkina Patanatominio kabineto darbuotoja Natalija Dumbliauskienė. Ji iki
šiol prisimena pirmąją savo
darbo dieną šiame kabinete,
kuri sutapo ir su pirmąja autopsija – tąkart, kai reikėjo
padėti gydytojui A.Čižauskui,
buvo ir nejauku, ir nedrąsu, ir
net nežinojo savo pareigų.

administratorė A. Šiugždinienė.
Mirusįjį aprengti gali ir patys artimieji, tačiau, pasak
Natalijos, dažnai būna, kad
jie vos pradėję paprašo ją šį
darbą užbaigti.
Šis darbas yra sunkus ne tik
psichologiškai. Kartais, kai
vienai tenka kilnoti, vartyti
daugiau nei 100 kg sveriantį
žmogų, smulkiai ir neaukš-



Buvęs Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktorius Albertas Krauleidis, įtariamas lapkričio
viduryje neblaivus sukėlęs avariją, po mėnesio
atsistatydino iš Socialdemokratų partijos (LSDP)
Plungės skyriaus vadovo posto.

tai Natalijai tenka nelengva
užduotis.

Krenta kartu su lapais
R. Šiugždinienė ir N. Dumbliauskienė pasakojo, kad
jos pastebinčios, jog daugiau
žmonių iš šio gyvenimo išeina
tam tikrais laikotarpiais: krentant lapams, sprogstant medžiams, žydint sodams, apie
Vėlines, prieš Kūčias ir Kalėdas, ypač jei šie laikotarpiai
sutampa su mėnulio jaunatimi. Dar vienas pavojingas laikotarpis – gimtadieniai, ypač
jubiliejiniai: penkiasdešimties, penkiasdešimt penkerių,
šešiasdešimties, septyniasdešimties...
Mums kalbantis gruodžio
pradžioje moterys sakė, kad
jau kuris laikas kabinetas stovi tuščias ir toks dar turėtų išlikti kokią savaitę ar daugiau.
„Antplūdis“ turėtų prasidėti
apie gruodžio 20-ąją, tuomet
per dieną gali būti sulaukiama
ir po du tris mirusiuosius.
Moterys sakė, kad mirusieji
jų negąsdina, nes labiau bijoti
reikia gyvųjų, o mes visi – vienodi: gimstame nuogi ir mirę
taip pat liekame nuogi.



Autorių teises ginančioms asociacijoms nesutariant
dėl gaunamų kompensacijų už tuščias laikmenas
autoriams, atlikėjams ir prodiuseriams proporcijų,
Kultūros ministerija siūlo įkurti dar vieną įstaigą, kuri
užsiimtų mokesčio rinkimu ir skirstymu.

B. Genzelio knygos pristatyme – mintys
apie valstybę, kultūrą, švietimą

Kovo 11-osios akto signataras filosofijos mokslų daktaras, profesorius Bronislovas Juozas Kuzmickas, knygos autorius Bronislovas Kuzmickas, jo bendražygis Zigmas Vaišvila ir
„Versmės“ leidyklos renginių organizatorius, atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius.

Laima

DUOBLIENĖ
Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje buvo
pristatyta Kovo 11-osios
akto signataro, filosofo
ir visuomenės veikėjo,
profesoriaus Bronislovo
Genzelio atsiminimų
ir apmąstymų knyga
„Politikos laisvamanio
užrašai: sovietmetis,
Sąjūdis, nūdiena“.

Renginyje dalyvavo knygos autorius B. Genzelis, taip
pat mūsų kraštietis, Kovo 11osios akto signataras, filosofijos mokslų daktaras, profesorius Bronislovas Juozas
Kuzmickas, knygos autoriaus
bendražygis Zigmas Vaišvila
bei „Versmės“ leidyklos renginių organizatorius, atsargos
pulkininkas Arūnas Dudavičius, kuris ir vedė renginį.
Profesorius B. Genzelis gimė Aukštadvaryje, kur gyveno iki 8 metų. Filosofijos
mokslus studijavo Maskvos
M. Lomonosovo universitete,
dirbo Šiaulių pedagoginiame
institute, LTSR istorijos institute, Vilniaus universitete,
Vytauto Didžiojo universitete. Lietuvoje bręstant pokyčiams, devintojo dešimtmečio
pabaigoje aktyviai dalyvavo
Sąjūdžio kūrime, Lietuvos
pasitraukimo iš SSSR proce-

suose, dirbo kurdamas naują
valstybę Aukščiausioje Taryboje ir LR Seime, įvairiose
visuomeninėse, kultūrinėse
organizacijose.
Pasitraukęs iš aktyvios politinės veiklos, profesorius pastaruoju metu rašo įvairių šalių
periodiniams moksliniams
leidiniams, leidžia knygas,
dalyvauja susitikimuose su
visuomene.
Susitikimo metu buvo daug
kalbėta ne tik apie paskutinę
B. Genzelio knygą, bet ir apie
visą jo kūrybą, Sąjūdžio kūrimosi istoriją, iniciatyvinės
grupės įvairiapusiškumą, to
meto aktualijas, pasitraukimą
iš Sovietų Sąjungos.
Apie Sąjūdžio kūrimąsi
daug kalbėjo B. Kuzmickas.
Jo teigimu, Sąjūdis išaugo iš
kultūrinės veiklos, kai vien to
jau nepakako, pradėjo kurtis
įvairūs visuomeniniai būreliai. Didžiausia Sąjūdžio iniciatyvinės grupės sėkme jis
laiko tai, kad susibūrė įvairaus
amžiaus, įvairių patirčių turintys žmonės. Knygos autoriui
jis priekaištavo, kad knyga
užbaigiama minorine gaida,
kuri tarsi nubraukia visa, apie

ką buvo rašoma.
Pasak Z. Vaišvilos, ši B.
Genzelio knyga yra atsakas
tiems, kurie anuomet į įvykius
žiūrėjo iš „kitos barikadų pusės“, o dabar jaučiasi nejaukiai ir demagogiškai viską
verčia sovietmečiui. Knygoje
yra daug pasakojama ir apie
tai, kaip sovietmečiu Lietuvoje buvo saugoma lietuvių kalba ir istorija, kokia situacija
yra dabar. Perskaičius knygą,
galima sužinoti, kodėl Islandija pirmoji pripažino Lietuvos
nepriklausomybę.
„Dabar ir vėl turime visi
susitelkti, jei norime išsaugoti tautos ir valstybės vientisumą“, – kalbėjo Z. Vaišvila.
Profesorių jis pažįsta daugybę
metų ir žavisi jo charakterio
savybėmis, iš kurių išskyrė
vieną – B. Genzelis niekuomet nevengia atsiprašyti, jei
suklydo.
Prof. B. Genzelis pabrėžė,
kad kiekviena tauta turi žinoti savo istoriją, o Lietuvoje pastaruoju metu įsivyravo
tendencija viską ir visus juodinti. Daug kritikos jis išsakė
dabartiniams ir ankstesniems
švietimo bei kultūros ministrams, kurių veikla, anot
profesoriaus, lenkia okupantų vykdytą veiklą, stebėjosi
chaosu Lietuvos Vyriausybėje bei Europos Sąjungoje, kalbėjo apie emigraciją, lietuvių
kalbos ir Lietuvos istorijos išsaugojimą.

Turi atrodyti gražiai
Kur kas dažniau Natalijai
tenka mirusiuosius paruošti
laidotuvėms: nuprausti, nuskusti, apkirpti plaukus, nukarpyti nagus, išplauti galvą
ir dailiai sušukuoti, nugrimuoti. Ir visa tai, pasak Natalijos,
kad ir miręs žmogus gražiai
REKLAMA

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

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

12 mėn. - 43 Eur

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba
internete adresu www.prenumeruok.lt
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Tūkstančiai Indonezijos musulmonų sekmadienį
sostinėje Džakartoje protestavo prieš JAV prezidento
Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sprendimą
pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine.



Irako ginkluotosios pajėgos sekmadienį Bagdade
surengė karinį paradą premjero Haidero al Abadi
(Haidero Abadžio) paskelbtai pergalei prieš „Islamo
valstybę“ (IS) paminėti. H. al Abadi šeštadienį paskelbė
pergalę trejus metus trukusiame Irako kare už šios
džihadistų grupuotės išvarymą.



Didėjant Šiaurės Korėjos grėsmei, Japonija kitą savaitę
su JAV ir Pietų Korėja surengs bendras raketų susekimo
ore pratybas, sekmadienį paskelbė pareigūnai.

Įėjimo mokestis nesikeičia – nors vienas kalendorius
Laima

DUOBLIENĖ
Skriaudžių bibliotekoje
iki gruodžio 29 d. veiks
paroda „Kalendorių
lobynai“, skirta Prienų
krašto muziejaus padalinio
Skriaudžių buities
muziejaus Kalendorių
ekspozicijos 20-mečiui.

