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NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

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

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Atidaryta 
„Via Baltica“ 
tarp Kauno ir 
Marijampolės– 
saugi keturių 
eismo juostų 
automagistralė
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Mintimis dalijasi 
rpaeiviai. Ar laikotės 
advento papročių?
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Savivaldybėms– 
daugiau lėšų

SKAITYKITE 7 P.

Pristatytas 500 metų 
kalendorius
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Šeimos 
gydytojas: 
pacientai ligas 
linkę diagnozuoti 
interneto 
pagalba
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Žmogaus ryšys su žeme buvo, 
yra ir bus 
amžinas 

Pagerbti ūkininkai, pasidžiaugta jų 
darbais

Vėl siūloma rūkalius vyti iš 
balkonų, stotelių, lauko kavinių

Nuo 2019 metų kovo 
siūloma dar labiau 
praplėsti vietų, kur 
negalima rūkyti, sąrašą. 
Siūloma uždrausti rūkyti 
daugiabučių balkonuose 
ir terasose, jeigu bent 
vienas namo gyventojas 
tam prieštarauja. 

15 valdančiųjų ketvirta-
dienį įregistravo atitinkamas 
Tabako, tabako gaminių ir su 
jais susijusių gaminių kontro-
lės įstatymo pataisas. 

Pataisas pasirašiusi „vals-
tietė“ Agnė Širinskienė BNS 
aiškino, kad tokio draudimo 
reikalauja gyventojai – jie, 
anot jos, skundžiasi, kad sa-
vo namuose, balkonuose yra 
priversti kvėpuoti rūkalų dū-
mais, kitaip tariant, pasyviai 
rūkyti.  

Be to, naujomis pataisomis 
siūloma drausti rūkyti deng-
tose viešojo transporto stote-
lėse ir vaikų žaidimo aikšte-

Ne, širdis nesensta 
ir nežyla,

Jeigu ji turtinga 
ir dosni.

Lyg saulės spinduliuos 
sušyla tie,

Kuriems gerumą 
dalini...

80-ies metų jubiliejaus proga 

Marijoną Oną 
SINKEVIČIENĘ,

gyvenančią Prienuose,

sveikina 
dukra, sūnus, keturi vaikaičiai ir provaikaitis.

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre vyko 
tradicinė „Metų ūkio“ 
šventė, kurioje buvo 
apibendrinti metų darbai, 
pagerbti krašto žemdirbiai 
ir kasmetinio konkurso 
„Metų ūkis“ nugalėtojai 
bei dalyviai.

Prienų rajono 
savivaldybėje – 3020 

ūkininkų
Prienų rajono savivaldy-

bės meras Alvydas Vaice-
kauskas, sveikindamas ūki-
ninkus, linkėjo įveikti sun-
kumus, kuriuos jau ne pir-
mi metai pateikia gamta, ir 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Praėjusį penktadienį, 
lapkričio 23 dieną, 
Birštono kultūros centre 

vyko tradicinė žemdirbių, 
ūkininkų ir gražiai 
tvarkančių savo aplinką 
Birštono savivaldybės 
gyventojų šventė „Rudens 
kraitė 2018“. 

Pabaigus rudens darbus 
ir artėjant žiemos šventėms, 
birštoniškiai susirenka aptar-
ti metų darbo rezultatų, pasi-

džiaugti jais, padėkoti žemei 
ir dangui bei žemę dirbančių 
žmonių ištvermei ir atsida-
vimui su meile puoselėjant 
ir auginant duoną. Ir ne tik. 
Šventės metu pasidžiaugia-
ma ūkininkų bendruomenės 
veikla, pasiektais svariais re-
zultatais, aptariami per metus 

toliau darbštumu, atkaklu-
mu kurti savo ūkius. Jis pa-
sidžiaugė, kad ūkiai gražė-
ja, modernėja, kad ūkiuose 
daugėja jaunų žmonių. Sa-
vivaldybė, suprasdama sun-

kią žemdirbių padėtį, į Kai-
mo rėmimo programą įtrau-
kė dar vieną punktą – dalies 
mokesčio už žemę kompen-
savimą. 

Konkurso „Metų ūkis 2018“ nugalėtojas Algis Andriukevičius.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas A. Svitojus su Aurelija ir Mindaugu Botyriais

Neskubėkite į ligoninę. 
Sunegalavę pirmiausia 
kreipkitės į šeimos gydytoją. 

Darbo metu medicinos 
pagalbą suteiks šeimos 
gydytojas. Taip pat 
paklauskite jo, kur kreiptis 
dėl medicinos pagalbos naktį 
ar poilsio dienomis. 

Apdraustiesiems 
privalomuoju sveikatos 
draudimu už šeimos gydytojo 
paslaugas mokėti nereikia.

Atminkite, kad Jūs galite 
pasirinkti tiek šeimos 
gydytoją, tiek gydymo 
įstaigą.

Daugiau informacijos 

/ Valstybinė ligonių kasa

Valstybinė ligonių kasa 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 www.vlk.lt

Rūpimus klausimus kviečiame teikti                           ir                                 .info@vlk.lt       (8 5) 232 2222
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Gyventojo gyvybę išgelbėjo dūmų detektorius
Ignalinos rajono gyventojo namuose naktį kilo gaisras, 
šeimininko gyvybę išgelbėjo suveikęs dūmų detektorius. Pašokęs 
iš lovos jis nubėgo į virtuvę, kurioje jau buvo prisikaupę dūmų, o 
koridoriuje degė siena. Gesindamas gaisrą jis paskambino 112.

Cigaretes per Čepkelių raistą gabeno amfibija
Pasieniečiai Varėnos rajone, Čepkelių raiste, aptiko kontrabandinių 
cigarečių pakrautą amfibiją. Čia rasta likimo valiai palikta amfibija 
su nedidele priekaba, kurioje buvo 20 kartoninių dėžių cigarečių 
„Korona Superslims”.

atKelta IŠ 1 p.
įvykę pokyčiai, pabendrau-
jama vakaronėje, pasilinks-
minama.

Šventėje „Rudens krai-
tė 2018“ dalyvavo Biršto-
no savivaldybės merė Ni-
jolė Dirginčienė, merės pa-
vaduotojas Vytas Kederys, 
Birštono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Va-
lentinas Vincas Revuckas, 
LR Seimo narys Andrius 
Palionis ir  Lietuvos Respu-
blikos žemės ūkio rūmų pir-
mininkas Arūnas Svitojus. 
Pirmieji žemdirbius smagiu 
šokiu pasveikino jaunieji 
birštoniečiai – Birštono kul-
tūros centro tautinių šokių 
kolektyvas „Aguonėlė“.

Vystomos ir tradicinės, 
ir alternatyvios veiklos

Žemdirbius šventės pro-
ga pasveikinusi savivaldy-
bės merė Nijolė Dirginčienė 
pasidžiaugė, kad Birštono 
krašto ūkininkai atsakingai 
prižiūri savo ūkius, domisi 
pažangiomis technologijo-
mis, stengiasi tobulinti ūkių 
aplinką, atnaujinti darbui 
reikalingą techniką. Džiugi-
na ir jaunoji ūkininkų kar-
ta, kuri sėkmingai plėtoja 
tėvų, senelių ūkininkavimo 
tradicijas ir sėkmingai dir-
ba augalininkystės, avinin-
kystės ir kituose ūkiuose. 
Seniūnas Jonas Kederys sa-
kė, kad Birštono seniūnijo-
je yra 357 ūkiai, 438 žemės 
ūkio ir kaimo valdos. 2018 

Pagerbti ūkininkai, pasidžiaugta jų darbais

metais pasėlius deklaravo 
328 ūkiai, užsiimantys auga-
lininkystės produkcijos ga-
myba. Nemažai yra ir pieno 
ūkių (užregistruota 41). Be 
įprastinių žemės ūkio gamy-
bos šakų –augalininkystės ir 
gyvulininkystės, vystomos 
ir alternatyvios veiklos. Iš jų 
galima paminėti bičių ūkius, 
kurių priskaičiuojama 16, o 
bičių šeimų – jau keli šimtai. 
Tad ir medaus, prinešto iš Ne-
muno kilpų regioninio parko 
teritorijos, pakanka visiems 
norintiems.

Šaltinėnų, Siponių ir Ne-

majūnų kaimuose sėkmingai 
auginami ir plėtojami aviety-
nai bei braškynai, Paverknių 
kaime kuriamas graikinių rie-
šutmedžių ūkis. Matiešionių 
kaime Valerijus Šuvalovas ir 
Irina Putrimienė augina ož-
kas ir gamina sūrius, Asta ir 
Valdas Mockevičiai iš Babro-
nių kaimo spaudžia sėmenų 

aliejų. Visi, kas nori, atranda 
savo nišą.

Lietuvos ateitis – 
stiprus šeimos ūkis
Šie metai Lietuvai ypatin-

gi, nes švenčiamas valstybės 
šimtmetis ir visi darbai bei 
renginiai buvo skirti šiai datai 
paminėti. Taigi, Birštono 
savivaldybė nutarė pažy-
mėti ir apdovanoti visus 
ūkininkus, kurie dirba 100 
ir daugiau hektarų žemės.

Savivaldybės apdova-
nojimus pelnė ūkininkai 
Kęstutis Radvila (799 ha), 
Alvydas Radvila, Virgini-
ja ir Jurgis Rukai, Justas 
Gradeckas, Jonas Gradec-
kas, Mykolas Rukas.

LR Seimo narys An-
drius Palionis apdovanojimą 
įteikė Renatai ir Edmundui 
Valatkams. 

Sveikinimo žodį Birštono 
savivaldybės ūkininkams tarė 
ir Lietuvos žemės ūkio rūmų 
direktorius A. Svitojus. Jis 
paminėjo, kad labai svarbu 

turėti tradicijų ir jas puoselė-
ti. Pasak jo, Lietuvos ateitis 
– stiprus šeimos ūkis. „Mums 
reikia šeimų, kurios dirbtų že-
mę be samdomo darbo. Taip 
jie sukurtų sau darbo vietas, 
o šeimos nariai galėtų puikiai 
atlikti visus reikiamus dar-

bus“, – sakė A. Svitojus.
Žemės ūkio rūmų vado-

vas apdovanojo jaunus ūki-
ninkus Aureliją ir Mindaugą 
Botyrius, kurie plėtoja uogi-
ninkystę. 

Malonu, kad naujovių į 
kaimus atneša jauni žmonės, 
norintys dirbti žemę, auginti 

įvairesnes kultūras bei užsi-
imti kitomis veiklomis, ga-
lintys sukurti darbo vietas ne 
tik sau, bet ir kitiems kaimo 
žmonėms.

Birštono savivaldybėje 
nėra apleistų žemių
Nors pastarieji dveji metai 

buvo žemdirbiams nepalan-
kūs, tačiau ūkininkų pastan-
gomis bei remiantis patir-

timi labai didelių nuostolių 
buvo išvengta ir galima pa-
sidžiaugti pasiektais rezulta-
tais. Seniūnas pastebėjo, kad 
mūsų mažos savivaldybės 

ūkininkai gali būti pavyzdys 
kitiems gretimuose rajonuo-
se žemę dirbantiems ūkinin-
kams. Birštono savivaldybė-
je nėra apleistų žemių, laukai 
nedirvonuoja apaugę piktžo-
lėmis, o mūsų ūkininkai žen-
gia vis plačiau. Birštono sa-
vivaldybės kaimiškoji dalis 
gali pasigirti puikiu krašto-
vaizdžiu, lankytinomis vieto-
mis, prie Nemuno esančiomis 
atodangomis. Nemažai turis-
tų ir poilsiautojų atranda pui-
kius dar neištyrinėtus gamtos 
kampelius Buktos miške, kur 
vasarą galima pauogauti, pa-
grybauti ir smagiai praleisti 
laiką gamtoje, pėsčiomis ar 
keliaujant dviračiais. Ne ma-
žiau žmonių pritraukia ir gra-

žiose vietose įsikūrę kaimo 
turizmo sodybos: Šaltinėnų 
kaime įsikūrusi kaimo turiz-
mo sodyba „Punios aidas“, 
Siponyse veikianti sodyba 
„Krakila“, „Vanagų vienkie-
mis“, neseniai ant Nemuno 
kranto įsikūrusi Kazimiero 
Kazlausko sodyba.

Apdovanoti ir 
gražiausių sodybų 

šeimininkai
Tradiciškai buvo apdo-

vanoti geriausiai tvarkomų 
Birštono savivaldybės sody-
bų konkurso nugalėtojai, ku-
rie nusipelnė pagyrimo žo-
džių už tai, kad  kuria gražią 

aplinką, puoselėja gėlynus, 
rūpinasi ne tik savo sodybos 
gražumu, bet ir Birštono ku-
rorto jaukumu bei įvaizdžiu.

Nominacijas šiais 
metais gavo:

Kazimieras Kazlauskas – 
Vaizdingiausia sodyba;

Virginijus ir Birutė Kaz-
lauskai – Kultūriškiausia so-
dyba;

Lina Žiūkienė – Gražiau-
sias gėlynas;

InetaNaujalytė („Saulės 
terasa“) – Vasariškiausia te-
rasa;

Helmanas Lik („Laisvalai-
kio terapija“) – Kurortiškiau-
sia pramoga;

Grupinis darbas (vadovas 
Birštono savivaldybės 
administracijos archi-
tektūros ir kraštovaiz-
džio skyriaus vedėjas 
Mantas Michaliunjo), 
Basanavičiaus a. 12 
pastatas-daugiabutis 
– Vaizdingiausia mo-
dernizacija;

Prof. Stasys Žirgulis 
– Kultūrinės erdvės;

Gerda Kemežienė – 
Istorijos stilizacija.

Renginio metu žiūrovams 
puikią nuotaiką dovano-
jo Birštono kultūros centro 
tautinių šokių kolektyvas 
„Aguonėlė“ (vadovė Virgi-
nija Bankauskienė) ir „Ku-
polės“ šokėjai (vadovė Biru-
tė Brazdžiūtė). Koncertavo ir 
Vilkaviškio kultūros centro 
muzikinis kolektyvas „Vin-
gis“, o vakaronės metu šven-
tės dalyvius ir svečius links-
mino grupė „Kava“.  Prie 
šios žemdirbių šventės daug 
prisidėjo ir nuolatiniai rėmė-
jai: Magdalena Balčiūnienė, 
Neringa ir Ovidijus Balčiū-
nai, Ervinas Marčiulionis ir 
svečių namai „Audenis“.

Birutė ir Virginijus Kazlauskai su savivaldybės vadovais

Apdovanojimo „Istorijos 
stilizacija“ nominantė

Gražiausio gėlyno puoselėtoja Lina ŽiūkienėApdovanojimo „Vaizdingiausia modernizacija“ nominantai.

Nominacija K. Kazlauskui

Helmanas Lik - „Kurortiš-
kiausia pramoga“
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Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar laikotės advento papročių?

REKLAMA

Nijolė Baltrušaitienė
Gyvenu kaime, darbų ne-

trūksta, tad nori nenori tra-
dicijos nesilinksminti laiko-
mės. Ir laikomės pasninko, 
nors advento penktadieniais 
– ant stalo silkutę ar kopūs-
tų troškinį su džiovintais 
baravykais dedu. Turiu ke-
turias anūkutes, todėl ir do-
vanėles – megztus rūbelius 
– iš anksto pradedu megzti. 
Adventas paskatina ne tik 
užbaigti ūkio darbus lau-
ke, bet ir namus kruopščiau 
susitvarkyti, atsinaujinti. Iš 
anksto pradedame planuoti 
ir šventinius patiekalus – dar 
išlaikome tradiciją prieš Ka-
lėdas kiaulę paskersti. Ir kū-
čiukus visada kepu namuo-
se. Eglutę, o dabar dažniau 
jau tik šaką, papuošiu prieš 
savaitę, nes paskutinėmis 
dienomis laiko pritrūksta. 
Gal advento vainiku pa-
puošti namai įpūstų dar dau-
giau šventinės dvasios, bet 
tam vis laiko nerandu. O di-
džiausia tradicija ir džiaugs-
mas, kad visa šeima susiren-
ka prie šventinio stalo. 

Silvija Paužaitė
Ne visas advento tradici-

jas žinau, bet vienos – padėti 
tiems, kam reikia pagalbos, 
laikausi. Tiesiog man taip 
norisi šiuo laikotarpiu. Ma-
nau, kad tradicija laikytis 
pasninko jau baigia išnykti, 
juk sakoma, kad Dievas su-
kūrė burną tam, kad valgy-
tume, nors kartais penkta-
dieniais apsieinu be mėsos. 
Kalėdos ir jų laukimo laiko-
tarpis – man magiškas me-
tas ir jis man jau prasidėjo. 
Šis laikotarpis man pirmiau-
sia asocijuojasi su manda-
rinais ir daugybe žybsinčių 
lempučių. Namuose mes vi-
suomet puošiame tik tikrą – 
gyvą – eglutę, kurią senelis 
dažniausiai parneša iš miš-
ko. Ją puošiame visa šeima 
ir tai vyksta Kūčių dieną. Ir 
kūčiukus tik namie kepame 
– neperkame. Labai patinka 
padovanoti kiekvienam šei-
mos nariui nors po nedidelę 
dovanėlę, patinka galvoti, 
kam kas tiktų, ieškoti do-
vanų. Mes gyvename kartu 
su seneliais ir dažnai vaka-
rieniaujame kartu, tačiau 
Kūčių vakarienė, kai visi 
kartu susiburiame prie sta-
lo, turi kažkokios mistikos, 
paslaptingumo, iškilmingu-
mo. Manau, kad šias iš kar-
tos į kartą perduotas šeimos 
tradicijas puoselėsiu ir būsi-
moje savo šeimoje. 

Moteris neradusi kečupo sumušė vadybininką 
Kalifornijoje viena moteris atsidūrė už grotų, nes pasigedusi 
savo užsakytame maiste kečupo mušė ir smaugė restorano 
„McDonald’s“ vadybininką. 24 metų Maira Berenis Galo siautėjo  
užsisakiusi maisto prie vairuotojams skirto langelio.

Didinti mokytojų algas – neįmanoma
Vyriausybės atstovai ketvirtadienį pareiškė, kad Andriaus 
Navicko vadovaujančios streikuojančios mokytojų profsąjungos 
reikalavimas nuo kitų metų penktadaliu didinti pedagogų algas 
yra neįmanomas. „Tai finansiškai nepakeliama šiuo metu“ - ŠMM.

Ona ir Juozas Simanavičius
Ona: Viena gyvenu, todėl 

ir Kalėdoms ruoštis nerei-
kia, svarbiausia, kad svei-
katos dar būtų. Seniau pas-
ninko labai griežtai laikyda-
vomės, tačiau dabar mano 
amžiuje jau ir pasninkauti 
nebūtina. Kūčioms važiuo-
ju pas dukrą, ten susirenka 
visa artimiausieji – vien tai 
jau šventė. 

Juozas: Papročių nela-
bai laikausi, labiausiai – ne 
visada pasninkauju. Seniau 
tai visą mėnesį be mėsos gy-
vendavom, o dabar ne visa-
da ir penktadieniais pasnin-
ko laikausi. Tačiau susikau-
pimas ir Kalėdų laukimas 
prasideda su adventu. Turiu 
dvi dukteris, du žentus, pen-
kis anūkus ir vieną proanūkę 
– tad Kalėdų Seneliui ruoštis 
reikia iš anksto. Eglutę pa-
puošiame gruodžio vidury, 
tai ir ji primena, kad artėja 
didžiausios metų šventės.

Rimantas Vinkleris
Tradicijų nelabai laikau-

si, į maistą (pasninką) ne-
kreipiu dėmesio. Kalėdų 
laukimas man prasideda ne 
per adventą, bet kai mieste 
eglutę įžiebia. Tada prade-
du galvoti ir apie dovanėles 
artimiesiems, ir apie eglutės 
puošimą namuose. Nesu la-
bai tikintis, bet į Bernelių mi-
šias nueinu. 

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

Laima
DUOBLIENĖ

Lapkričio 27 d. Prienų 
krašto muziejuje buvo 
pristatytas unikalus 
leidinys – „Laisvalaikio 
žinynas“ su 500 metų 
kalendoriumi. Jį pristatė 
kalendorių kolekcininkas 
ir šio kalendoriaus 
sudarytojas Pijus 
Brazauskas. 

Buvęs Skriaudžių buities 
muziejaus direktorius P. Bra-
zauskas, prieš dešimtmetį 
palikęs Skriaudžius ir ten 
sukauptą maždaug 10 tūkst. 
kalendorių kolekciją, toliau 
kolekcionuoja kalendorius 
– savo namų palėpėje jau tu-
ri sukaupęs per 3 tūkstančius 
didelių ir apie 7 tūkstančius 
kišeninių kalendorių, atke-
liavusių iš 55 valstybių. Juos 
dovanoja artimieji, draugai, 
pažįstami ir nepažįstami 
žmonės. Kolekcininku ir jo 
kolekcija domisi televizijų ir 
spaudos žurnalistai, o kalen-
dorių parodas ir susitikimus 
P. Brazauskas rengia įvai-
riuose miestuose. 

Nuolat būdamas kalendo-
rių apsuptyje jis seniai gal-
vojo, kaip sukurti universalų 
kalendorių, kurio nereikėtų 
keisti kasmet. Juk visi paste-
bėjome, kad senas kalendo-
rius po kelerių metų vėl tin-
ka. P. Brazauskas jau seniai 
nustatė, kad keliamųjų metų 
kalendoriai tinka kas 28 me-
tus, o nekeliamųjų – kas 6 ar 
11 metų. 

Visi žinome, kad keliamie-

Pristatytas 500 metų kalendorius

ji – tie metai, kurių skaitme-
nys dalijasi iš 4 be liekanos. 
Bet ar žinome, kad keliamai-
siais nebūna tie metai, kurie 
dalijasi iš 100 (paskutinie-
ji amžiaus metai), išskyrus 
tuos, kurie iš 400 dalijasi 
be liekanos. Be to, kas ke-
tverius metus metai pailgėja 
viena diena ir taip priartėja 
prie astronominio kalendo-
riaus, kas 3300 metų metai 
turėtų pailgėti dar viena die-
na, kuri susidaro dėl „nepa-
naudotų“ minučių. Metai, t.y. 
laikotarpis tarp dviejų pava-
sario lygiadienių, trunka 365 
dienas ir beveik 6 valandas 
(5:48:45.98).

Suradęs tam tikrą sistemą, 
kurios pagrindas – skaičius 
28, kalendorių kolekcininkas 
sukūrė sistemą, kuri padeda 
greitai sužinoti, kokią savai-
tės dieną nutiko vienas ar ki-
tas įvykis. Remiantis šiuo ka-
lendoriumi galima nustatyti 
reikiamas dienas nuo 1700 
iki 2200 metų. Šis kalendo-
rius ir sudaro lapkričio pra-
džioje išleisto „Laisvalaikio 
žinyno“ pagrindą. 

Žinyne taip pat pateikta 
informacijos apie Žemę, Ga-

laktiką, klimatą, įvairių isto-
rinių faktų bei kitų duomenų, 
jis iliustruotas nuotraukomis 
iš 1997 m. atidarytos Skriau-
džių buities muziejaus kalen-
dorių ekspozicijos. 

Kalendorių galima įsigyti 
kai kuriuose knygynuose ir 
kitose spaudos platinimo vie-
tose. Tačiau Prienuose jis kol 
kas nepardavinėjamas. 

Velykos, kitaip nei Kalė-
dos, neturi pastovios datos. 
Velykos švenčiamos pirmąjį 
pilnaties sekmadienį po pa-
vasario lygiadienio. Tad Ve-
lykos gali būti nuo kovo 22 
iki balandžio 25. Tiesa, ba-
landžio 25-ąją Velykos pasi-
taiko tik kartą per šimtą me-
tų. Norintiems sužinoti, kurią 
dieną Velykos buvo ir kurią 
bus, kolekcininkas padova-
nojo lentelę, kurioje nurody-
tos Velykų datos nuo 1901-
ųjų iki 2100-ųjų metų. 

Į Prienus P. Brazauskas 
buvo atsivežęs ir eksponavo 
įdomiausius savo kalendorių 
kolekcijos egzempliorius. Jo 
kolekcija pasipildė ir keliais 
naujais eksponatais, kuriuos 
padovanojo Prienų krašto 
muziejaus darbuotojai. 
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-11-22 apie 14.52 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., 
Papilvio k., Griaustinio g. dega 
negyvenama sodyba. Apleistoje 
sodyboje degė čiužinys ir šiukš-
lės. 

2018-11-22 apie 16.50 val. gautas 
pranešimas, kad Pakuonio sen., 
Daukšiagirės k., Nemuno g. dega 
suodžiai kamine. Pavojaus niekam 
nebuvo. Pabudėta, kol suodžiai 
sudegs.

2018-11-24 apie 16.31 val. pranešta, 
kad Pakuonio sen., Dvylikių k. Ryto 
g. laukuose prie transformatorinės 
deginamos šiukšlės. Laukuose 
moteris prižiūrėdama degino 
gamtines atliekas saugiu atstumu 
nuo pastatų.

2018-11-24 apie 23.40 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, Alks-
nių g. reikia pagalbos patekti į 
namą, nes kaimynui galimai yra 
sutrikusi sveikata. Atvykus PGP, 
policija į namą jau buvo patekusi. 
A. V. (apie 93 m.) gulėjo name 
netoli lauko durų. PGP padėjo vyrą 
išnešti ir įkelti GMP automobilį.

2018-11-24 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK pradėtas ikiteisminis 
tyrimas, nes 2018-11-24 apie 7.00 
val. Prienų r. sav., išgertuvių metu 
G. V. (gim. 1963 m., gyv. Prienų 
r.), kuriam alkotesteriu nustatytas 
1,99 prom. girtumas, sudavė ranka 
į veidą savo brolio P. V. sugyven-
tinei L.J. (gim. 1979 m.), kuriai 
nustatytas 2,67 prom. girtumas. 
Tai pamatęs L. J. sugyventinis P. V. 
(gim. 1966 m.), kuriam nustatytas 
1,98 prom. girtumas, gyvenamojo 
namo kambaryje sudavė nenu-
statytą skaičių smūgių rankomis 
ir kojomis į įvairias kūno vietas 
savo broliui G. V. ir sukėlė fizinį 
skausmą. P. V., vadovaujantis LR 
BPK 140 str., sulaikytas.