REKLAMA

Parodos atidaryme dalyvavo ir Kalendorių ekspozicijos
įkūrėjas Pijus Brazauskas. Jis
prisiminė, kad pirmąją kalendorių parodą pristatė 1997 m.
birželio 15 d. Tuomet nedidelėje Skriaudžių kultūros namų
palėpėje buvo eksponuota vos
330 kalendorių, atkeliavusių
iš 8 valstybių. Didžioji dalis
pirmųjų kalendorių į ekspoziciją, populiariai vadinamą
Kalendorių muziejumi, atkeliavo iš paties P. Brazausko
namų, mat jų šeima niekuomet neišmesdavo senų kalendorių, o uošvis buvo išsaugojęs net 1930 m. šv. Antano
kalendorių.
Ekspozicija greitai gausėjo – Kalendorių karaliumi
tituluojamam P. Brazauskui
jų atnešdavo, atveždavo, atsiųsdavo pažįstami ir nepažįstami žmonės, išgirdę apie
unikalią kolekciją. Prie ekspozicijos gausėjimo prisideda ir lankytojai, nes nuo pat
Kalendorių muziejaus atidarymo iki šiol galioja taisyklė:
įėjimo mokestis – nors vienas
kalendorius.
P. Brazauskas džiaugėsi,
kad Kalendorių muziejuje
lankėsi daugybė žmonių, tarp
kurių buvo ir prezidentas Valdas Adamkus. Kalendorių yra
atsiuntęs ir Artūras Paulauskas, ir Arvydas Paltinas bei
daugybė kitų žinomų žmonių,
apie unikalią ekspoziciją rašė
ne tik Prienų rajono, bet ir Lietuvos bei užsienio spauda, rodė ko ne visos lietuviškos televizijos bei kalbino daugybė
radijo korespondentų.
Kai prieš aštuonerius metus P. Brazauskas persikėlė
į Kauną, Kalendorių ekspozicija rūpinasi muziejininkė
Snieguolė Kleizaitė. Pristatydama parodą ji džiaugėsi,
kad šiuo metu fonduose yra

per 8 tūkstančius pakabinamų, pastatomų, darbo, stalo
ir kitokių kalendorių iš 70 pasaulio valstybių, o mažų, vadinamųjų kišeninių, dar keli
tūkstančiai. Seniausi – trys
XIX a kalendoriai (1848 m.,
1949 m., 1864 m.). Įdomiausias ir unikaliausias – pagamintas graikų kilmės kauniečio Konstantino Mesaksudi,
kurį galima naudoti net 400
metų (nuo XVIII a iki XXI
a). Daug originalių kalendorių
pagamina ir muziejui padovanoja mokiniai.
Senuosiuose kalendoriuose
galima rasti ir įvairių naudingų žinių: kokio charakterio
žmogus gimsta tam tikrą savaitės dieną, kokią įtaką turi
gimimo metu buvusi mėnulio
fazė, patarimų ūkininkams,
šeimininkėms, žvejams, sveikatai.
P. Brazauskas juokavo, kad
kalendorių nereikia išmesti ne
tik todėl, kad juos galima padovanoti muziejui, tačiau ir
dėl to, kad po kurio laiko jį
vėl bus galima naudoti. Ateinančiais 2018 m. tiks 2007 m.
kalendorius. Kaip pastebėjo
kolekcininkas, nėra taisyklės,
kas kiek metų bus tinkami seni kalendoriai – kartais kas šešerius, kartais – kas vienuolika ar net 28 metus. Visiems
įprasta, kad keliamieji metai
yra tie, kurių metų skaičius
dalijasi iš 4 be liekanos. Tačiau tie metai, kurie dalijasi iš
100, pavyzdžiui, 1700, 1800,
1900, nėra keliamieji, išskyrus tuos, kurie dalijasi ir iš
400, pavyzdžiui, 2000-ieji.

Kalendorių ekspozijos jubiliejaus proga muziejininkus
sveikino Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima
Zablackienė, Kultūros, sporto
ir jaunimo skyriaus vedėjas
Rimas Šiugždinis, Veiverių
seniūnijos seniūnas Vaclovas
Ramanauskas, Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė
Renata Liagienė ir kiti. Jie linkėjo ne tik gausinti ekspoziciją, bet ir patys prie to prisidėjo. R. Zablackienė perdavė
Užuguosčio bendruomenės
sukurtą ir išleistą kalendorių,
R. Liagienė – iš Kaišiadorių

A. Brazausko gimnazijos atkeliavusį kalendorių ir dar
kitą – išleistą Prienų rajono
mokyklų ir skirtą trims mokslo metams.
Kalendorių ekspoziciją papildė ir jo įkūrėjas bei ilgametis vadovas P. Brazauskas, padovanojęs unikalų, tik keturių
egzempliorių tiražu jo paties
išleistą ekspozicijos jubiliejui
skirtą kalendorių.
Muziejininkai labai tikisi,
kad po Skriaudžių kultūros
centro renovacijos Kalendorių ekspozicija bus eksponuojama atnaujintose ir erdvesnėse patalpose.

Skriaudžių liaudies buities muziejaus ir Kalendorių ekspozicijos muziejininkė Snieguolė Kleizaitė ir Kalendorių ekspozicijos įkūrėjas Pijus Brazauskas.

VERTA ŽINOTI 11

geriausia dovana - laikraščio „Naujasis gėlupis“ prenumerata.
Ja artimieji galės džiaugtis net du kartus per savaitę - ištisus metus.



Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą
dėl žymaus išeivijos atstovo Gabrieliaus Žemkalnio
mirties. G. Žemkalnis mirė sekmadienio naktį eidamas
89-uosius metus. Kaune gimęs G. Žemkalnis, pirmojo
valstybės vadovo po nepriklausomybės atkūrimo
Vytauto Landsbergio brolis.

„Raudonasis tvanas“



Šeštadienį Vilniuje, Grikiškėse, vaiką sužalojo rankoje
sprogusi petarda. Policijos departamentas pranešė,
kad 2002 metais gimęs vaikas į ligoninę paguldytas
dėl dviejų dešinės rankos pirštų amputacijos.

REKLAMA

niško rytų kaimyno glėbį.
Memuarinės knygos puslapiuose I. Šeinius aprašo, kaip
naikinta Nepriklausomybė,
gniaužtas lietuviškas patriotizmas, keičiant jį sovietiniu,
brukti svetimi šūkiai ir gyvenimo būdas, sovietizuojamas
šalies ūkis ir nusavinamos
įmonės. Lietuvai atsidūrus už
geležinės uždangos prasidėjo
visuotinio sekimo, suėmimų,
susidorojimų banga. „Raudonasis tvanas“ – iškalbingas tų
baisių įvykių liudininkas.
Iki pat paskutinės akimirkos karo pabėgėliais besirūpinęs I. Šeinius stengėsi likti
Lietuvoje. Ir tik supratęs, kad
jį ketinama suimti, nusprendžia trauktis į Vakarus, pas
Švedijoje gyvenančią šeimą.
Jo laukia dramatiška, pavojų kupina kelionė per akylai
ginkluotų kareivių sergėjamą Sovietų Sąjungos ir Vokietijos sieną, kur kiekvienas
neatsargus žingsnis galėjo
baigtis mirtimi.
Pasiekęs Švediją I. Šeinius
ėmėsi rašyti knygą. 1940
metais „Raudonasis tvanas“
išleistas Stokholme. Vakarų
skaitytojui skirtame pasakojime autorius, to meto įvykių
liudytojas, ne tik atskleidė
skaudžią savo Tėvynės dramą, bet ir siekė supažindinti
su Lietuvos istorija, kultūra,
žmonėmis. Netrukus knyga išversta į kitas skandinavų kalbas, lietuviškai ji pirmą kartą pasirodė 1953 m.
Niujorke. I. Šeiniaus „Raudonasis tvanas“ turėtų perskaityti kiekvienas Lietuvos
patriotas.
2016 m. Širvintose, netoli
autoriaus tėviškės, I. Šeiniui
atidengtas paminklas. 



Prie „Islamo valstybės“ (IS) Afganistano šiaurėje, kur
džihadistai įsteigė naujas bazes, prisidėjo prancūzų
ir alžyriečių kovotojų, atvykusių ir iš Sirijos, naujienų
agentūrai AFP sakė tarptautiniai ir afganų šaltiniai.

ŠVĘSKIME SAUGIAI
Artėjančios didžiosios
metų šventės įpareigoja
mus nepamiršti,
kad jų metu žmonės
neišvengiamai plūstelės
linksmintis į klubus,
diskotekų sales, kitas
masinio susitelkimo
vietas.