2018-11-25 apie 17.45 val. kelio 
Kaunas–Prienai–Alytus 29 km, 
Prienų r., Strielčių k., eismo įvykio 
metu susidūrė automobilis „Ford 
Focus“, vairuojamas moters (gim. 
1992 m.), ir automobilis „VW Cad-
dy“, vairuojamas neblaivaus (2,72 
prom. alkoholio) vyro (gim. 1983 
m.). Eismo įvykio metu nukentėjo 
„Ford Focus“ vairuotoja, pirminiais 
duomenimis, jai nustatyta dešinės 
rankos trauma. Įtariamasis sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

Šimtas moksleivių palaikė mokytojus 
Ketvirtadienį prie Seimo Vilniuje apie šimtas moksleivių susirinko 
pareikšti solidarumą su trečia savaite streikuojančiais savo 
mokytojais. „Mes už tiesą ir už taiką, mes už mokytojų streiką“, 
„Išklausykite mokytojų norus“ skelbė moksleivių plakatai.

„Deutsche Bank“ būstinėje vyko krata 
Didžiausio Vokietijos banko „Deutsche Bank“ būstinėje 
Frankfurte vyko krata, praneša vokiečių portalas „Hessenschau“. 
Krata atliekama dėl įtarimų pinigų plovimu. Ją prokuratūros ir 
kriminalinės policijos prašymu vykdo policijos pareigūnai.

Prienų ūkininkų sąjungos 
pirmininkas Martynas But-
kevičius džiaugėsi, kad tradi-
cinis „Metų ūkio“ konkursas 
ne tik atkreipia visuomenės 
dėmesį į pažangiai, moder-
niai ir šiuolaikiškai dirban-
čius ūkius, bet ir skatina ūki-
ninkus kelti kvalifikaciją, ge-
rinti rezultatus, tobulėti, ne-
bijoti naujovių, ugdyti kūry-
biškumą, išradingai tvarkyti 
savo ūkius, dalyvauti visuo-
meninėje veikloje, skleisti 
gerąją patirtį. 

M. Butkevičiaus teigimu, 
konkurso nugalėtojais iš-
rinkti didžiausią pažangą per 
pastaruosius metus padarę 
ūkiai, žinoma, didelės pagar-
bos bei palaikymo nusipelno 
ir jauni ūkininkai.

Prienų rajono savivaldybė-
je yra registruota 3020 ūki-
ninkų, 40 iš jų – jauni. Savi-
valdybėje vyrauja nedideli 
šeimos ūkiai, vidutiniškai 
dirbantys 7,04 ha. 

Pasak M. Butkevičiaus, 
Lietuvoje pieno reikalai jau 
tampa kaimo politika, o tai 
lemia mažos pieno supirki-
mo kainos, nedengiančios 
gamybos kaštų, nepalankus 
Pieno įstatymas, suskirstęs 
pienininkus į grupes. 

Prienų rajono savivaldy-
bėje šių metų liepos 1 d. bu-
vo 5233 karvės (vidutiniškai 
viename ūkyje laikoma 7,1 
karvės). Šis skaičius, paly-

Žmogaus ryšys su žeme buvo, yra ir bus amžinas 

ginti su 2017 m., sumažė-
jo tik 20, o pieno šiais me-
tais buvo primelžta 90 tonų 
daugiau nei pernai. M. But-

kevičiaus teigimu, tai rodo, 
kad ūkininkaujama efekty-
viai. Jis taip pat kalbėjo apie 
planuojamą priimti Pieno 
įstatymą, ūkininkų įsiparei-
gojimus ES, sudėtingas ga-
limybes jauniems žmonėms 
pradėti dirbti žemės ūkyje, 
džiaugėsi, kad Prienų rajone, 
kitaip nei kituose rajonuose, 
smarkiai nemažėja karvių 
skaičius. 

M. Butkevičius linkėjo 
ūkininkams sveikatos, iš-
tvermės, ryžto ir vilties, kad 
ateinantys metai bus ge-
resni. 

Konkursas „Metų 
ūkis“ surengtas jau 
dvidešimt penktą 

kartą
Prienų ūkininkų sąjunga 

buvo tarp pirmųjų pritaru-

siųjų LŪS tarybos sprendi-
mui rengti konkursą, kurio 
tikslas – skatinti ūkininkus 
pažangiau ūkininkauti sie-

kiant gamybos efektyvumo 
ir ekologinės pusiausvyros, 
geriau tvarkytis savo ūkyje, 
išaiškinti geriausius rajono 
ūkininkus.

Šiais metais konkurse da-
lyvavo septyni ūkiai – skir-
tingi savo dydžiu ir speciali-
zacija, bet visų jų šeiminin-
kai tiki savo jėgomis ir tuo, 
kad žmogaus ryšys su žeme 
buvo, yra ir bus amžinas. 

Dauguma ir ankstesnių, ir 
šių metų konkurse dalyva-
vusių ūkininkų gyvenimus 
kuria senelių ar tėvų žemėje, 
kartu perimdami ir ūkininka-
vimo tradicijas, ir diegdami 
naujoves bei modernizuoda-
mi ūkius.  

Konkurso „Metų ūkis“ 
nugalėtoju tapo Algis An-
driukevičius, ūkininkaujan-
tis Bačkininkų kaime. Jis 

apdovanotas už modernaus 
ir konkurencingo augalinin-
kystės ūkio vystymą ir plė-
trą. A. Andriukevičiaus 300 
ha ūkyje auginami kviečiai, 
pupos, kvietrugiai, miežiai, 
rapsai. Ūkis modernizuotas, 
erdvioje ir gražiai sutvarky-
toje sodybos teritorijoje išsi-
tenka ir naujas gyvenamasis 
namas, ir garažai, ir kiti rei-
kalingi pastatai. Viename iš 
jų – stalių dirbtuvės, kuriose 
šeimininkauja Algio sūnus, 
įgijęs staliaus specialybę.

Už pastangas keistis ir to-
bulėti antroji vieta paskir-
ta Balbieriškio seniūnijoje 
Putrišių kaime ūkininkau-
jantiems Irenai ir Gintautui 
Petraškoms. Ūkį jie pradėjo 
kurti kartu su Gintauto tė-
vais, o dabar jame sukasi ir 
vyresnysis sūnus, besimo-
kantis Alytaus profesinio 
rengimo centre. Darbymečiu 
talkina ir jaunėlis, „Ąžuolo“ 
progimnazijos moksleivis. 
Dar ne taip seniai turėję kar-
vių fermą, dabar Petraškos 
koncentruojasi į augalinin-
kystę. Pasak G. Petraškos, 
ūkio kryptį jie pakeitė dėl to, 
kad šiandien, mažėjant pieno 
supirkimo kainoms, gaminti 
pieną jau tapo nuostolinga.

Už augalininkystės ūkio 
vystymą ir ryžtą kurtis kaime 
trečiosios vietos apdovanoji-
mą pelnė Donatas Noreika iš 
Strazdiškių kaimo. Prireikė 
kelerių metų, kol senelis Jo-
nas įsitikino, kad gali Dona-
tui patikėti ūkį. Ir neapsiriko. 
Anūkas visai gerai tvarkosi 
70 ha augalininkystės ūkyje 
ir kuria perspektyvius planus 
ateičiai.

Intuponių kaimo ūkininkai 
Jurgita ir Stanislovas Mar-
kauskai buvo apdovanoti už 
šeimos ūkio vystymą, krašto 
tradicijų puoselėjimą. 50 ha 
ūkyje jie tvarkosi kartu su sū-
numi Karoliu, laiko melžia-

mų karvių, augina galvijus.
Skriaudžių kaime ūkinin-

kaujantis Eimantas Kazake-
vičius buvo apdovanotas už 
ūkininkavimo tradicijų tęsti-
numą. Prieš trejus metus dar-
bą įmonėje pradėjęs derinti 
su ūkininkavimu, Eimantas 
jau galvoja apie ūkio plėtrą. 
Jis su žmona Jolita ir dukrele 
gyvena kartu su tėvais. Čia, 
tėvui padedant, kyla ir nau-
jas pastatas technikai bei ki-
toms ūkio reikmėms. Ūkio 
vystymo kryptis – augali-
ninkystė.

Išlaužo seniūnijos Šaltiniš-
kių kaimo ūkininkas Jonas 
Šalčius apdovanotas už šei-
mos netradicinio ūkio vys-
tymą ir istorinės atminties 
saugojimą. Jis ūkininkauja 
tėviškėje. Nors gyvenama-
sis namas naujas, bet ūkinin-
ko dvasia ir požiūris į darbą 
išlikę tie patys, kaip ir tais 
laikais, kai ūkininkavo se-
neliai, kai čia buvo „Geleži-
nio vilko“ partizanų žeminė 
ir kai po Nepriklausomybės 
atkūrimo Jonas su mama vėl 
atsistojo ant atgautos savo 
žemės. Atsisakęs melžiamų 
karvių, Jonas gyvulininkys-
tės neišsižadėjo – augina an-
gusų veislės galvijus. 

Šilavoto seniūnijos Mika-
linės kaimo ūkininkas Kazys 
Mieldažis buvo apdovanotas 
už alternatyvių verslų kaimo 
vietovėje vystymą. Jo ūkis 
– netradicinis, jame augina-
mos audinės. Moderniame 
ūkyje dabar sumaniai tvar-
kosi dukra Neringa ir žentas 
Saulius, o paties šeiminin-
ko aistra – danielių ir elnių 
kaimenė.

Pieno supirkimo 
kainomis nesidžiaugia

Naujienomis pasidalijo ir 
ką tik iš Strasbūre vykusios 
Europos pieno tarybos ge-
neralinės asamblėjos grįžęs 

Europarlamentaro B. Ropės padėkos buvo perduotos Nijolei Litvaitienei ir Rolandui Aleksandravičiui.

Žemės ūkio ministro padėkos Valerijai Birutai 
Steponkevičienei ir Dariui Steponkevičiui.

Seimo narys K. Mažeika padėkojo Vytautui 
Šadzevičiui ir Remigijui Stankūnui. 
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Nubaudė apie sprogimus pranešusį benamį
Už melagingus grasinimus sprogimais per „Juodojo penktadienio“ 
išpardavimus „Akropolyje“ bei Eurolygos krepšinio rungtynes 
„Žalgirio“ arenoje teismas benamiui A. B. paskyrė 65 parų arešto 
bausmę.

Suimtas moters nužudymu įtariamas jaunuolis
Ketvirtadienį suimtas 55 metų bibliotekininkės nužudymu 
įtariamas 20-metis. Pasvalio rajone, Pumpėnuose, antradienį 
rasta nužudyta moteris, jos artimieji ieškojo kelias dienas. Palaikai 
su durtinėmis žaizdomis nugaroje rasti ūkinio pastato sandėliuke.

Lietuvos pieno gamintojų 
asociacijos tarybos pirmi-
ninkas Jonas Vilionis. Jo tei-

gimu, nė viena ES šalis ne-
sidžiaugia pieno supirkimo 
kainomis, kurios daugumoje 
šalių nepadengia kaštų. 

Jis apgailestavo, kad Lie-

tuvoje reikalavimai ūkinin-
kams nuolat didėja, mokes-
čiai auga, tačiau niekada nie-
kas nieko nepalengvino. 

Jis pakvietė ūkininkus 
gruodžio viduryje važiuo-
ti protestuoti į Briuselį, kur 
vyks Europos vadovų pasi-
tarimas dėl išmokų. 

Gausis sveikintojų 
būrys

Šventėje dalyvavo daug 
garbių svečių, kurie ūkinin-
kus už jų triūsą apdovanojo 
padėkomis ir dovanomis. 

Europos parlamento nario 
Bronio Ropės padėkos buvo 
perduotos Nijolei Litvaitie-
nei (už aktyvią visuomeninę 
veiklą ir pieno ūkio plėtrą) 

Žmogaus ryšys su žeme buvo, yra ir bus amžinas 

ir Rolandui Aleksandravi-
čiui (už aktyvią visuomeni-
nę veiklą ir sėklininkystės 

ūkio plėtrą).
Žemės ūkio ministro apdo-

vanojimas už efektyvų pro-
blemų sprendimą didžiau-
sioje Prienų rajono Stakliš-

kių seniūnijoje buvo įteiktas 
Valerijai Birutei Steponke-
vičienei, už aktyvią veiklą 
Prienų ūkininkų sąjun-
gos taryboje – ūkininkui 
Dariui Steponkevičiui. 
Apdovanojimus įteikęs 
ministro patarėjas Jonas 
Pupius ūkininkus pra-
džiugino ir gera žinia, 
kad šiais metais Lietuvos 
ūkininkus pasieks 30 mln. 
eurų dydžio ES parama, o 
artimiausius dvejus metus 
– po 50 mln. eurų. 

LR Seimo narys Kęstu-
tis Mažeika už tausojantį 
požiūrį į gamtą padėkojo Vy-
tautui Šadzevičiui, už ekolo-
ginio ūkio plėtrą – Remigijui 
Stankūnui. 

LR Seimo narys Vytautas 
Kamblevičius linkėjo ūki-
ninkams dirbti, stengtis, tuo-
met ir Dievas padės. 

LR Seimo narys Andrius 
Palionis sakė, kad, jo many-
mu, žemę dirbantis žmogus 
yra pats vertingiausias, nes 
jo profesija susijusi su gam-
tos iššūkiais. Tik žemdirbių 

dėka gimtasis kraštas yra 
gyvas. Seimo narys apdo-
vanojo dvi darbščių ūkinin-
kų šeimas Sandrą ir Algirdą 
Ruočkus bei Laimą ir Virgi-
nijų Balsevičius. 

Lietuvos ūkininkų sąjun-
gos pirmininkas Jonas Tal-
mantas „Metų ūkio“ jubilie-
jinius kaklaraiščius užrišo 
dviem Prienų rajono ūkinin-
kų vedliams Martynui But-
kevičiui ir Jonui Vilioniui, 
o už aktyvią visuomeninę 
veiklą apdovanojo ūkininką 

Darių Klebauską. 
Už ilgametį bendradar-

biavimą ir įvairią pagalbą 
Prienų rajono ūkininkų są-

jungos padėka buvo skirta 
Alytaus profesinio rengimo 
centro direktoriui Vytautui 
Zubrai. 

Nacionalinės mokėjimo 
agentūros prie Žemės ūkio 
ministerijos Kauno paramos 
administravimo skyriaus ve-
dėja Laima Smolskienė ap-
dovanojo ūkininkus Juozą 

Žėčių ir Joną Gradecką.
Lietuvos juodmargių gal-

vijų gerintojų asociacijos 
pirmininkas Virgilijus Ur-
bonavičius apdovanojo ūki-
ninkus Gitą Astrauskienę ir 
Algį Degutį. 

UAB „Pieno žvaigždės“ 
atstovai ne tik apdovanojo 
didelį būrį pieno ūkių savi-
ninkų, bet sūriais apdova-
nojo bei bendrą kalbą surasti 
linkėjo dviejų pieno gamin-
tojus vienijančių asociacijų 
vadovams – Lietuvos pieno 

asociacijos prezidentui 
Jonui Vilioniui ir Prie-
nų rajono smulkiųjų ir 
vidutinių pieno gamin-
tojų asociacijos vadovei 
Laima Balsevičienei.  

Sveikintojų būry-
je buvo daug žemdir-
bių rėmėjų, partnerių, 
pagalbininkų, kurie į 
šventę atvyko su nuo-
širdžiausiais linkėji-
mais ir dovanomis. 

Šventę užbaigė Ste-
pono Januškos ir grupės 
„Studija“ koncertas, po kurio 
ūkininkai buvo pakviesti pa-
bendrauti prie vaišių stalo. 

Seimo narys A. Palionis apdovanojo 
Laimos ir Virginijaus Balsevičių šeimą. 
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Lenkija planuoja po 15-os metų turėti kelias AE
Lenkija planuoja iki 2033 metų pastatyti kelias atomines 
elektrines (AE). Pirmoji Lenkijoje branduolinė jėgainė gali iškilti 
Žarnoviecų arba Kopalino gyvenvietėse – į šiaurės vakarus nuo 
Gdansko. Tai mažintų šiltnamio efektą mūsų planetoje.

Dar nepasirengę kūdikiams redaguotais genais
Garsių mokslininkų grupė tarptautinėje konferencijoje Honkonge 
ketvirtadienį pareiškė, jog dar per anksti daryti nuolatinius žmonių 
DNR pakeitimus, kuriuos gali paveldėti ateities kartos, kaip kad 
teigia padaręs vienas kinų mokslininkas.

Šventoji Dvasia mus skatina 
gyventi pagal jo mokymą, su-
žadina mumyse viltį, tikėjimą 
ir meilę. Ir šitaip mes imame 
suprasti, ką reiškia, kad Vieš-
pats Jėzus atėjo į pasaulį ne 
panaikinti Įstatymo, bet jį 
įvykdyti. Jei anksčiau Die-
vo Įstatymą mes suvokėme 
tik kaip paliepimus ir draudi-
mus, Šventosios Dvasios dė-
ka jis tampa gyvenimu, jau 
nebe vien norma, bet paties 
Kristaus kūnu, Kristaus, kuris 
mus myli, mūsų ieško, mums 
atleidžia, mus guodžia, savo 
kūne atkuria mūsų vienybę su 
Tėvu, kurios buvome netekę 
dėl neklusnumo ir nuodėmės. 
Dekalogo neiginiai ir draudi-
mai – „nevok“, „neįžeidinėk“, 
„nežudyk“ – įgauna pozity-
viąją formą, virsta raginimu 
mylėti, priimti kitus į savo šir-
dį ir skleisti gerumą. Tai ir yra 
Jėzaus mums atnešta įstatymo 
pilnatvė“.

„Kristaus – vien jo – dėka 
Dekalogas liaujasi būti smer-
kimu ir tampa tikrąja žmo-
gaus gyvenimo tiesa, meile, 
džiaugsmu, taika, kantrybe, 
malonumu, gerumu, ištikimy-
be, romumu, susivaldymu“. 
Pasak popiežiaus, jei Senojo 
Testamento Dekaloge įžvel-
giame Kristaus mokymą, jis 
pripildo mūsų širdis meilės ir 
atveria Dievo veikimui.

„Jei geismai žlugdo žmo-
gų, tai mūsų širdyse Šven-
tosios Dvasios pasėti šventi 
troškimai sužadina naują gy-
venimą. Naujasis gyvenimas 
– tai ne titaniškos mūsų pačių 
pastangos laikytis taisyklių, 
bet gyvenimas, kurį mums 
suteikia Dievo Dvasia, tai 
darna tarp mūsų džiaugsmo, 
kai suvokiame, kad esame 

Popiežiaus bendroji 
audiencija. Kristaus 
mokymas – Dievo 
įsakymų pilnatvė
Dešimt Dievo įsakymų – 

tai ne tik draudimai, bet visų 
pirma raginimas atverti širdį 
Šventajai Dvasiai ir jos skati-
namiems daryti gera, trečia-
dienio bendrosios audiencijos 
metu sakė popiežius Pranciš-
kus, užbaigdamas Dekalogui 
skirtą katechezių ciklą.

„Jei norime gyventi ištiki-
mą, dosnų, tikrą gyvenimą, 
mums reikia turėti naują šir-
dį, kurioje gyvena Šventoji 
Dvasia. Aš klausiu: kaip gi 
įvyksta toks širdies „perso-
dinimas“? Kaip senoji širdis 
tampa naująja širdimi? Tai 
įvyksta „Dvasios siekimų“ 
dėka“, – sakė popiežius ir pa-
aiškino, kad į juos mus veda 
Dievo įsakymai ir Jėzaus Kal-
no pamokslo palaiminimai. 
Jei stengiamės gyventi pagal 
Dekalogą, jei stengiamės būti 
Dievui dėkingi, jei brangina-
me laisvę, jei mylime žmones 
ir gyvybę, jei esame ištikimi ir 
nuoširdūs, nesunkiai suvokia-
me, kad to paties mus moko 
ir Kristus.

„Žiūrėdami į Kristų, mes 
matome grožį, gėrį ir tiesą. 

mylimi, ir jos džiaugsmo, su 
kuriuo ji mus myli. Susitinka 
du džiaugsmai: mus mylin-
čio Dievo džiaugsmas ir mū-
sų, kuriuos jis myli, džiaugs-
mas.“

„Štai kas mums, krikščio-
nims, yra Dekalogas: Kris-
taus kontempliavimas, kad 
jam atsivertume ir priimtume 
į širdį jo troškimus, jo Šven-
tąją Dvasią“.

Trečiadienio bendrosios au-
diencijos metu, prieš pabaigą, 
prie popiežiaus Pranciškaus 
prisiartino mažas berniukas, 
ištrūkęs iš audiencijų salėje 
pirmose eilėse buvusios mo-
tinos rankų. „Šis vaikelis ne-
kalba, bet sugeba komuni-
kuoti. Jis laisvas. Galbūt ne-
drausmingas, bet laisvas“, 
– sakė popiežius. „Pagalvo-
kime apie save: ar esme laisvi 
Dievo akivaizdoje? Kai Jėzus 
sako, kad turime būti kaip vai-
kai, jis mus kviečia būti lais-

viems kaip vaikas savo tėvo 
akivaizdoje“. 

Popiežius Pranciš-
kus: kaip mums rei-

kia šventovių!
Popiežiaus audiencija buvo 

lapkričio 27 dieną prasidėju-
sios Konferencijos šventovių 
rektoriams ir darbuotojams 
Romoje paskutinysis momen-
tas. Konferenciją surengė Po-
piežiškoji naujojo evangeliza-
vimo taryba.

„Brangūs broliai ir seserys, 
laukiau momento, kuris man 
leidžia susitikti su visuose pa-
saulio regionuose išsibarsčiu-
sių šventovių atstovais. Kaip 
mums reikia šventovių kas-
dieniame Bažnyčios kelyje! 

Tai vieta, kur mūsų tauta no-
riai susirenka paprastais bū-
dais išreikšti savo tikėjimą, 
pagal nuo vaikystės išmoktas 
įvairias tradicijas. Daugeliu 
požiūriu mūsų šventovės yra 
nepakeičiamos, nes išlaiko 
gyvą liaudies pamaldumą, 
praturtindama jį katechetine 
formacija, kuri palaiko ir sti-
prina tikėjimą, tuo pat metu 
maitina artimo meilės liudi-
jimą“, – kalbėjo popiežius 
Pranciškus, kuris ketvirtadie-
nį priėmė Tarptautinės šven-
tovių rektorių ir darbuotojų 
konferencijos dalyvius.

Popiežius pasidalijo kelio-
mis mintimis apie šventovių 
sielovadą ir gyvenimą.

„Pirmiausia galvoju apie 
priėmimo svarbą. Žinome, 
kad vis dažniau mūsų švento-
vėse lankosi ne organizuotos 
grupės, o pavieniai piligrimai 
arba savarankiškos grupelės, 
kurie leidžiasi į kelią, kad pa-
siektų šias šventas vietas. Ir 
liūdna, kad jiems atvykus, 
neretai po ilgo kelio, niekas 
neištaria jiems pasveikinimo 
žodžio, nepriima kaip piligri-
mų. Negalima skirti didesnio 
dėmesio ūkiniams ar finansi-
niams reikalams, pamirštant, 
kad piligrimai svarbiau už tai. 
Kiekvienam turime leisti pa-
sijausti „tarsi namuose“, tarsi 
ilgai lauktam šeimos nariui, 
kuris pagaliau atvyko“, – pa-
žymėjo Šventasis Tėvas.

Pasak jo, daug žmonių lan-
ko šventoves dėl vietinių tra-
dicijų, dėl jų meno kūrinių, 
dėl didelio aplinkos grožio. 
Juos tinkamai priėmus jų šir-
dys būtų labiau linkusios atsi-
verti malonei.

„Draugiškumo nusiteiki-
mas yra vaisinga sėkla, kurią 
mūsų šventovės gali sėti pili-
grimų žemėje, leidžiant jiems 
vėl atrasti pasitikėjimą Bažny-
čia, kuris kartais yra praranda-
mas dėl patirto abejingumo“, 
– pasakė Pranciškus.

„Šventovė pirmiausia yra 
maldos vieta. Didžioji dalis 
mūsų šventovių, – tęsė popie-
žius,– yra skirtos marijiniam 
pamaldumui“.

Jose Mergelė Marija iš-
plečia savo motiniškos mei-
lės rankas, kad kiekvieną iš-
klausytų ir užtartų. Jausmai, 
kuriuos kiekvienas piligri-
mas jaučia širdies gelmėje, 

yra žinomi ir Dievo Motinai. 
Vienur ji guosdama šypsosi. 
Kitur verkia su verkiančiais. 
Trečiur kiekvienam prista-
to Dievo Sūnų savo glėbyje, 
kaip brangiausią motinos tur-
tą. Menininkai, neretai įkvėp-
ti iš aukšto, mokėjo perteikti 
į kiekvieną giliai žvelgiantį 
Marijos žvilgsnį.

Kalbėdamas apie maldą 
šventovėse popiežius Pranciš-
kus išskyrė du jos matmenis, 
bendruomeninį ir asmeninį. 
Abu reikia puoselėti.

Bendruomeninė malda, 
Bažnyčios malda, švenčiant 
sakramentus, leidžia pajus-
ti išganymo veiksmingumą, 
pasijusti dalimi didesnės ben-
druomenės, kuri kiekviename 
žemės kampelyje išpažįsta tą 
patį tikėjimą, liudija tą pačią 
meilę ir gyvena ta pačia vilti-
mi. Daug šventovių iškilo bū-
tent dėl Mergelės Marijos pra-
šymo regėtojui melstis, prisi-
minti Viešpaties Jėzaus prašy-
mą melstis nenutrūkstamai ir 
visada išlikti budriems.