Ignas Šeinius. Raudonasis tvanas. – Vilnius: Briedis
[2017]. – 272 p.: iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato
Igno Šeiniaus knygą „Raudonasis tvanas“.
Tarpukario Lietuvos diplomato, spaudos darbuotojo, rašytojo Igno Jurkūno-Šeiniaus
(1889–1959) knyga „Raudonasis tvanas“ atveria vieną
tragiškiausių Lietuvos istorijos laikotarpių – sovietinę
krašto okupaciją. Iki šiol aktualumo neprarandantį leidinį
papildo keli šimtai archyvinių
nuotraukų, tarp jų ir iš I. Šeiniaus šeimos archyvo, dalis jų
publikuojama pirmą kartą.
1939 m. spalį pagal Molotovo-Ribentropo paktą tarp
komunistinės SSRS ir nacių
Vokietijos iš sovietų atgavusi Vilnių Lietuva kartu įsileidžia ir Raudonosios armijos
karius. Prasideda palaipsnis
krašto bolševikinimas, turėjęs
pasibaigti „savanorišku įsiliejimu į broliškų tautų šeimą“.
Šalyje nestabdomai sklinda sovietų propaganda, ima
šeimininkauti svetimos valstybės kareiviai ir raudonieji
politrukai, spaudžiant Maskvai keičiami įstatymai, nebaudžiamai veikia iš įkalinimo įstaigų paleistas suaktyvėjęs komunistinis gaivalas,
intensyviai klojami pamatai
Lietuvai prijungti prie Sovietų Sąjungos. 1940 m. birželio
15 d. įvyko Lietuvos okupacija, į kraštą įžengė daugiau nei
200 tūkst. sovietų karių, o liepos mėnesį į Kremlių nusiųstų „liaudies delegatų“ prašymu Lietuva inkorporuojama į
SSRS. Nepriklausoma du dešimtmečius išbuvusi Lietuva
vėl patenka į mirtiną grobuo-
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Akivaizdu, kad tokių švenčių metu žmonių saugumui
ypač didelę reikšmę turi tinkama statinių, patalpų, kuriose vyksta masiniai renginiai,
priešgaisrinė sauga.
Siekiant išvengti gaisrų kilimo pavojaus ir užtikrinti žmonių saugą minėtuose objektuose primename, kad įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas
ar asmuo, atsakingas už renginio organizavimą (vakarą,
susirinkimą, spektaklį, kino
seansą, koncertą ir t. t.), privalo kruopščiai patikrinti patalpų
gaisrinę būklę: evakuacijos
kelius, ryšio priemones, evakuacinį bei avarinį apšvietimą,
gaisrinę automatiką, pirmines
gaisro gesinimo priemones.
Pastebėtus trūkumus būtina
pašalinti iki renginio pradžios.
Renginių metu turi budėti asmenys, supažindinti su gaisrinės saugos reikalavimais
ir žmonių evakavimo kilus
gaisrui tvarka. Vaikų šventėse
turi būti budintis personalas.

Budintis personalas privalo
stebėti, kad renginio metu būtų laikomasi gaisrinės saugos
reikalavimų. Per rengiamas
Kalėdų ir Naujųjų metų šventes eglė turi stovėti ant tvirto
pagrindo, atokiai nuo durų ir
netrukdyti išeiti iš patalpos.
Eglės šakos turi būti per metrą nuo lubų ir sienų. Eglės
iliuminacija turi būti įrengta
laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Girliandų lemputės turi būti ne galingesnės
kaip 25 W, laidai – variniai ir
lankstūs. Pastebėjus bent mažiausią eglės apšvietimo sutrikimą (įkaitusius laidus, dažnai perdegančias lemputes,
kibirkštis ir pan.), apšvietimą
būtina išjungti. Draudžiama
egles puošti žvakutėmis ir bengališkosiomis ugnimis. Naudoti pirotechnikos priemones
leidžiama tik griežtai laikantis
gamintojo instrukcijos reikalavimų. Atrakcionams, pramoginiams ir kitiems masiniams
renginiams bei religinėms apeigoms skirtų palapinių, namelių ir kitų statinių parinkimo vieta turi būti suderinta
su priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga.
Kauno APGV Prienų PGT
linki linksmų ir saugių švenčių.
KAUNO APGV 

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

2017-12-04 apie 12.07 val. PGP
gavo pranešimą, kad Balbieriškio
sen., Gerulių k., Tujų g. ant grindų namuose guli kaimynas, jam
reikalinga pagalba. Atvykę PGP
pareigūnai per namo rūsio langelį
pateko į vidų ir atrakino garažo duris. Žmogus gulėjo ant grindų, buvo
sąmoningas. Galimai vyras gulėjo
nuo šeštadienio vakaro. Jis apžiūrėtas ir perduotas medikams.
2017-12-04 apie 15.35 val. Prienuose, moteriai (gim. 1999 m.) į mobiliojo ryšio telefoną paskambino
buvęs sugyventinis (gim. 1997 m.) ir
grasino įmesti butelį su degiu skysčiu ir padegti visą butą. Neblaivus
(0,72 prom. alkoholio) įtariamasis
įmetė du didelius akmenis ir išdaužė stiklo paketą. Jis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2017-12-04 apie 21.40 val. Prienų
r., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k.,
Tujų g., patikrinimui sustabdžius
automobilį „Opel Astra“, jį vairavęs
neblaivus (2,26 prom. alkoholio)
vyras (gim. 1970 m.) sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2017-12-05 Prienuose, Tyliojoje
g., iš vyro (gim. 1997 m.) striukės
kišenės buvo pavogta jam priklausanti piniginė su asmens tapatybės
kortele, 100 eurų vertės nuolatiniu
viešojo transporto bilietu, 25 eurais, banko kortele bei šio banko
elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų kortele. Nuostolis
– 155 eurai.
2017-12-05 apie 16 val. Prienų r.,
Ašmintos sen., Strielčių k., Miško
g., moteris (gim. 1983 m.) grįžusi į
namus pasigedo namuose buvusio
nešiojamojo kompiuterio „Acer
ASPIRE E5-575G“, planšetinio kompiuterio „Samsung Galaxy tab S“ ir
110 eurų. Nuostolis – 860 eurų.
2017-12-06 gautas vyro (gim. 1962
m.) pranešimas, kad tą pačią dieną
apie 12 val. Prienuose, Vytenio g.,
namuose, nepilnametė įdukra (gim.
2004 m.) smaugė jo nepilnametį
sūnų (gim. 2014 m.), tuo sukeldama
jam fizinį skausmą. Surinkta medžiaga pagal LR BK 140 str. 2 d.

2017-12-06 apie 20.41 val. Alytaus
apskr. VPK gautas pranešimas, kad
Prienuose, Kauno g., namuose,
neblaivi (2,14 prom. alkoholio) moteris (gim. 1991 m.) neprižiūri savo
dviejų mažamečių vaikų. Įvykio
vietoje ji rasta neblaivi. Mažamečiai
(gim. 2012 m. ir 2008 m.) pristatyti
į Prienų ligoninę.
2017-12-07 Prienų r., Balbieriškio
sen., Kunigiškių k., Kunigiškių g.,
vyro (gim. 1967 m.) gyvenamosios
sodybos lauko virtuvėje rastas
aparatas, panašus į daiktų visumą,
skirtą nelegalaus alkoholio distiliato
gamybai.
2017-12-07 į Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK kreipėsi vyras (gim.
1985 m.), iš kurio socialiniame
tinkle moterys, nurodydamos, kad
serga nepagydoma liga, apgaulės
būdu išviliojo 7000 eurų, kuriuos
per keletą kartų vyras pervedė į
nurodytą sąskaitą.
2017-12-07 apie 21.50 val. Prienų
r., kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 24-ame kilometre automobilis „Mercedes Benz Sprinter“,
vairuojamas Rusijos piliečio (gim.
1962 m.), nuvažiavo nuo kelio
ir apsivertė. Eismo įvykio metu
nukentėjo keleiviai Rusijos piliečiai
(gim. 2015 m., 1982 m., 1956 m.,
1972 m., 1964 m. ir 1981 m.),
kurie dėl įvairių sužalojimų gydomi ambulatoriškai. Aplinkybės
tikslinamos.
2017-12-09, apie 17.00 val., į A. B.
(gim. 1967 m.) namus Prienuose
(nuolat gyvena Airijoje) be leidimo
įsiveržė buvęs vyras (sutuoktinis)
G. B. (gim. 1963 m.) kartu su sugyventine J. S. (tikslūs duomenys
nustatinėjami) ir sumušė, tuo
sukeldami fizinį skausmą. Išeidami
pagrobė moters asmens pasą,
piniginę, 400 eurų, Airijos banko
kortelę, užrašų knygelę, telefoną
SAMSUNG GALAXY A3, telefoną
NOKIA. Asmenys pasišalino, jų
buvimo vieta nustatinėjama. Padaryta 720 eurų turtinė žala.
2017-12-09 apie 20.20 val., į VšĮ
Prienų ligoninės Priėmimo skyrių
dėl dviejų durtinių žaizdų nugaros
srityje ir vienos durtinės žaizdos
kairės rankos žasto srityje iš namų
Prienuose pristatytas neblaivus
(2,44 prom. alkoholio) A. S. (gim.
1975 m.), kurį konflikto metu
peiliu sužalojo neblaivi (1,68 prom.
alkoholio) sutuoktinė S. S. (gim.
1976 m.). Dėl patirtų sužalojimų
A. S. stebėjimui paguldytas į VšĮ
Prienų ligoninės Chirurgijos skyrių.
S. S. Sulaikyta ir uždaryta į Alytaus
apskrities VPK areštinę.
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Prienų turguje
Žmonės kalba, kad šiais
metais žiemos nebus, esą,
orai bus panašūs, kaip
dabar, t. y. su lietumi ar
šlapdriba. Teko girdėti ir
taip sakant: „Gyvename
lyg amžinam vakare: gal
vieną kitą valandą dieną
būna šviesiau.“

Į savaitės orus dažnas jau nė
dėmesio nekreipia (įpratom
gyventi lietuje), o štai šeštadienio prognozių retas neklauso – juk tai turgaus diena.
Gal dangus susimylės... kokį
pusdienį...
Praėjusį savaitgalį dangus
buvo maloningas – nei šeštadienį, nei sekmadienį lietaus
neatsiuntė. Šeštadienį pirkėjai galėjo ramiai, neskubėdami, apsipirkti. Ir prekių netrūko, gal tik perkama mažiau,
su saiku. Prekybininkai, ypač
prekiaujantys ne maisto prekėmis, bėdojo, kad prekyba
prastoka.
Geresnis metas dabar prekiaujantiems kalėdinėmis prekėmis, dovanomis ir eglučių
puošmenomis. Pigiausia elektrinė girlianda eglutei – apie 3
eurus kainuoja. Gausu ir kitokių papuošimų, žaislų vaikams, eglučių. Galima pirkti
nukirstą ar augančią vazone.
Kiti prekybininkai dar išradingesni. Eglės ir Mindaugo
šeima, įsirengusi prekybinį kioską prie pat pagrindinio tako
naujesniame turguje, prekiauja įvairiais konditerijos gaminiais, o šventėms siūlo jau
supakuotas gardžiąsias dovanėles, kurių kaina prasideda
nuo 3 eurų. Vienos dovanėlės
sukomplektuotos iš riešutų,
prieskonių, arbatų, aromatinių vaistinių žolelių, saldainių, kitos paįvairintos dar ir
vienu kitu vaikišku žaisliuku. Ir patrauklu, ir praktiška,
ir ieškant dovanų daug sukti
galvos nereikia.
Turguje, kaip įprastai, perkamiausios prekės yra daržovės, mėsos ir pieno produktai.
Kilogramas bulvių kainavo

0,25–0,3 euro, kopūstų – 0,3
euro, morkų – 0,4–0,6 euro,
paprikų – 0,9–1,3 euro, agurkų – 0,6–1,5 euro, pomidorų
– 0,5–1,2 euro, salierų – 2 eurus, svogūnų, burokėlių, morkų – 0,3–0,5 euro, virtų burokėlių – 1 eurą, briuselinių kopūstų – 1,8–2 eurus, žiedinių
kopūstų – 1,4–1,5 euro, česnakų – 4,5–5 eurus. Kilogramą
pupelių pardavė už 1,2–1,4
euro. Ryšelį šviežių petražolių, salotų buvo galima nusipirkti už 0,5 euro.
Kilogramas kriaušių kainavo 1,2–1,8euro, obuolių –
0,5–1 eurą. Litrą spanguolių
pardavė už 3 eurus.
Neblogai pirko įvairius arbatžolių rinkinius. Krepšelis
sudžiovintų žolelių organizmui stiprinti ir įvairiems ne-

galavimams slopinti kainavo
2 eurus, nedidelis ryšelis vaistažolių – 0,5–0,8 euro.
Įsigyti pieno produktų pirkėjai skuba dar neprašvitus.
Ne paslaptis, kad geros grietinės, varškės ar sūrio nusipirkti nėra lengva. Tie, kurie žino,
kas tokių kokybiškų produktų
atveža, labai anksti skuba eilę
užsiimti. Už litrą pieno šeštadienį pirkėjai mokėjo 0,4–0,5
euro, grietinės – 3,4–3,5 euro, už pusę kilogramo sviesto
– 3,5–4 eurus, varškės – 0,9–
1,2 euro.
Ant prekystalių buvo prekiaujama ir naminių bei
paukštyno vištų kiaušiniais,
kurie šiuo metu ypač bran-

Nekilnojamasis
turtas

Automobiliai ir
jų dalys

Parduoda

PARDUODA

SODYBAS, SODUS

gūs. Už dešimtį naminių vištų kiaušinių šeimininkės prašė 2–2,5 euro (dešimtis mažesnių kiaušinių kainavo 1,8
euro), o tiek pat paukštyno
vištų kiaušinių kainavo 1,5–
1,6 euro.
Pusės litro stiklainį medaus
buvo galima nusipirkti už 4–
4,5 euro, kilogramą – už 6 eurus, 100 g bičių duonelės – už
2 eurus, žiedadulkių – už 3–4
eurus. Pusę litro šaltai spausto sėmenų aliejaus pardavė už
3,5 euro, 0,3 litro talpos butelį

– už 2,3 euro.
Paviljone ir lauko kioskuose buvo prekiaujama šviežia
mėsa, rūkytais ir vytintais
mėsos gaminiais. Kilogramas
kiaulienos šoninės kainavo
3,5–3,8 euro, kumpio – apie
3,9–4 eurus, maltos kiaulienos
– 3,2–3,8 euro, sprandinės,
karbonado – 4,9–5,2 eurus.
Kilogramą rūkytų lašinukų
buvo galima nusipirkti už 5–7
euro, suktinio – už 7,2–8,4 euro, išpjovos – už 9–11 eurų.
Keletas šeimininkių buvo
atvežusios parduoti išskrostų
mėsinių vištų ir ančių. Kilogramas vištienos kainavo 4
eurus, antienos – 5 eurus. Už
nemažą vištą reikėjo pakloti

apie 12–13 eurų, už antį – apie
17 eurų.
Kiekvieną šeštadienį turguje galima įsigyti šviežios ir
šaldytos žuvies, kitų jūros gėrybių. Jų kainos įvairios: yra
ir pigesnių, ir brangesnių, bet
pastarųjų mažiau. Pavyzdžiui,
kilogramas didelių krevečių
kainuoja 8 eurus, bet jų būna
atvežta tik keletas kilogramų.
Pasak vieno prekybininko
žuvimi, vežama dėl asortimento. Yra mėgėjų ir pirkėjų, perkančių brangią žuvį ir
jūros gėrybes, bet jų vienetai.
Kilogramas didelės lydekos,
tinkamos farširuoti, kainavo
5 eurus, atšaldyto upėtakio,
plačiakakčio filė –4,89 euro,
šamo – 4 eurus, karpio – 3,9
euro, karšių – 1,79 euro, menkės – 2,5 euro, stintų – 3,99
euro, kuojų – 1,39 euro, nototenijų – 2,7 euro, jūros lydekos – 2,99 euro. Kilogramą Atlanto silkės pardavė už
2,79 euro, silkės „Ivasi“ – už
4,3 euro.
Gyvūnijos turgavietėje praėjusį šeštadienį buvo dar ramiau nei užpraėjusį: keletas
pardavėjų, prekiaujančių vištomis, keletas – triušiais, vienas – atvežę parduoti dailius
šunelius. Arti septynių mėn.
(bepradedančios dėti) vištos
kainavo po 9 eurus už vieną,
gaidžiai – po 6 eurus, mažesni
triušiai – po 12–13 eurų, suaugę – po 20–27 eurus.
Ūkininkų turgavietėje žmonių buvo daugiau. Už centnerį kviečių, miežių, kvietrugių,
pašarinių miltų pardavėjai
prašė 7–9 eurų, už 40 kilogramų maišą avižų – 6 eurų. NG

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.

PERKA

ŽEMĖS SKLYPUS
2,5 ha žemės sklypą Mokyklos g.,
Prienlaukio k. (6 400 Eur) ir 4,4 ha
žemės sklypą su 1,4 ha mišku (16
400 Eur) Prienlaukio k., Prienų r.
Tel. 8 652 84089.

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

Perka
2 k. bt. (moka iki 18 000 Eur, gali
būti be remonto) Prienuose. Tel.
8 609 51204.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

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

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

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
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

REKLAMA

„VW Sharan“ (1987 m., 1,9 l, D,
81 kW, TA iki 2019 m., yra kablys,
žieminės padangos, mėlynos
spalvos, 900 Eur). Tel. 8 698
25256.