Šventovės taip pat turi pa-
dėti pavienių piligrimų maldai 
širdies gelmėje, tyloje, galbūt 
paprastais, vaikystėje išmok-
tais žodžiais ar gestais. Daug 
asmenų atvyksta į šventoves 
paprašyti malonės išbandy-
muose ir vėliau sugrįžta už ją 
padėkoti. Tokia malda švento-
ves padaro vaisingomis vieto-
mis, nes liaudies pamaldumas 
yra maitinamas ir auga Dievo 
meilės pažinime.

Paskutinysis prašymas, kurį 
popiežius Pranciškus pateikė 
šventovių rektoriams, sielo-
vadininkams buvo apie tai, 
kad šventovės būtų „beribio 
gailestingumo“ vietos. To-
dėl „Gailestingumo durys“ 

per Gailestingumo jubiliejų 
buvo atvertos ir vyskupijų 
šventovėse.

„Kai gailestingumas yra 
patiriamas, tampa evangeliza-
vimo būdu, nes gavusius gai-
lestingumą paverčia gailes-
tingumo liudytojais“, – sakė 
popiežius. Šventovėse ypač 
svarbi Susitaikymo sakra-
mento praktika, kaip ir šventų, 
gailestingų kunigų buvimas, 
padedantis iš tiesų susitikti su 
atleidžiančiu Viešpačiu. Pana-
šiai, linkėjo jis, šventovės te-
būnie spontaniškų ir dosnių 
„gailestingumo darbų“ vie-
tos. Vėliau jis pabrėžė: – „Jei 
dvasininkas šventovėje nesu-
geba susitikti su Dievo tauta, 
tada būtų geriau, kad vysku-
pas jam skirtų kitą misiją, nes 
šiai nėra tinkamas. Kentės jis 
pats ir kentės tauta“.

Melsdamas Dievo Motinos 
užtarimo svarbiame švento-
vių sielovados darbe, popie-
žius prašė nepamiršti jose 
melstis ir už jį patį.

VATICAN NEWS

Ir katalikai 
juokiasi...

 Vienas kardinolas ragina 
karius mūšiui:

– Būkite, kariai, narsūs, 
nebijokite priešo, pulkite pir-
mieji, nes tie, kurie žus šia-
me mūšyje, jau šiandien pi-
etaus su Viešpačiu dangaus 
karalystėje.

Priešas atėjo, o kardinolas 
ramiai sau prausiasi. Kareiviai 
ir klausia:

– O tu nenori su Viešpačiu 
pietauti šiandien?

– O man šiandien pasnin-
kas, – atsako kardinolas.
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Naftos kaina smuko žemiau 50 JAV dolerių
Ketvirtadienio ryte mėginusios atsitiesti naftos kainos vėliau 
pasuko žemyn, o WTI rūšies naftos kaina pirmą kartą nuo 2017 
metų spalio smuko žemiau 50 JAV dolerių už barelį kartelės.

Statybos per metus pabrango 2,8 proc.
Statybos Lietuvoje spalio mėnesį, palyginti su 2017-ųjų spaliu, 
pabrango 2,8 procento. Kainų augimą lėmė 6,9 proc. išaugęs 
darbo užmokestis, 1,3 proc. padidėjusios statybinių medžiagų 
kainos bei 1 proc. ūgtelėjusi mašinų eksploatavimo kaina.

Savivaldybėms – daugiau lėšų savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

– piliečių gerovės, saugumo, 
prieinamų kokybiškų sveika-
tos paslaugų, gero išsilavini-
mo, ekonominio gyvybingu-
mo“, – sako Ministras Pirmi-
ninkas S. Skvernelis.

Svarbiausias savivaldybių 
biudžetų pajamų šaltinis yra 
pajamos iš Gyventojų paja-
mų mokesčio (GPM), kurios 
priklauso nuo savivaldybių 
biudžetams tenkančių pasto-
viosios ir kintamosios GPM 
procentinių dalių. Pagal šiuo 
metu galiojančius įstatymus, 
48-ioms savivaldybėms paja-
mos, apskaičiuotos pagal pa-
stoviąją GPM procentinę da-
lį, mažėja – nuo 0,01 iki 0,6 
proc. Numatomi pakeitimai 
leis kompensuoti tokių paja-
mų mažėjimą ne 90 proc., kaip 
dabar numatyta, o 100 proc.

„Susitikimo metu su savi-
valdybių atstovais aptarėme 
aktualius klausimus, susi-
jusius su 2019 m. biudžetu, 
išklausėme jų nuomonę ir 
pasiūlymus. Su patobulintu 
biudžeto projektu siūlysime 
sprendimą, kuris leis jau ki-
tais metais kompensuoti ma-
žėjančią savivaldybių pajamų 
dalį savarankiškosioms funk-
cijoms finansuoti“, – teigia fi-
nansų ministras V. Šapoka.

Augant ekonomikai, savi-
valdybių finansavimas augo 
dešimtimis procentų – vien 
šiemet, palyginti su 2017 m., 
savivaldybių biudžetai jau 
didėjo 11,1 proc. arba 277,4 
mln. eurų. Dabar ekonomika 
pereina į lėtėjimo fazę, įgy-
vendinamos struktūrinės re-
formos švietimo, sveikatos ir 

Savivaldybių biudžetai 
2019 m. iš viso didės 
5,5 proc., arba 152,4 
mln. eurų. Savivaldybių 
biudžetų pajamos 
savarankiškosioms 
funkcijoms finansuoti 
kitąmet augs 59,4 mln. 
eurų. 

Siekiant, kad atskirų savi-
valdybių pajamų dalis sava-
rankiškosioms funkcijoms 
finansuoti nemažėtų, kartu su 
patobulintu biudžeto projektu 
numatoma siūlyti šį mažėjimą 
kompensuoti. Apie tai šian-
dien Ministras Pirmininkas 
Saulius Skvernelis ir finansų 
ministras Vilius Šapoka kal-
bėjosi su į diskusiją sukvies-
tais savivaldybių merais ir jų 
atstovais.

„Vyriausybės siūlymai, su-
siję su savivaldybių biudžetų 
sudarymo metodika, atspindi 
pasitikėjimą savivalda ir su-
pratimą, kad, būtent, vietos 
valdžia yra tikrasis šeiminin-
kas, kuri turi nuspręsti, kur 
investuoti, kaip efektyviau-
siai tvarkytis. Nesvarbu, ar tai 
savarankiška funkcija, ar ją 
deleguoja  valstybė, vis tiek 
visi siekiame tų pačių tikslų 

kt. srityse, todėl, pasak finansų 
ministro V. Šapokos, toliau iš-
laikyti tokį spartų augimo tem-
pą būtų neatsakinga.

2019 m. savivaldybių biu-
džetų pajamos ir valstybės 
biudžeto dotacijos iš viso su-
darys 2935,2 mln. eurų: paja-
mos savarankiškoms funkci-
joms sudarys 1899,6 mln. eu-
rų (3,23 proc. arba 59,4 mln. 
eurų daugiau negu 2018 m.), 
o valstybės biudžeto dotacijos 
– 1035,6 mln. eurų (9,9 proc. 
arba 93 mln. eurų daugiau ne-
gu 2018 m.). 2015 m. savival-
dybių biudžetai iš viso sudarė 
2221 mln., 2016 m. – 2364 
mln., 2017 m. – 2505 mln., o 
2018 m. – 2783 mln. eurų.

Šiam augimui įtakos turėjo 
tokie anksčiau priimti spren-
dimai kaip savivaldybių biu-
džetams tenkančios GPM da-
lies susiejimas su ekonomikos 
augimu (nuo 2015 m. GPM, 
tenkantis savivaldybėms dėl 
ekonomikos augimo, padidėjo 
384 mln. eurų) bei savivaldy-
bėms įteisintas pastovus paja-
mų šaltinis finansiniams ište-
kliams papildyti (nuo 2018 m. 
tam kasmet skiriama 40 mln. 
eurų).   FINMIN 

lėse, lauko kavinėse, išskyrus 
tik rūkymui skirtas vietas, 
sporto varžybose ar kitų ren-
ginių vietose lauke.  

Pataisas taip pat pasirašė 
sveikatos apsaugos ir ūkio 
ministrai „valstiečiai“ Au-
relijus Veryga ir Virginijus 

Vėl siūloma rūkalius vyti iš balkonų, stotelių, lauko kavinių
Sinkevičius, Seimo Sveika-
tos reikalų komiteto vadovė 
„valstietė“ Asta Kubilienė, 
socialdarbiečių frakcijos se-
niūnas Andrius Palionis. 

Šiuo metu Lietuvoje drau-
džiama rūkyti visose švieti-
mo ir socialinėse įstaigose, 
darbo vietose, bendrose gy-
venamosiose ir kitose bendro 

naudojimo patalpose, resto-
ranuose, kavinėse, baruose, 
klubuose, interneto kavinėse, 
lošimo namuose, kitose lais-
valaikio praleidimo įstaigose, 
išskyrus specialiai įrengtus 
cigarų ar pypkių klubus.

Taip pat draudžiama rūky-
ti automobilių salonuose, jei 
juose yra asmenų iki 18 metų 

ar nėščių moterų. 
Seimas nuo 2014-ųjų me-

tų kelis kartus yra svarstęs 
ir jau yra atmetęs siūlymus 
drausti rūkyti balkonuose, 
arčiau negu 10 metrų aplink 
daugiabučius – pataisų prie-
šininkai argumentuoja, kad 
draudimų nebūtų įmanoma 
įgyvendinti.  BNS

A. Merkel: karinio sprendinio Ukrainos konfliktui nėra susitikimą.
Pasak jos, gegužės mėnesį 

V. Putino atidarytas tiltas iš 
žemyninės Rusijos į Krymą 
jau apribojo galimybes lai-
vams patekti į Azovo jūrą ir, 
tuo pačiu, Ukrainos Mariu-
polio uostą. „Dabar aš noriu, 
kad būtų pateikti faktai apie 
tai, kas įvyko, kad (užimtų 
laivų įgulos) būtų paleistos ir 
kad nebūtų verčiama (daryti) 
jokių prisipažinimų, kaip ma-
tėme per televiziją. Taip pat 
privalome užtikrinti, kad toks 
miestas kaip Mariupolis, kuris 
priklauso nuo galimybių išei-
ti į jūrą nebūtų paprasčiausiai 
atkirstas”.  BNS

jų Vokietijos, atsiųsti karinių 
laivų į Azovo jūrą ir tokiu bū-
du parodyti paramą jo šaliai 
konfrontacijoje su Rusija.

Ukraina nėra NATO narė, 
bet palaiko glaudžius santy-
kius su šiuo JAV vadovauja-
mu kariniu aljansu, ypač – po 
Rusijos įvykdytos Krymo 
aneksijos.

A. Merkel Vokietijos ir 
Ukrainos verslo forume sa-
kė, kad aptars šį konfliktą su 
Rusijos prezidentu Vladimi-
ru Putinu per savaitgalį Ar-
gentinoje įvyksiantį Didžiojo 
dvidešimtuko (G-20) viršūnių 

Sekmadienį Kerčės sąsiau-
ryje rusų pasieniečiai apšaudė, 
taranavo ir užėmė tris ukrai-
niečių laivus. Maskva tvirtina, 
kad Ukrainos laivai neteisėtai 
įplaukė į jos teritorinius van-
denis, kurie yra 2014 metais 
aneksuoto Krymo dalis, ir ty-
čia išprovokavo konfliktą. 

Kijevas savo ruožtu kaltina 
Rusiją pradėjus „naują agresi-
jos etapą“. 

Smarkiai padidėjus įtampai 
nuogąstaujama, kad gali kilti 
platesnio masto eskalacija.

P. Porošenka ketvirtadienį 
paprašė NATO valstybių, tarp 

Ukrainos prezidentui Petro 
Porošenkai paprašius NATO 
karinio laivyno paramos 
per jo šalies konfrontaciją 
su Rusija, Vokietijos 
kanclerė Angela Merkel 
ketvirtadienį perspėjo, jog 
„nėra karinio sprendinio“ 
Ukrainos konfliktui.

Dėl įtampos apkaltinusi 
Rusiją, A. Merkel sakė: „Pra-
šome ir ukrainiečių suprasti, 
nes žinome, kad problemas 
galime išspręsti tik būdami 
supratingi ir dialogu, nes ka-
rinio sprendinio šiems gin-
čams nėra“.



8
ŠEŠTADIENIS, �018 m. GRUODŽIO 1 D., www.NAUjASISGELUPIS.LT
VERTA ŽINOTI

REKLAMA

Šeimos gydytojas: pacientai ligas linkę diagnozuoti 
interneto pagalba

sieji, vis mažiau aktyvūs, turi 
antsvorio, o naujos komunika-
cijos priemonės daro neigia-
mą įtaką jauniems žmonėms 
– jiems vis daugiau kyla tarpu-
savio bendravimo problemų”, 
– pastebi G. Noreika.