Triušių skerdieną. Tel. 8 616
78865.
Nebrangiai ėringas avis, taip pat 7
mėn., ir trečiais ožiukais ožkingas
ožkas. Tel. 8 698 47738.
Lietuvišką, svilintą kiaulienos
skerdieną. Kaina tik 2,35 Eur/kg.
Atvežame. Tel. 8 607 12690.

Trąšas: amonio salietrą, sulfatą, azofoską ir kitas trąšas.
Pristatome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 605 49513.

Butą arba namą arba dalį namo
su atskiru įėjimu Birštone arba
netoli Birštono ar Prienų rajone.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8
605 17148.

Mėsinę telyčią veislei. Tel. 8 671
34428.

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

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

Grūdus: kviečius ir miežius. Tel. 8
698 79583.
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Traktorių „MTZ-80“ (2 200 Eur)
ir plūgą trivagį (200 Eur). Tel. 8
640 36074.

ĮVAIRIOS PREKĖS

PERKA

PARDUODA

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

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

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616
14424.
ŽŪB „Žara“ karves,
jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves,
bulius ir telyčias. KREKENAVOS AGRO FIRMOS supirkėja Olga
Smailienė (Jonava).
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 642 67784.
AB „Krekenavos mėsa“ darbuotoja Genovaitė Smagurienė
superka bulius, karves, telyčias.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 682 11225.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Pušines malkas kaladėmis ir vieno
pjovimo sausas lentas. Tel. 8 675
17683.

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.
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.

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

Dažome, glaistome, klojame
plyteles, laminatą ir grindis,
montuojame langus, duris ir
atliekame kitus apdailos darbus.
Tel. 8 601 48676.

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

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

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

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

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...

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

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).
REKLAMA

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, 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 kasimo, 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.

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Dėl Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame
Vidą Ireną Simanaitienę ir artimuosius.
VšĮ Prienų ligoninės darbuotojai
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LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 650 41148. Dirbame visą parą

MB „Dalimatis“ informuoja, kad 2017-12-15 nuo 10.00
val bus atliekami nuosavybės teise valdomo žemės sklypo
(kad. Nr. 6940/0002:178) Bačkininkėlių k., Pakuonio
sen., Prienų r. sav. kadastriniai matavimai. Dėl matuojamo
žemės sklypo bendros ribos suderinimo arba susipažinti su
planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti žemės sklypo kad. Nr. 6943/0002:157 savininką Svajūną Ribačenką
(deklaruota gyv. vieta JAV) arba jo įgaliotus asmenis per
30 dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Informacija
teikiama tel. 8 609 04746, Dalė Gulijeva.

IEŠKO DARBO
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.
Rūbų rūšiuotojos darbui Strielčiuose. Atlyginimas po bandomojo laikotarpio nuo 500 Eur. Savo
CV siųsti el.paštu: info@kns.lt Tel.
8 605 28687.
Maisto prekių parduotuvėje
Prienuose – pardavėja, turinti
patirties. Tel. 8 682 69323.
Kiemo darbininkas bei sodybos
prižiūrėtojas. Tel. 8 687 71665.

šaldytuvus, šaldiklius.

Jūs likote tarsi kažko netekę,
O juk, tiesa – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę
Ir atsitieskite skausme.

Vairuotojai, turintys CE vairuotojo
kategoriją. Darbas Lietuvoje. Tel.
8 675 46350.

Moteris ieško kirpėjos darbo
arba gali kapoti malkas, prižiūrėti
kapus ir atlikti įvairius darbus.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8
678 22651.

Dovanoja
2 mėn. kiemsargius šuniukus. Tel.
8 633 23244.

Laikyti
negaliojančiu
Pamestą traktoriaus priekabos
valst. Nr. LS30-15 laikyti negaliojančiu.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
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.
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, populia-
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rioji 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 16–24 dienomis Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre

veiks Jiezno žmonių su negalia
rankdarbių paroda „Darbščios
rankos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama rašytojo Vytauto Bu-

bnio 85-erių metų jubiliejui
skirta paroda „Vytauto Bubnio
at(si)vėrimai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje
eksponuojama paroda „Justi-

nas Marcinkevičius ir Lietuvos
valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos Informacijos ir
komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės at-

minties skyrius.
Pakuonio bibliotekoje eksponuojama fotografijų konkurso,
organizuoto Žolinės šventei,
nugalėtojų darbų paroda „O
buvo vasara pilna žiedų...“.

Kviečiame į Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos organizuojamus
akcijos „Pasidalinkime gerumu“ renginius
2017 m. gruodžio 12 d. 11.50 – 13.00 val.
vyks bendruomenės narių Kalėdinė labdaros mugė.
2017 m. gruodžio 19 d. 17.30 val.
šventinis progimnazijos mokinių koncertas – pasaka „Vabalų miestas“.
2017 m. gruodžio 24 d. 22.00 val.
Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje Piemenėlių Mišiose giedos
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai.
Mugės, koncerto ir Šv. Mišių metu surinktos lėšos bus skirtos Maltos ordino
projektui „Maltiečių sriuba“ Prienų miesto senoliams.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba Prienų grupė

REKLAMA

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

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

12 mėn. - 43 Eur

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

TV PROGRAMA 15
TREČIAdienis, 2017 m. GRUODŽIO 13 d., www.naujasisgelupis.lt

Trečiadienis, gruodžio 13 d.

(4) 07:32 Inovacijos mano mieste 07:35 Farų karai (17) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (688) 09:35
Tokia tarnyba (8) 10:30 Sudužusių
žibintų gatvės (18) 11:35 Asmens
sargybinis (16) 12:40 Stoties policija (5) 13:45 Farų karai (18)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (689)
15:55 Tokia tarnyba (9) 16:55 Su21.00 val. dužusių žibintų gatvės (19) 18:00
Info diena 18:27 Inovacijos mano
„Ponas ir ponia gangsmieste 18:30 Stoties policija (6)
teriai“
19:30 PREMJERA Nepataisomi
(1) 20:30 Farai 21:00 Ponas ir
ponia gangsteriai 23:05 Drako05:00 Seserys 06:00 Lietuvos nų tiltas 00:55 Begėdis (7) 01:50
Respublikos himnas 06:05 La- Džeikas, Storulis ir šuo (24) 02:35
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis Farai 02:55 Pragaro katytė (1)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3 10:55 Detektyvas
Monkas 5 11:40 Emigrantai 12:40 05:00 „Vienišas vilkas“ (10) 05:45
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 „Albanas“ (3/9) 06:30 PrograKlauskite daktaro 14:00 Žinios ma 06:34 TV parduotuvė 06:50
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 „Darbščios rankos, atviros širdys“
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva 07:20 Nuoga tiesa 09:20 „Likimo
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, melodija“ (33) 10:25 „Marionečių
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys šokiai“ (1) 11:30 „Albanas“ (4/11)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 12:35 „Krikšto tėvas“ (6) 13:40 TV
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 parduotuvė 13:55 „Tarp meilės ir
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 neapykantos“ (4) 15:00 „BitininKlauskite daktaro 19:30 Gyveni- kas“ (1/4) 16:00 Reporteris 16:47
mas 20:25 Loterija „Keno Loto” Orai 16:50 „Rojus“ (63) 18:00
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio Reporteris 18:40 Lietuva tiesiocentre 21:20 Sportas 21:25 Orai giai 18:50 Orai 18:52 Reportažas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auk- „Lietuvos bendruomenės - ranka
sinis protas 22:50 Klausimėlis.lt. rankon“.” 18:55 „Bitininkas“ (1/6)
23:20 Rezistentai 00:15 Premje- 20:00 Reporteris 20:22 Orai 20:25
ra. Detektyvas Monkas 8 01:00 „Juodosios katės“ (8) 21:30 Moterų balsas 22:30 Reporteris 23:15
LRT radijo žinios
Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45
Patriotai 00:45 „MMA „King of the
06:35 Stebuklingi vaikai (7) 07:05 Cage“ II tarptautinis turnyras.
Madagaskaro pingvinai (18) 07:30 Lietuva-Amerika. Atsakomosios
Nepaprastas Gumuliuko gyveni- kovos“. Kovų narvuose turnyras.
mas (66) 07:55 Volkeris, Teksaso 2017 m. N-7.” 01:45 Reporteris
reindžeris (169) 08:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (170) 09:50
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
11:35 Yra, kaip yra 12:30 Anapus 08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su
nežinomybės 13:25 Rožių karas Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI Maja(50) 14:30 Dvi širdys (384) 15:05 mis 10:30 Grainderis 11:00 GraDvi širdys (385) 15:55 Dvi širdys inderis 11:30 Rouzvudas 12:30
(386) 16:30 Labas vakaras, Lie- Nusikalstami protai. Kitapus sienų
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 13:30 Rezidentai 14:00 RezidenŽinios 19:25 Sportas 19:28 Orai tai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai
19:30 KK2 20:00 Meilė gydo 16:00 Rouzvudas 17:00 Nusikals(44) 20:30 Moterys prieš vyrus tami protai. Kitapus sienų 18:00
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 CSI Majamis 19:00 Juokingiausi
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS. Amerikos namų vaizdeliai 19:30
PREMJERA Snaiperis. Palikimas Europos taurės krepšinio rungty00:35 Sekso magistrai (10) 01:40 nės. Krasnodaro „Lokomotiv“ - VilVampyro dienoraščiai (21) 02:25 niaus „Lietuvos Rytas“ 21:30 EuOperacija “Salazaras”
ropos taurės krepšinio rungtynės
23:30 Naša Raša 00:30 Kobra 11
01:30 Daktaras Hausas
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti 06:00 Lietuvos Respublikos him2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės nas 06:05 Bliuzo vakaras 07:10
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00 Drakoniukas Kokosas 1 07:25
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me- Heidė 07:50 Pradėk nuo savęs
luoja geriau 13:00 Kempiniukas 08:20 Nacionalinis turtas. 08:50
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai Nuo gamyklos konvejerio 2 09:15
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadė- Labas rytas, Lietuva. 10:30 Eurotoji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pa- pos plaukimo čempionatas trumžadėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 pajame baseine 12:10 DW naujieTV Pagalba 18:30 TV3 žinios nos rusų kalba. 12:20 Skonio pa19:20 TV3 sportas 19:25 TV3 saka 12:50 Stilius 13:45 Kultūros
orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00 teismas 14:30 Istorijos detektyvai
Gero vakaro šou 21:00 Moterys 15:15 Riteris Rūdžius 15:30 Drameluoja geriau 21:30 TV3 vakaro koniukas Kokosas 1 15:40 Heidė
žinios 22:15 TV3 sportas 22:20 16:05 Nuo gamyklos konvejerio 2
TV3 orai 22:25 Vikinglotto 22:30 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
VAKARO KINO TEATRAS. Pa- Kultūrų kryžkelė 18:30 Septynios
grobimas 00:20 CSI elektroninių Kauno dienos 19:00 FIFA klubų
nusikaltimų skyrius 01:20 Kaip Pasaulio taurė 21:00 FIBA krepšiišsisukt įvykdžius žmogžudystę nio čempionų lyga. Utenos „Juven02:10 Pelkė 03:00 Marta Marsė tus” – „Monaco” 22:45 Europos
Mei Marlena
plaukimo čempionatas trumpajame baseine. Pusfinaliai ir finalai.
00:30 DW naujienos rusų kalba
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 00:45 Dabar pasaulyje