Pasak G. Noreikos, klavišų 
visuomenės amžiuje gydyto-
jui kaip niekada iki tol labai 
svarbu mokėti kalbėtis, ras-
ti raktą į dialogą su pacientu. 
„Su kiekvienu žmogumi tenka 
rasti bendrą kalbą net sunkiais 
ir delikačiais klausimais. Tiek 
pacientas, tiek gydytojas turi 
suprasti vienas kitą, nes nuo 
gero kontakto priklauso kon-
sultacijos sėkmė”, – mano šei-
mos gydytojas.

Padidino eiles pas 
gydytojus

Panevėžio rajone šeimos 
gydytoju dirbantis G. Noreika 
teigia, kad kasmet pas jį apsi-
lanko vis daugiau pacientų, 
kasmet ilgėja ir pacientų ei-
lės. „Per pastarąjį dešimtme-
tį šeimos gydytojo teikiamų 
paslaugų vis daugėjo – gydy-
tojui priskirta ligų prevencija, 
įvairūs tyrimai prieš operaci-
jas ar specialistų konsultacijas, 
pooperacinė ligonių priežiūra, 
skiepijimas, įvairių pažymų, 
siuntimų į Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybą 
pildymas ir kt. Taigi pacientai 
pas šeimos gydytoją lanko-
si dažniau, jiems reikia skir-
ti daugiau laiko”, – teigia G. 
Noreika.

Gydytojas stengiasi rasti 
laiko visiems pacientui rūpi-
miems klausimams. Šeimos 
gydytojui svarbu peržvelgti 
paciento sveikatos istorijos 

ankstesnius duomenis, lau-
kiant ateinančio paciento. „Be 
abejo, pacientui reikia padė-
ti atsiriboti nuo išankstinių 
nuostatų, nuomonių. Čia ne 
mažiau svarbi visa su gydy-
toju dirbančiųjų komandos pa-
galba – slaugytojas, socialinis 
darbuotojas. Jų bendradarbia-
vimas, sutarimas ir pasitikėji-
mas vieni kitais yra svarbus 
padedant pacientui”, – dėmesį 
atkreipė gydytojas.

Eiles mažina ir 
pilietiškumas

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos minis-
terijos (VLK) primena, kad 
pacientai patys laisvai renka-
si gydymo įstaigą bei šeimos 
gydytoją. Privalomuoju svei-
katos draudimu apdraustiems 
asmenims už šeimos gydyto-
jo paslaugas mokėti nereikia. 
Svarbu, kad gyventojai būtų 
prisirašę įstaigoje, kuri yra 
sudariusi sutartį su teritorine 
ligonių kasa. Tai galioja tiek 
viešosiose gydymo įstaigose, 
tiek privačiose.

Eiles pas gydytojus galė-
tų mažinti ir patys pacientai, 
primena VLK specialistai. Jie 
kviečiami būti drausmingi ir 
pilietiški – jei dėl kokių nors 
priežasčių užsiregistravę pas 
gydytoją atvykti negali – pa-
cientai apie savo neatvykimą 
turėtų pranešti bent prieš parą. 
Gydymo įstaiga, žinodama, 
kad pacientas neatvyks, galės 
pasiūlyti tuo laiku pasinaudoti 
kitam šių paslaugų eilėje lau-
kiančiam žmogui. Tokiu atve-
ju pas gydytoją greičiau pateks 
pacientai, kuriems ši pagalba 
tądien būtina.   VLK 

Vyro užsiundytas šuo apkandžiojo policininkę 
Mažeikių rajone sulaikomas vyras ant policininkės užsiundė šunį. 
Įvykio vietoje policijos pareigūnams sulaikant vyriškį, jis nevykdė 
teisėtų reikalavimų bei duodamas komandą savo šuniui jį 
užsiundė ant policijos pareigūnų.

Negavę cigarečių, vyrai šovė į ranką
Vilniuje du vyrai iš kito vyro pareikalavo cigarečių. Jų negavę, šovė 
į ranką. Nusikaltimas įvykdytas trečiadienio vakarą, apie 18 val. 
Vyrui atsisakius, užpuolikai iššovė iš šaunamojo ginklo į ranką ir 
pasišalino. Vyras paguldytas į Vilniaus ligoninę. 

Šeimos gydytojas Gintaras 
Noreika sako, kad 
internetas ir socialiniai 
tinklai pastaruoju metu 
yra tapę pagrindiniu 
pacientų žinių šaltiniu 
– ten jie semiasi įvairios 
informacijos sveikatos,  
gydymosi klausimais. 
Neretas pacientas, deja, 
pats bando diagnozuoti 
sau ligą. Jau dvidešimti 
metai pacientus 
konsultuojantis gydytojas 
pataria, kaip nepasiklysti 
skelbiamoje informacijoje.

Pasak G. Noreikos, interne-
te, socialiniuose tinkluose la-
bai gausu klaidinančios infor-
macijos. Tad pacientui, prieš 
priimant vienokius ar kitokius 
sprendimus dėl savo sveika-
tos, gyvybiškai būtina pasitarti 
su savo šeimos gydytoju.

„Pasklaidę interneto pusla-
pius ir atėję pas gydytoją, pa-
cientai dažnai pažeria nepa-
grįstų reikalavimų.  Žmonės 
dažnai mano geriau žinantys, 
ko jiems reikia, savaip bando 
išspręsti sveikatos problemas. 
Jei pacientas „pasiklydo” ir 
dar neturėdamas šeimos gy-
dytojo siuntimo užsiregistravo 
pas jam tuo metu nereikalingą 
specialistą, geriausiai padeda 
nuoširdus, ramus pokalbis, 
problemos išsiaiškinimas ir 
sprendimo būdų aptarimas”, 
– sako šeimos gydytojas G. 
Noreika.

Paskatino labiau 
domėtis sveikata

Domėjimasis sveikatos pas-
laugomis internete, pasak gy-
dytojo, turi du lazdos galus. 
Vieną vertus,  pacientai linkę 
patys diagnozuoti ligą, kitą 
vertus – nuolatinis domėjima-
sis skatina susirūpinti savo ir 
artimųjų sveikatos būkle.

„Per dvidešimt metų pasi-
keitė daugumos žmonių bui-
tis, įpročiai, požiūris į sveikatą. 
Jie labiau išprusę, dažniau lan-
kosi pas gydytoją profilaktiš-
kai, mažėja užleistų ligų. Pa-
cientai domisi savo sveikatos 
rodikliais, sveika gyvensena, 
maisto kokybe, jie stengiasi 
būti fiziškai aktyvūs, siekia iš-
vengti rizikos veiksnių. Tiesa, 
vaikai, skirtingai nei suaugu-

Neskubėkite į ligoninę. 
Sunegalavę pirmiausia 
kreipkitės į šeimos gydytoją. 

Darbo metu medicinos 
pagalbą suteiks šeimos 
gydytojas. Taip pat 
paklauskite jo, kur kreiptis 
dėl medicinos pagalbos naktį 
ar poilsio dienomis. 

Apdraustiesiems 
privalomuoju sveikatos 
draudimu už šeimos gydytojo 
paslaugas mokėti nereikia.

Atminkite, kad Jūs galite 
pasirinkti tiek šeimos 
gydytoją, tiek gydymo 
įstaigą.

Daugiau informacijos 

/ Valstybinė ligonių kasa

Valstybinė ligonių kasa 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 www.vlk.lt

Rūpimus klausimus kviečiame teikti                           ir                                 .info@vlk.lt       (8 5) 232 2222

Atidaryta „Via Baltica“ tarp Kauno ir Marijampolės– 
saugi keturių eismo juostų automagistralė

ruožai nuo 23,40 km iki 35,40 
km ir nuo 45,15 km iki 56,83 
km). Nuo šiol visa „Via Bal-
tica“ dalis tarp Kauno ir Ma-
rijampolės turės automagis-
tralės statusą.

Pasak Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisieki-
mo ministerijos direktoriaus 
Vitalijaus Andrejevo, eismo 
saugai reikšmingas ne vien 
magistralės praplatinimas re-
konstruotuose ruožuose tarp 
Kauno ir Marijampolės neli-
ko vieno lygio sankryžų, pa-
statyta 10 viadukų, įrengtos 
2 žiedinės ir 3 skirtingų lygių 
sankryžos, nutiesti jungiamie-
ji keliai vietiniam transportui. 
Nuo susidūrimų su gyvūnais 
saugos tinklo tvoros, barjerai, 
nušokimo rampos bei pože-
minė perėja gyvūnams.

Magistralės „Via Baltica“ 
dalies tarp Kauno ir Mari-
jampolės platinimo darbai 
vyko nuo 2015 m. Atlikta re-
konstrukcija iš viso kainavo 
156,4 mln. eurų, iš jų 111,7 
mln. eurų sudarė Europos 
Sąjungos sanglaudos fondo 
investicijos.

Iškilmingame modernizuo-
to „Via Baltica“ ruožo atida-
ryme dalyvavo visų valsty-
bių, kurias jungia ši magis-
tralė, kelių direkcijų atstovai: 
Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo 
ministerijos direktorius V. An-
drejevas, taip pat Estijos, La-
tvijos ir Lenkijos kelių direk-
cijų atstovai. Šia proga rengi-
nio dalyviai taip pat susitiko 
Kaune apvalaus stalo disku-
sijoje „Tarptautinės automa-
gistralės „Via Baltica“ plėtros 

perspektyvos nuo Varšuvos 
iki Talino“.

Lietuvoje šiuo metu rengia-
masi tolesnei „Via Baltica“ 
rekonstrukcijai nuo Marijam-
polės iki Lietuvos ir Lenki-
jos valstybės sienos (A5 ke-
lias nuo 56,83 km iki 97,06 
km). Jau atliktas strateginio 
poveikio aplinkai vertinimas 
ir rengiamas specialusis pla-
nas, pagal kurį bus nustatoma 
tiksli iki keturių eismo juostų 
platinamos magistralės tra-
sa, visuomenės poreikiams 
išperkami magistralei reika-
lingi žemės sklypai. Tikima-
si, kad 2020 m. bus pradėti 
šio daugiau nei 40 km ilgio 
ruožo projektavimo ir staty-
bos darbai, o 2022 m. kelias 
bus išplatintas iki keturių eis-
mo juostų ir atitiks automa-
gistralės reikalavimus. Nuo 
balandžio 1-osios iki spalio 
31-osios ja bus galima važiuo-
ti 130 km/val. greičiu, o nuo 
lapkričio 1-osios iki kovo 31-
osios – 110 km/val. greičiu.

Saugiam Prienų rajono pa-
kraščiuose esančių gyvenvie-
čių pasiekimui įrengti ir du 
viadukai – į Skriaudžius bei 
Veiverius. Mažinant transpor-
to keliamą triukšmą, Mauru-
čių gyvenvietė nuo magistra-
linio kelio atitverta garsą su-
geriančia tvorele. 

Atnaujintą magistralinį ke-
lią laimino Kaičiadorių vys-
kupijos generalinis vikaras, 
vyskupijos tribunolo teisėjas 
bei kunigų tarybos narys, vi-
suomeninis policijos kapelio-
nas, Jiezno parapijos klebo-
nas, kun. teol. mgr. Rolandas 
Bičkauskas.   LAKD, NG

Šiandien susisiekimo 
ministras Rokas Masiulis 
ir Europos Komisijos 
atstovybės Lietuvoje 
vadovas Arnoldas 
Pranckevičius oficialiai 
atidarė rekonstruotą 
magistralės „Via Baltica“ 
dalį tarp Kauno ir 
Marijampolės. Visas 
šis kelias, svarbus 
Lietuvos ir tarptautiniam 
susisiekimui, jau 
išplatintas iki 4 eismo 
juostų ir nuo šiol atitinka 
automagistralei keliamus 
reikalavimus. Tikimasi, 
kad čia atlikti darbai 
avaringumą sumažins apie 
70 proc.

„Lietuvoje – tai pirmoji au-
tomagistralė po daugiau negu 
20 metų. Tai kelias, kurio ne-
kantriai laukė visas regionas 
bei tranzitu čia vykstantys 
vairuotojai. Aukščiausius au-
tomagistralės reikalavimus 
atitinkantis kelias bus svarbi 
Šiaurės–Pietų kryptimi einan-
čios transporto arterijos dalis, 
gerinanti susisiekimą su Balti-
jos ir kitomis Europos šalimis, 
inžinerinėmis priemonėmis 
maksimaliai sauganti eismo 
dalyvius“, – sako susisiekimo 
ministras R. Masiulis.

Iškilmingu atidarymu pa-
žymėtas svarbus baigtas ma-
gistralės „Via Baltica“ tobu-
linimo etapas – jos išplatini-
mas nuo 2 iki 4 eismo juostų 
visame kelyje tarp Kauno ir 
Marijampolės. Šiemet baigti 
platinti du Prienų ir Marijam-
polės savivaldybių teritorijose 
esantys ruožai, kurių bendras 
ilgis – 24 km (kelio A5 Kau-
nas–Marijampolė–Suvalkai 
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Kiekvieną savaitgalį

MILŽINIŠKOS ŠVIESOS INSTALIACIJOS IŠ SPECIALIAI KINIJOJE KURTŲ ŠILKO 
ŽIBINTŲ  • SPEKTAKLIS „PELENĖ“ IR TEATRALIZUOTI ŠOU • KINIJOS 
MENININKŲ DIRBTUVĖS • RYTŲ VIRTUVĖS SKONIAI • SUSITIKIMAI SU 
KALĖDŲ SENELIU • ŠVENTINĖ MUGĖ • KOSTIUMINĖS FOTOSESIJOS IR KITOS 
DVARIŠKOS PRAMOGOS

BILIETAI NUO 10 EUR

Šimtai pažeidimų ir konfiskuotų įnagių
Per mažiau nei tris mėnesius patikrinta per 4 tūkst. žvejų ir 
nustatyta daugiau kaip 300 pažeidimų. Iš žvejų konfiskuoti 92 
mėgėjų žvejybos įrankiai, taip pat 70 ne mėgėjų žvejybos įrankių, 
tokių kaip tinklų bei žeberklų, ir dar 12 šautuvų bei valčių.

Italijoje 38 kartus apiplėštas vyras nušovė vagį
Italijos policija pradėjo tyrimą, kai esą jau 38 kartus apiplėšto vyro 
valdoje buvo nušautas įsibrovėlis.  Fredis Pačinis, turintis padangų 
parduotuvę, po virtinės vagysčių ėmė nakvoti savo parduotuvėje. 
Ankstų rytą jis šovė į vieną iš dviejų įsibrovėlių. 

Citrinų pyragas be cukraus 
Reikės: 175 g kambario temperatūros sviesto, 215 

g skysto medaus, 3 citrinų žievelių, 1 citrinos sulčių, 
75 g maltų migdolų, 3 kiaušinių, 100 g viso grūdo 
speltų miltų, 3 arbatinių šaukštelių kepimo miltelių, 
15 g migdolų riekelių.

Dubenyje sumaišykite minkštą sviestą su 165 g me-
daus ir dviem trečdaliais citrinos žievelėmis. Šių ingre-
dientų maišymui geriau naudoti elektrinį plaktuvą, mat 
išplakti reikės iki šviesios bei purios masės. Suberkite 
maltus migdolus, įmuškite vieną kiaušinį ir išmaišykite 
– šį procesą kartokite, kol sunaudosite visus 3 kiauši-
nius. Miltus ir kepimo miltelius persijokite ir suberki-
te į masę. Supilkite visą mišinį į sviestu išteptą skardą, 
apibarstykite jį migdolų riekelėmis ir kepkite apie 40-45 
minutes iki 160°C įkaitintoje orkaitėje.

Kol pyragas kepa, paruoškite sirupą. Keptuvėje ar 
nedideliame puode iki skystos masės pašildykite medų  
ir sumaišykite jį su likusiomis citrinos drožlėmis, įpil-
kite citrinos sulčių. Iškepus pyragui jame padarykite 
skylutes su dantų krapštukais ir tuomet apliekite kepinį 
paruoštu sirupu.

Keptų pomidorų ir paprikų sriuba
Reikės: 8 pomidorų, 3 raudonų paprikų, saujos 

šviežių bazilikų, 5 laurų lapų, 4 skiltelių česnako, 125 
ml vandens, 3 arbatinių šaukštelių citrinų sulčių, 3 
arbatinių šaukštelių pomidorų pastos, alyvuogių 
aliejaus, žiupsnelio pipirų ir druskos.

Paprikas ir pomidorus supjaustykite skiltelėmis, su-
dėkite į kepimo popieriumi išklotą kepimo skardą, ap-
šlakstykite alyvuogių aliejumi, pagardinkite druska, pi-
pirais, bazilikais ir apie 30 minučių kepkite iki 200°C 
įkaitintoje orkaitėje. Iškeptas daržoves sudėkite į indą, 
kuriame trinsite sriubą. Užpilkite vandeniu, citrinos sul-
timis, užvirinkite ir sutrinkite iki vientisos masės.

Morkų ir imbiero sriuba
Reikės: 1 valgomojo šaukšto rapsų aliejaus, 1 

svogūno, 2 valgomųjų šaukštų tarkuoto imbiero, 2 
česnako skiltelių, ½ arbatinio šaukštelio smulkintų 
muskato riešutų, 850 ml sultinio (pirkto arba pa-
ruošto prieš tai), 500 g morkų, 400 g baltųjų pupe-
lių (skardinėje su skysčiu).

Papuošimui: 4 arbatinių šaukštelių smulkintų 
migdolų ir žiupsnelio smulkintų muskato riešutų.

Didelėje keptuvėje įkaitinkite aliejų, sudėkite smul-
kintą svogūną, imbierą, česnaką ir viską kepkite apie 
5 minutes arba tol, kol suminkštės. Įmaišykite muska-
to riešutus ir pakepkite dar 1 minutę. Supilkite sultinį, 
suberkite susmulkintas morkas, baltąsias pupeles su 
skysčiu, tuomet uždenkite dangčiu ir troškinkite apie 
20-25 minutes arba tol, kol morkos truputį suminkštės. 
Trečdalį gauto sriubos mišinio išimkite į atskirą indą, 
o likusią dalį sutrinkite maisto smulkintuvu. Tuomet 
viską vėl sudėkite į keptuvę ir kaitinkite tol, kol užvirs. 
Sriubą patiekite papuošę smulkintais imbierais bei mus-
kato riešutais. Skanaus!

Morkų ir raudonųjų lęšių sriuba
Reikės: 2 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus, 

1 svogūno, 1 arbatinio šaukštelio tarkuoto imbiero, 
žiupsnelio kario miltelių, 4 stambiai pjaustytų mor-
kų, 4 stiklinių daržovių sultinio, ¾ stiklinės raudo-
nųjų lęšių, žiupsnelio druskos bei pipirų.

Puode įkaitinę aliejų kepkite svogūnus apie 5 minu-
tes. Suberkite kario miltelius bei imbierą ir pakepkite 
dar 30 sekundžių. Suberkite morkas, supilkite sultinį, 
paskaninkite druska ir pipirais. Virkite apie 15 minu-
čių arba tol, kol morkos suminkštės. Sutrinkite sriubą 
trintuve.
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Degančiame automobilyje rastas žmogus 
Degančiame taksi automobilyje ketvirtadienio rytą Vilniaus rajone 
rastas negyvas žmogus. Taksi automobilis „Toyota Prius“ buvo 
nuslydęs nuo važiuojamosios kelio dalies ir atsitrenkęs į medį. 
Manoma, kad automobilis užsidegė po eismo įvykio.

Jūrmala sulaukė 23 proc. daugiau poilsiautojų
Pagrindinis Latvijos pajūrio kurortas Jūrmala poilsiautojų per 2018 
metų vasaros sezoną sulaukė 23 proc. daugiau nei pernai. Keturi 
penktadaliai jų buvo užsieniečiai, daugiausia – svečiai iš Rusijos, 
Lietuvos, Estijos, Suomijos ir Vokietijos.

Vaikai plastiko pakuotes pavertė žaviomis 
lesyklėlėmis 
Neskubėkite išmesti 
iš pirmo žvilgsnio 
nereikalingų daiktų. 
Jie dar gali būti 
naudingi. Tereikia 
truputėlį pagalvoti ir 
atliekos atgims naujam 
gyvenimui. Tą įrodė ir 
daugelio ugdymo įstaigų 
vaikai, dalyvavę Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo 
centro (ARATC) skelbtame 
lesyklėlių konkurse „Dar 
vienas gyvenimas“. 

Visos lesyklėlės šiam kon-
kursui turėjo būti sukurtos iš 
vienkartinio plastiko atliekų. 
Tad jas darę vaikai naudojo 
vienkartinius indus, plastiki-
nius butelius nuo vandens ir 
vaisvandenių, pakuotes nuo 
saldumynų ir kitokias plas-
tiko atliekas, iš kurių sukūrė 
nuostabias lesyklėles spar-
nuočiams. 

Į ARATC kvietimą daly-
vauti Atliekų mažinimo sa-
vaitei skirtame konkurse at-
siliepė beveik visų Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo sis-
temą kuriančių savivaldybių 
moksleiviai. 

Iš viso konkurse dalyvavo 
21 ugdymo įstaigos vaikai, 
sukūrę ir atsiuntę 156 lesy-
klėlių nuotraukas.  

Konkurso nuostatus ati-
tikusių gražiausių, išradin-
giausių, originaliausių, funk-
cionaliausių lesyklėlių kūrė-
jai buvo pakviesti į baigia-
mąjį konkurso renginį Aly-
taus miesto teatre.

Čia atvykę vaikai iš Drus-
kininkų savivaldybės Viečiū-
nų pagrindinės mokyklos (1 
klasė), Lazdijų rajono Ku-
čiūnų pagrindinės mokyklos 
(3 klasė), Lazdijų rajono Vei-
siejų S. Gedos gimnazijos 
(priešmokyklinio ugdymo 
grupė), Prienų rajono Ąžuolo 
gimnazijos (3c klasė), Varė-
nos rajono Vydenių pagrin-
dinės mokyklos (2,3,4 kla-
sės), Varėnos specialiosios 
mokyklos, Alytaus rajono 
Pivašiūnų gimnazijos ( 1 kla-
sė), Alytaus rajono Pivašiū-
nų gimnazijos (paruošiamoji 
klasė), Butrimonių darželio 
(mišri grupė), Alytaus miesto 

vaikų darželio „Du gaideliai“ 
(„Ežiukų“ grupė), Alytaus 
miesto bendruomenės centro 
Vaikų dienos centro „Viena 
šeima“, Alytaus miesto vai-

kų darželio „Vyturėlis“ („Ka-
čiukų“ grupė) atvežė ir savo 
sukurtas lesyklėles, kurios 
visos buvo eksponuojamos 
parodoje, sulaukusioje di-
džiulio susižavėjimo ir pui-
kių įvertinimų. 

„Ir vaikų, ir juos ugdančių 
pedagogų išradingumas ne 
tik džiugina, bet net stebina. 
Labai smagu, kad jie taip 
noriai ir aktyviai dalyvauja 
ekologinio švietimo rengi-
niuose ir atranda nuostabių 
formų vaikų saviraiškai ska-
tinti. Kartu didėja ir jų sąmo-
ningumas, aplinkos suvoki-
mas bei atsakomybė už ją“, - 
sakė Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro direktorius 
Algirdas Reipas, pakvietęs 

vaikus paraginti ir pamokyti 
rūšiuoti atliekas savo tėvus ir 
senelius bei gavęs jų pažadą 
tą padaryti.  

Visiems nuostabių lesy-
klėlių kūrėjams buvo įteik-
ta dovana - parodytas lėlių 

teatro „Aitvaras“ spektaklis 
„Kontis ir Tvarkius“, sukur-
tas pagal to paties pavadini-
mo Aldonos Zinkevičiūtės 
ekologinių pasakų knygą. 

Po spektaklio vaikai da-
lyvavo edukacijose ir žaidi-
muose, kuriems visi žaislai: 
kėgliai, atminties lėkštutės, 
saldainių laikrodis – buvo 
pagaminti iš vienkartinių pa-
kuočių, bet žaisti jais buvo 
be galo smagu ir įdomu. 

Nuotaikingas renginys 
baigėsi apdovanojimais. 
ARATC įsteigti prizai buvo 
įteikti Pivašiūnų gimnazijos 
I klasės mokinei Gerdai Ži-
delevičiūtei, kurios sukur-
ta lesyklėlė pripažinta gra-
žiausia. Už originaliausią 

lesyklėlę, pavadintą „Grūdų 
turgelis”, apdovanota Varė-
nos specialiosios mokyklos 
socialinių įgūdžių ugdymo 
klasės mokinė Reda Bartu-
sevičiūtė. 

Meniškiausia lesyklėle 

pripažinta Prienų rajono 
Ąžuolo gimnazijos 3 klasės 
moksleivės Godos Kava-
liauskaitės sukurta lesyklė-
lė. Funkcionaliausia išrink-
ta Lazdijų rajono Veisiejų S. 
Gedos gimnazijos, ikimo-
kyklinio ugdymo skyriaus 
mokinio Rūtenio Petraškos 
pagaminta lesyklėlė Kons-
truktyviausią lesyklėlę su-
kūrė Viktorija Jomantaitė iš 
Alytaus vaikų darželio „Du 
gaideliai“ .

Be dovanų neliko ir kiti 
lesyklėlių kūrėjai – visi išėjo 
nešini saldžiais prizais ir pa-
žadėję žiemą rūpintis paukš-
teliais, o visais metų laikais 
rūšiuoti atliekas bei stengtis, 
kad jų būtų kuo mažiau. 

Lesyklėlių konkurso nugalėtojus žaisti viliojo linksmi kėgliai, pagaminti iš naudotų plastiko butelių. 

Lesyklėlės

VISI KARTU ĮAMŽINKIME 
KRAŠTIEČIO POETO JUSTINO 
MARCINKEVIČIAUS ATMINIMĄ 

Greitai bus aštuoneri 
metai, kai kraštiečio Poeto 
Justino Marcinkevičiaus 
nėra tarp mūsų – jo 
netekome 2011-ųjų 
vasario 16-tąją. Tačiau 
išėjo tik žmogus. Liko 
Kūryba, prasmingas ir 
santūrus Gyvenimas, iš 
kurių mokėmės ir vis dar 
mokomės mylėti savo 
namus, savo kraštą, savo 
kalbą, žmones ir Lietuvą. 