Ketvirtadienis, gruodžio 14 d.

22.30 val.
„Elijaus knyga“

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 Gyvenimas 12:40
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios 16:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:20 Sportas 21:25
Orai 21:29 Loterija „Jėga” 21:30
Pokalbių laida „Svarbios detalės” 22:30 Dviračio žinios 23:00
Juodasis auksas 01:05 Specialus tyrimas
06:35 Stebuklingi vaikai (8) 07:05
Madagaskaro pingvinai (19) 07:30
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (67) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (171) 08:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (172) 09:50
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra 12:30 KK2
12:55 KK2 13:25 Rožių karas
(51) 14:25 Dvi širdys (387) 14:55
Dvi širdys (388) 15:25 Dvi širdys
(389) 15:55 Dvi širdys (390) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Valanda su Rūta 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Elijaus knyga 00:50 Kortų namelis (1) 01:45
Vampyro dienoraščiai (22) 02:30
Alchemija. Švietimo amžius 03:00
RETROSPEKTYVA

taro sugrįžimas (689) 09:35 Tokia
tarnyba (9) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (19) 11:35 Nepataisomi
(1) 12:40 Stoties policija (6) 13:45
Farų karai (19) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (690) 15:55 Tokia tarnyba
(10) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (20) 18:00 Info diena 18:27
Inovacijos mano mieste 18:30 Stoties policija (7) 19:30 PREMJERA
Nepataisomi (2) 20:30 Savaitės
kriminalai 21:00 Jaguaro kerštas
22:55 Ponas ir ponia gangsteriai
00:55 Begėdis (8) 01:55 Džeikas,
Storulis ir šuo (1) 02:40 Savaitės
kriminalai 03:05 Pasaulį pakeitusios civilizacijos. Kaip graikai pakeitė pasaulį
05:00 „Vienišas vilkas“ (11) 05:45
„Albanas“ (3/10) 06:30 Programa
06:34 TV parduotuvė 06:50 „Kaimo akademija“ 07:20 „Šiandien
kimba“ 08:20 Patriotai 09:20 „Likimo melodija“ (34) 10:25 „Marionečių šokiai“ (2) 11:30 „Albanas“
(4/12) 12:35 „Gluchariovas“ (1/23)
13:40 TV parduotuvė 13:55 „Tarp
meilės ir neapykantos“ (5) 15:00
„Bitininkas“ (1/5) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (64)
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva
tiesiogiai 18:50 Orai 18:52 Reportažas „Lietuvos bendruomenės
- ranka rankon“ 18:55 „Bitininkas“
(1/7) 20:00 Reporteris 20:22 Orai
20:25 „Juodosios katės“ (9) 21:30
Gyvenimo būdas 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42
Orai 23:45 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (9; 10)
01:45 Reporteris 02:25 Lietuva
tiesiogiai 02:40 „Moterų daktaras“ (2/32) 03:25 „Albanas“ (3/10)
04:10 „Rojus“ (43)

06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Vienam gale
kablys 09:30 CSI Majamis 10:30
Grainderis 11:00 Grainderis 11:30
Rouzvudas 12:30 Nusikalstami
protai. Kitapus sienų 13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 Rouzvudas 17:00 Nusikalstami protai.
Kitapus sienų 18:00 CSI Majamis
19:00 Kobra 11 20:00 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša
Raša 21:30 Naša Raša 22:00
Eurolygos rungtynės. Stambulo
„Fenerbahce“ - Kauno „Žalgiris“
23:55 Naša Raša 00:25 Naša
Raša 00:55 Kobra 11 01:50 Dak06:10 Televitrina 06:25 Kempiniutaras Hausas
kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės
06:00 Lietuvos Respublikos himsūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
nas 06:05 Kultmisijos 06:50 RiteBruto ir Neto 12:30 Moterys meris Rūdžius 07:10 Drakoniukas
luoja geriau 13:00 Kempiniukas
Kokosas 1 07:25 Heidė 07:50 LiPlačiakelnis 13:30 Simpsonai
nija, spalva, forma. 08:20 Lietuva
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėmūsų lūpose 08:50 Nuo gamyklos
toji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažakonvejerio 2 09:15 Labas rytas,
dėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV
Lietuva. 10:30 Europos plaukimo
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20
čempionatas trumpajame baseiTV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30
ne 12:10 DW naujienos rusų kalBruto ir Neto 20:00 Farai 21:00
ba. 12:25 Maistas ir aistros 12:55
Moterys meluoja geriau 21:30 TV3
Stambiu planu 13:40 Putinas amvakaro žinios 22:15 TV3 sportas
žinai? 15:15 Riteris Rūdžius 15:30
22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO
Drakoniukas Kokosas 1 15:40
KINO TEATRAS. Tamsos baikeris.
Heidė 16:05 Nuo gamyklos konveKeršto demonas 00:20 CSI elekjerio 2 16:30 Laba diena, Lietuva.
troninių nusikaltimų skyrius 01:20
18:00 Europos plaukimo čempioKaip išsisukt įvykdžius žmogžunatas trumpajame baseine. Pusfidystę 02:10 Pelkė 03:00 Tamsos
naliai ir finalai. 20:15 Nacionalinis
baikeris. Keršto demonas
turtas 20:40 Lietuva mūsų lūpose
21:15 Legendos 22:00 Martyno
Liuterio
gyvenimas 22:15 Aurora
06:40 Diagnozė - žmogžudystė
(5) 07:32 Inovacijos mano mieste 00:15 DW naujienos rusų kalba.
07:35 Farų karai (18) 08:35 Much- 00:30 Dabar pasaulyje

Penktadienis, gruodžio 15 d.