Visa tai bus gyva, kol gy-
va bus mūsų Atmintis apie 
Poetą, todėl puoselėkime 
šią atmintį visi kartu ir tęski-
me kraštiečio Poeto Justino 
Marcinkevičiaus atminimo 
įprasminimo Prienų krašte 
darbus, pradėtus dar 2011-ai-
siais: Poeto vardu pavadinta 
Prienų rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka, atideng-
tas paminklinis akmuo gim-
tinėje Važatkiemyje, rengia-
mi Poeto kūrybos skaitymai, 
bibliotekoje atidarytas Poeto 
Justino Marcinkevičiaus me-
morialinis kambarys, į kurį 
iš jo namų Vilniuje perkelta 

Asmeninė biblioteka, minint 
85-ąsias Poeto gimimo me-
tines surengta konferencija 
„Laiko negali pasirinkti“, 
parengta kilnojamoji paroda 
„Justinas Marcinkevičiaus. 
Nuo ištakų iki šiandienos“.

2016 m., diskutuojant su 
krašto bendruomene, nutarta 
prie Prienų Justino Marcin-
kevičiaus viešosios bibliote-
kos įrengti kiemelį su meni-
niais akcentais, įprasminan-
čiais kraštiečio Poeto Justino 
Marcinkevičiaus atminimą. 
2018 m. parengtas meninio 
akcento ir viešosios erdvės 
sutvarkymo techninis darbo 
projektas. 

Prienų Justino Marcin-
kevičiaus viešoji biblioteka 
(įmonės kodas 188210711) 
kviečia visus finansiškai 
prisidėti prie šios idėjos 
įgyvendinimo. Atsiskaito-
mosios sąskaitos numeris 
LT784010051004168925 
AB Luminor Bank, banko 
kodas 40100. 

Telefonas pasiteirauti +370 
319 60 380. 

Gruodžio 14 d. (penktadienį) 17.30 val. visų prieniečių ir 
miesto svečių lauksime Prienų Laisvės aikštėje!!! 
Jus visus pasitiks iš visos Lietuvos suskridę Seniai 

besmegeniai, nuostabiai daili eglutė ir kitos staigmenos.
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Šeštadienis, gruodžio 1 d. Sekmadienis, gruodžio � d. Pirmadienis, gruodžio � d. Antradienis, gruodžio � d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 Klau-
simėlis 08:00 Gyventi kaime gera 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos 10:00 Gus-
tavo enciklopedija 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų 
gyvūnai 12:00 pasaulio doku-
mentika. premjera. Naujoji Zelan-
dija 12:55 pasaulio dokumentika. 
paslaptingas šunų pasaulis 2 
13:50 puaro 15:25 Klausimėlis 
15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 
Žinios. Orai 16:00 Istorijos detek-
tyvai 16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis” 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Duokim garo! 19:30 
Savaitė 20:25 Loterijos „Keno 
loto” ir „Jėga” 20:30 panorama 
20:52 Sportas 21:00 premjera. 
Kuždesiai. 21:55 tai... sudėtinga 
23:55 Mumija 01:55 pasaulio 
dokumentika. Naujoji Zelandija 
02:50 pasaulio dokumentika. pa-
slaptingas šunų pasaulis 2 03:40 
Savaitė su „Dviračio žiniomis” 
04:20 puaro 

 
06:10 Madagaskaro pingvinai (26) 
06:35 Nepaprastas Gumuliuko gy-
venimas (61) 07:05 “Nickelodeon” 
valanda. Keista šeimynėlė (6) 
07:35 Neramūs ir triukšmingi (2) 
08:05 Ogis ir tarakonai (51) 08:10 
Ogis ir tarakonai (76) 08:20 KINO 
pUSRYČIaI Kas išgelbės Gulą 
10:00 Muzikinė kaukė 12:40 poli-
cijos akademija 2. pirmoji užduotis 
14:30 Išleistuvės 16:40 Ne vienas 
kelyje 17:20 Teleloto 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
Lietuvos balsas 22:50 Nerve. Drą-
sos žaidimas 00:45 Bleiro ragana 
02:20 pagirių žaidynės 

06:15 televitrina 226 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1/124s 
07:00 transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 2/11s 07:30 Aladinas 
1/117s 08:00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 1/125s 08:30 Mamyčių 
klubas 20/13s. 09:00 Kulinarinis 
detektyvas 1/13s. 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 5/13s. 10:00 
pasaulis pagal moteris 6/13s. 
10:30 Svajonių sodai 13 11:30 
aplink lietuvą. Miestai 2/6s. 12:30 
Sindbadas. Septynių audrų piratai 
14:05 Sugalvok norą 15:50 Ro-
manas su brangakmeniu 18:00 
Raudonas kilimas 4/8s. 18:30 
tV3 žinios 336 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 336 19:30 
tiesiogiai Krepšinis. pasaulio vy-
rų krepšinio čempionato atrankos 
rungtynės. lietuva - Kroatija 55 
21:30 Sugyventi su Džounsais 
23:40 pi gyvenimas 01:55 Grės-
mingasis aštuonetas  

06:20 tarptautinis galiūnų turnyras 
“Savickas Classic” 07:20 Gamtos 
čempionai (1) 08:30 Tauro ragas 

09:00 Sveikatos kodas 10:00 
Nutrūkę nuo grandinės (3) 10:30 
Gamtos čempionai (2) 11:40 Vel-
niški Stivo Ostino išbandymai (4) 
12:40 anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai (7) 13:40 Eks-
trasensų mūšis (11) 16:05 Nu-
sikaltimų tyrėjai (10) 17:15 Kas 
žudikas? Baudžiamosios bylos (6) 
18:30 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
(9) 19:30 Bėgliai 21:20 Karo vilkai. 
likvidatoriai V (7) 22:20 Gyvi nu-
mirėliai (11) 23:20 Įspėjantis pra-
nešimas 02:00 Širšių lizdas  

 
05:30 „Neprijaukinti. turkija“ 07:00 
programa 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „tV europa pristato. Vy-
rų šešėlyje. Rožė parčevskytė“ 
07:55 „pasaulis iš viršaus“ 08:30 
Kaimo akademija 09:00 Šiandien 
kimba 10:00 „Tiesa apie alkoholio 
vartojimą“ 11:15 4 kampai 11:45 
„Skonio reikalas“ 12:15 Lryto po-
puri 13:00 Adomo obuolys 14:00 
„Ant bangos“ 16:00 Žinios 16:18 
Orai 16:20 Krepšinio pasaulyje 
su V 17:00 „patriotai“ 18:00 Ži-
nios 18:27 Orai 18:30 „Kambari-
nė“ (7; 8) 20:00 Žinios 20:22 Orai 
20:25 „Kambarinė“ (8 tęs.) 21:00 
„24/7“ 22:00 Žinios 22:27 Orai 
22:30 „pagrindinis įtariamasis“ 
(4/3) 00:00 „Beveik negyvas“ (7) 
01:05 „albanas“ (6) 02:10 „Vieni-
šas vilkas“ (9) 

 
06:15 televitrina 226 06:30 Ledo 
kelias 11/10s 07:30 Nasrų sugrį-
žimas 08:30 Sandėlių karai 9/12s 
09:00 Gyvūnų manija 3/13s. 09:30 
Vienam gale kablys 19/45s. 10:00 
praeities žvalgas 4/13s. 10:30 
Savaitė su Kauno “Žalgiriu” 2/5s. 
11:00 100% Dakaro 1/5s. 11:30 
Sandėlių karai 9/13s. 12:00 Jokių 
kliūčių! 1/102s. 13:00 Superaudra. 
pragaras ir potvyniai 14:00 pavo-
jingiausi pasaulio keliai 1/114s. 
15:00 ledo kelias 6/1s. 16:00 
aliaskos geležinkeliai 1/104s. 
17:00 Sandėlių karai 18:00 Skor-
pionas 3/20s. 19:00 Amerikos 
talentai 11/7s. 21:00 Žinios 336 
21:53 Sportas 21:58 Orai 336 
22:00 Nakties tOp 7/9s. 22:30 
Dainų dvikova 2/21s. 23:00 Dainų 
dvikova 2/1s. 23:55 Dainų dviko-
va 2/2s. 00:25 Skorpionas 3/19s 
01:15 Skorpionas 3/20s 02:05 
Jokių kliūčių! 1/102s. 

 
05:05 Stilius 06:00 Lietuvos Res-
publikos himnas 06:05 9-ojo de-
šimtmečio šlageriai 07:30 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 07:45 
Kultūrų kryžkelė. Menora 08:00 
Kultūrų kryžkelė. trembita 08:15 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
08:30 Kelias 08:45 Krikščionio žo-
dis 09:00 premjera. Sporto galia 
09:30 Euromaxx 10:00 pasaulio 
lietuvių žinios 10:30 atspindžiai 
11:00 7 Kauno dienos 11:30 Linija, 
spalva, forma 12:00 lietuva mūsų 
lūpose 12:30 pradėk nuo savęs 
13:00 Stop juosta 13:25 Dainuoju 
lietuvą 16:20 Šventadienio mintys 
16:45 Mokslo ekspresas 17:05 
(Ne)emigrantai 18:00 Kultūringai 
su Nomeda 18:50 Istorijos perime-
trai. 5 d. Žodžio galia 19:40 prem-
jera. Dauntono abatija 1 21:00 
Skambantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus 21:55 aš žinau tą smoką 
22:50 pokrovskije kolokola 2018. 
a. Šenderovo „Dedikacija” 23:45 
anapus čia ir dabar 00:30 Kino 
žvaigždžių alėja

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
Beatos virtuvė 13:00 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Keno Lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 Laba die-
na, Lietuva 15:00 Žinios 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 LRT forumas 22:30 
Dviračio žinios 23:00 premjera. 
Genijus. pikasas 00:00 LRT radijo 
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Savaitė 02:00 LRT radijo 
žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Vartotojų kontrolė 
05:00 Seserys 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(488-490) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (27) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (55) 09:05 
Rimti reikalai (45) 09:40 Namai, 
kur širdis (8) 10:20 KK2 penkta-
dienis 12:00 Meilės sparnai (168) 
13:00 Gyvenimo daina (129) 
14:00 aukštakulnių kerštas (21) 
15:00 Dvi širdys (1325-1327) 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Li-
tuanos Locos 21:00 Rimti reikalai 
(51) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:27 Orai 22:28 telefoninė lote-
rija 1634 22:30 VaKaRO SeaN-
SaS terminatorius. Išsigelbėjimas 
00:55 Juodasis sąrašas (7) 01:50 
Nerve. Drąsos žaidimas 

06:10 televitrina 226 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 1/96s. 06:55 
Simpsonai 07:55 Svajonių sodai 
13 (kart.) 08:55 Meilės sūkuryje 96 
10:00 Meilės žiedai 15 11:00 Mei-
lės žiedai 16 12:00 laukinė žemė 
65 13:00 pažadėtoji 15:00 Simp-
sonai 16:00 tV3 žinios 196 16:25 
tV3 orai 207 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 337 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 337 19:30 
Visi mes žmonės 1/13s. 20:30 Mo-
terys meluoja geriau 11/43s. 21:00 
tV3 vakaro žinios 187 21:52 tV3 
sportas 21:57 tV3 orai 186 22:00 
Antrininkas 00:05 Kaulai 11/14s. 
01:05 X failai 11/8s. 01:55 Sa-
lemas 3/10s. 02:50 Ekstrasen-
sų mūšis 17/274s. 04:20 Kaulai 
11/14s. 05:10 X failai 11/8s.  

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(18) 07:30 Stoties policija (20) 
08:30 paskutinis faras (32) 09:30 

Šuo (12) 10:35 Kobra 11 (12) 
11:40 Reali mistika (26) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (19) 13:45 Stoties 
policija (21) 14:45 paskutinis fa-
ras (33) 15:45 Šuo (13) 16:55 
Kobra 11 (13) 18:00 Info diena 
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (69) 19:30 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(20) 20:30 Varom! (7) 21:00 Eilinis 
Džo. Kobros prisikėlimas 23:15 
Drąsiaširdis 01:15 Karo vilkai. li-
kvidatoriai V (7) 02:10 Gyvi numi-
rėliai (11) 02:55 Bėgliai 

 
05:35 Vantos lapas 06:00 progra-
ma 06:05 tV parduotuvė 06:25 
Kitoks pokalbis su D 07:00 Šian-
dien kimba 08:00 „pražūtingi sma-
ragdai“ (24) 09:00 „24/7“ 10:00 
„Mentų karai. Odesa“ (1/3) 11:10 
„albanas“ (20) 12:20 „Gurovo by-
los. Maitvanagiai“ (2/3) 13:30 TV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/3) 
14:55 „Vienišas vilkas“ (18) 16:00 
Reporteris 16:58 Orai 17:00 „Kel-
rodė žvaigždė“ (30) 18:00 Repor-
teris 18:53 