Šeštadienis, gruodžio 16 d.

kariai 01:45 Pagrobimas 03:25
Hičkokas

21.00 val.
„Karibų piratai. Numirėlio skrynia“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios
06:35 Orai 06:37 Labas rytas,
Lietuva 07:00 Žinios 07:05 Orai
07:07 Sportas 07:10 Labas rytas, Lietuva 07:30 Žinios 07:35
Orai 07:37 Sportas 07:40 Labas
rytas, Lietuva 08:00 Žinios 08:05
Orai 08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios 08:35 Orai 08:37
Sportas 08:40 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 Štutgarto
kriminalinė policija 1 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
20:52 Sportas 20:57 Orai 20:59
Loterija „Jėga” 21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai 23:00
Fantastiškas penktadienis. Bramo
Stokerio „Drakula” 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
06:35 Stebuklingi vaikai (9) 07:05
Madagaskaro pingvinai (20) 07:30
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (68) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (173) 08:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (174) 09:50
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra 12:30 KK2
12:55 KK2 13:25 Rožių karas
(52) 14:25 Dvi širdys (391) 14:55
Dvi širdys (392) 15:25 Dvi širdys
(393) 15:55 Dvi širdys (394) 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 Karibų piratai. Numirėlio
skrynia 23:55 Pagieža 01:40 Elijaus knyga
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 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS.
Ledynmetis 3 21:20 PREMJERA.
Bėgantis labirintu 2 00:00 Aušros

06:40 Diagnozė - žmogžudystė
(6) 07:32 Inovacijos mano mieste
07:35 Farų karai (19) 08:35 Muchtaro sugrįžimas (690) 09:35 Tokia
tarnyba (10) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (20) 11:35 Diagnozė
- žmogžudystė (3) 12:40 Stoties
policija (7) 13:45 Farų karai (20)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (691)
15:55 Tokia tarnyba (11) 16:55
Sudužusių žibintų gatvės (21)
18:00 Info diena 18:27 Inovacijos
mano mieste 18:30 Stoties policija (8) 19:30 Ekstrasensų mūšis (7)
21:55 Užsienietis 23:50 Jaguaro
kerštas 01:35 Begėdis (9) 02:30
Džeikas, Storulis ir šuo (2) 03:15
Užsienietis

19.30 val.
„Briliantinė ranka“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Premjera. Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 07:20 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai
1 07:30 Premjera. Detektyvė Miretė 07:45 Premjera. Džeronimas
3 08:10 Karinės paslaptys 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva 10:30
Žinios 10:35 Labas rytas, Lietuva 11:30 Žinios 11:35 Labas
rytas, Lietuva 11:50 Pasaulio
dokumentika 13:40 Puaro 15:15
Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom” 15:45 Žinios. Orai
(su vertimu į gestų kalbą) 16:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55
Sportas 17:58 Orai 18:00 Teisė
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30 Stilius 20:25
Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga”
20:30 Panorama 20:52 Sportas
20:57 Orai 21:00 Dainuoju Lietuvą 23:20 Premjera. Didžioji afera
01:20 Pasaulio dokumentika

05:00 „Vienišas vilkas“ (12) 05:45
„Slaptas augalų gyvenimas. Žydėjimas“ 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“ (35) 10:25 „Marionečių šokiai“ (3) 11:30 „Albanas“
(4/13) 12:35 „Gluchariovas“ (1/24)
13:40 TV parduotuvė 13:55 „Tarp
meilės ir neapykantos“ (6) 15:00
„Bitininkas“ (1/6) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (65)
18:00 Reporteris 18:50 Orai 18:52
Reportažas „Lietuvos bendruomenės - ranka rankon“.” 18:55 „Bitininkas“ (1/8) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai
23:00 „Gluchariovas“ (1/25; 1/26) 06:30 Madagaskaro pingvinai
01:05 „Delta“ (1/23; 1/24) 02:50 (19) 06:55 Nepaprastas Gu„Pražūtingi smaragdai“ (17; 18) muliuko gyvenimas (67) 07:20
“Nickelodeon” valanda. Ančiukai
Duoniukai (13) 07:45 Kung Fu
06:45 Televitrina 07:00 Kobra Panda (8) 08:10 Keista šeimynė11 08:00 Kaulai 09:00 Praeities lė (9) 08:35 Tomo ir Džerio pasažvalgas 09:30 CSI Majamis 10:30 kos (2) 09:00 Peliukas Stiuartas
Grainderis 11:00 Grainderis 11:30 Litlis (6) 09:30 Tinginių miestelis
Rouzvudas 12:30 Nusikalstami (53) 09:55 KINO PUSRYČIAI.
protai. Kitapus sienų 13:30 Re- PREMJERA Kumba 11:35 Jau
zidentai 14:00 Rezidentai 14:30 atvažiavom? 13:25 Ir vėl tu! 15:30
Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 Netikra vienuolė 17:30 Bus visRouzvudas 17:00 Nusikalstami ko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
protai. Kitapus sienų 18:00 CSI 19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
kriminalistai 19:00 Kobra 11 20:00 Briliantinė ranka 21:35 Asteriksas
Rezidentai 20:30 Farai 21:30 TV3 ir Obeliksas prieš Cezarį 23:45
žinios 22:20 TV3 sportas 22:25 Norbitas 01:40 Pagieža
TV3 orai 22:30 Šeima 00:50 Nuotykių ieškotojas 02:25 Rizikingiausi
policijos darbo epizodai
06:15 Televitrina 06:30 Ančiukų
istorijos 07:00 Legenda apie Korą
07:30 Transformeriai. Maskuotės
06:00 Lietuvos Respublikos him- meistrai 08:00 Ančiukų istorijos
nas 06:05 Marijos Meilės Ku- 08:30 Kur giria žaliuoja 09:00 Virdarauskaitės jubiliejinis kūrybos tuvės istorijos 09:30 Gardu Gardu
vakaras 07:30 Riteris Rūdžius 10:00 Svajonių ūkis 10:30 Barbės
07:45 Drakoniukas Kokosas 1 ir jos sesės nuotykiai su šuniukais
07:55 Heidė 08:20 Pažvelk į pro- 12:00 Dinozauras 13:45 Flinsfesiją kitaip 08:50 Nuo gamyklos tounai Viva Rok Vegase 15:20
konvejerio 2 09:15 Labas rytas, Jaunavedžiai 17:20 EkstrasenLietuva. 10:30 Europos plaukimo sai detektyvai 18:30 TV3 žinios
čempionatas trumpajame baseine 19:15 TV3 sportas 19:20 TV3
11:50 Mokslo sriuba 12:00 DW orai 19:25 Eurojackpot 19:30
naujienos rusų kalba. 12:10 Stop ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO
juosta 12:40 Kultmisijos 13:30 Le- TEATRAS. Vienas namuose 2.
gendos 14:15 Muzika Paliesiaus Pasiklydęs Niujorke 22:00 ŠEŠdvare. „Beethoven. Das Trio”. TADIENIO GERO KINO VAKA15:15 Grizis ir lemingai 15:25 RAS. Laukinė 00:25 Piramidė
Vakaro pasakėlės 15:40 Heidė 02:00 Bėgantis labirintu 2 04:15
16:05 Nuo gamyklos konvejerio 2 Aušros karia
16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
Europos plaukimo čempionatas
trumpajame baseine. Pusfinaliai 06:00 Diagnozė - žmogžudystė
ir finalai. 20:15 ARTi 20:30 Kultū- (4) 06:55 Diagnozė - žmogžuros teismas 21:15 Europos kinas dystė (5) 07:50 Diagnozė - žmogžudystė (6) 08:45 Sveikatos ABC
22:45 Gala koncertas
televitrina 09:00 Autopilotas 09:30

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Apie žūklę 10:00 Nutrūkę nuo
grandinės (29) 10:30 Pragaro
katytė (3) 11:30 Keturios stichijos
(3) 12:40 Reali mistika (5) 13:50
Vanity Fair. Visiškai slaptai (9)
14:50 Kas žudikas? (11) 15:55
Kas žudikas? (4) 17:00 LKL
čempionatas. Nevėžis – Neptūnas 19:30 Muzikinė kaukė 22:05
MANO HEROJUS Raudonojo
spalio medžioklė 00:50 AŠTRUS
KINAS Pagieža 3 02:25 Begėdis
(9) 03:20 Muzikinė kaukė
05:45 „Slaptas augalų gyvenimas. Priešprieša“ 06:35 „Jaunikliai“ 07:05 Programa 07:09
TV parduotuvė 07:25 „Pavojingiausios kelionės. Kamerūnas“
08:00 Auginantiems savo kraštą
08:30 „4 kampai“ 09:00 „Skinsiu
raudoną rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 Moterų balsas 11:00
„Detektyvas Morsas“ (2/2) 13:00
„Vera. Mažasis Lozorius“ (1/4)
15:00 „MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika. Atsakomosios kovos“.
Kovų narvuose turnyras. 2017
m. N-7.” 16:00 Žinios 16:18 Orai
16:20 Mano Europos Parlamentas 16:50 „Pražūtingi smaragdai“
(21) 18:00 Žinios 18:27 Orai
18:30 „Geriausios nardymo vietos“ 19:00 Muzikiniai sveikinimai
20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
„Gurovo bylos 4. Trys dienos“
(13; 14) 22:30 Žinios 22:57 Orai
23:00 „Detektyvas Morsas“ (2/2)
01:00 „Merdoko paslaptys“ (6/8;
6/9) 02:45 „Vera. Mažasis Lozorius“ (1/4) 04:15 „Detektyvas
Morsas“ (2/2
06:15 Televitrina 06:30 Ledo
kelias 07:30 Azija iš paukščio
skrydžio 08:30 Vienam gale kablys 09:00 Statybų gidas 09:30
Iš peties 10:30 Lietuvos mokyklų
žaidynės 11:00 NAUJAS SEZONAS. Išlikimas 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 PREMJERA. Didžiosios katės. Nepaprastų gyvūnų
šeima 14:00 PREMJERA. Žygis
per Amerikas 15:00 Ledo kelias
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00
Dainų dvikova 18:30 Lietuvos
talentai 21:30 TV3 žinios 22:20
TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30
Klastotė 00:15 Šeima 02:20 Rizikingiausi policijos darbo epizodai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:35
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.
08:05 Misija. Vilnija. 08:30 Maistas ir aistros 09:00 Pažvelk į profesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba
10:00 Laisvės vėliavnešiai 10:30
Europos plaukimo čempionatas
trumpajame baseine. Atrankos
plaukimai. Tiesioginė transliacija
iš Kopenhagos. 12:00 Naujojo
vyskupo Dariaus Trijonio konsekracijos iškilmės 13:55 Barbora
Radvilaitė. „Pažaislio muzikos
festivalio 2017” spektaklis 16:00
FIFA klubų Pasaulio taurė 18:00
Europos plaukimo čempionatas
trumpajame baseine. Pusfinaliai
ir finalai. Tiesioginė transliacija
iš Kopenhagos. 19:00 FIFA klubų Pasaulio taurė 21:00 Stambiu planu 21:45 Kino žvaigždžių
alėja. Premjera. Pašėlęs gyvenimas Ridžmonto vidurinėje 23:15
„Chopin Jazz Inn” su Evelina
Sašenko
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Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:

“Beko”

Lošimo Nr. 1131
Data: 2017-12-10
64 37 73 33 13 49 50 72 67 55
62 56 07 05 58 21 10 02 39 46
47 04 43 51 54 08 69 30 60 16
59 27 68 63 48 40 06 44

netinkamas laikas laistyti.

Gruodžio 14 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:33
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.19
Delčia (26 mėnulio diena)
Alfredas, Fortunatas,
Tarvainas, Kintvilė
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti
ir pjauti žolę.

Gruodžio 15 d.
PENKTADIENIS
Tarptautinė arbatos diena
Lietuvos teismų diena
Saulė teka 08:34
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.18
Delčia (27 mėnulio diena)
Justas, Kristijonas,
Kristijona, Nina, Ona,
Gaudenis, Gaudenė
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti
ir pjauti žolę.

Gruodžio 16 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 08:35
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.17
Delčia (28 mėnulio diena)
Albina, Vygaudas,
Audronė, Algina,
Alina, Adas
Tinkamas laikas sėti:
netinkama diena sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti
ir šaldyti vaisius.

Gruodžio 17 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 08:36
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.16
Delčia (29 mėnulio diena)
Olimpija, Mantgailas,
Drovydė, Jolanta
Tinkamas laikas sėti:
netinkama diena sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti
ir šaldyti vaisius.

02**912 - Smulkintuvas “De- 200 Eur - 623-0062985
limano”
200 Eur - 623-0063427
055*082 - Vilnos chalatas 200 Eur - 623-0065909
“Deserto”
200 Eur - 623-0066162
007*732 - Vilnos pledas “Flo200 Eur - 623-0069512
kati”
200 Eur - 623-0071196
04**984 - Virdulys “Tefal”
200 Eur - 623-0071671
06**328 - Virt.realybės akiniai
200 Eur - 623-0072174
“Zeiss”

PROGNOZĖ: Aukso puode –
350 000 Eur

4 + 1 - 278.10€ (2)

200 Eur - 623-0060261

Sekančio tiražo prizas:
10x1000€, 20x500€ ir
30x300€

4 - 118.40€ (2)

Lošimo Nr. 254
Data: 2017-12-08
SKAIČIAI
09, 15, 20, 24, 34 + 01, 05

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 15452209.36€ (0)

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
207.00€ (165)
26.00€ (784)
2.50€ (16046)
1.00€ (48648)

PAPILDOMI PRIZAI

Gruodžio 13 d.
TREČIADIENIS

2 + 2 - 21.70€ (81)
3 + 1 - 19.50€ (84)
3 - 15.50€ (154)
1 + 2 - 10.30€ (420)
2 + 1 - 8.20€ (1272)

PROGNOZĖ: 20 000 000 Eur

5 + 1 - 321831.80€ (0)

+5

+3

VILNIUS
KLAIPĖDA

+6 +3
+3 +4

Gruodžio 14 d.
KETVIRTADIENIS

5 - 151450.20€ (0)
4 + 2 - 5609.20€ (0)

-2

VISA LENTELĖ
42 26 31 57 12 66 53 20 38
71 01 70 36 41 52 14 45 75
34 09 32 25

ORAI

3 + 2 - 59.90€ (6)

VILNIUS

KLAIPĖDA

+1

-3 +1
-1 +2

Gruodžio 15 d.
PENKTADIENIS

Lošimo Nr. 623
Data: 2017-12-10
Tel. 1634

0

Automobilį “BMW X1” laimėjo
žaidėjas, kurio bil. Nr. 6230026153

VILNIUS

KLAIPĖDA

+2

-1 +2
-1 +1

Gruodžio 16 d.
ŠEŠTADIENIS

200 Eur - 623-0000860
200 Eur - 623-0004812

01**214 - 30 Eur čekis de200 Eur - 623-0005898
galams
200 Eur - 623-0006415
048*495 - 600 Eur
200 Eur - 623-0006649
0695546 - Automobilis “Audi
200 Eur - 623-0008100
Q3”

-2

VILNIUS

KLAIPĖDA

0601995 - Automobilis “Audi 200 Eur - 623-0009960
Q3”
200 Eur - 623-0010044
0083614 - Automobilis “BMW 200 Eur - 623-0010179
X1”
200 Eur - 623-0012681

+1

-1 0
-1 +1

Gruodžio 17 d.
SEKMADIENIS

0243285 - Automobilis “VW 200 Eur - 623-0013848
Tiguan”
200 Eur - 623-0015981
068*663 - Čiužinukas “Dormeo
200 Eur - 623-0018300
Aloe Vera”
200 Eur - 623-0018397
019*499 - Čiužinukas “Dormeo
200 Eur - 623-0019194
Aloe Vera”
02**219 - Daugiaf.puodas 200 Eur - 623-0020340
“Brand”
200 Eur - 623-0022227

-2

VILNIUS

KLAIPĖDA

0

-1 -1
-3 +1

Gruodžio 18 d.
PIRMADIENIS

05**912 - Drabužių garintuvas 200 Eur - 623-0022320
“Tefal”
200 Eur - 623-0022859
03**720 - Dulkių siurblys “Ho- 200 Eur - 623-0023003
over”
200 Eur - 623-0025577
034*164 - Išmanusis telefonas
200 Eur - 623-0032174
“Samsung”
04**410 - Kavos aparatas 200 Eur - 623-0032939

-2

VILNIUS

KLAIPĖDA

-1

-2 -2
-2 +1

Gruodžio 19 d.
ANTRADIENIS

200 Eur - 623-0036116

“Delonghi”

054*045 - Kompiuteris “Le- 200 Eur - 623-0037454
novo”
200 Eur - 623-0037540
042*701 - LED televizorius 200 Eur - 623-0037856
“Philips”
200 Eur - 623-0045851

-3

VILNIUS

KLAIPĖDA

[LEDO STORIS]

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS
+4 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+2 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

200 Eur - 623-0053199

studiją

SAULĖS AKTYVUMAS

007*787 - Pakvietimas į TV 200 Eur - 623-0054107
studiją
200 Eur - 623-0054571
078*667 - Planšet. kompiuteris 200 Eur - 623-0055352
“Lenovo”
200 Eur - 623-0056215
0392413 - Pretendentas į
200 Eur - 623-0057274
butą
200 Eur - 623-0058006
047*213 - Šaldytuvas “Beko”
200 Eur - 623-0058517
023*696 - Skalbimo mašina

Sudoku

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

0

-3 -1
-3 +2

VANDENS TEMPERATŪRA

01**426 - Pagalvės “Dormeo” 200 Eur - 623-0049970
020*248 - Pakvietimas į TV 200 Eur - 623-0050237
studiją
200 Eur - 623-0051110
050*535 - Pakvietimas į TV
200 Eur - 623-0051762
studiją
031*432 - Pakvietimas į TV 200 Eur - 623-0051852

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(Nr. 97 atsakymai)

Gruodžio 13 d.
TREČIADIENIS
Šviesos diena, Šv. Liucija
Saulė teka 08:32
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.20
Delčia (24 mėnulio diena)
Liucija, Odilija, Kastautas,
Eiviltė, Otilija, Kastytis

GAMA RADIACINIS FONAS

37
40

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
5510 nSv/val.

nSv/val.

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

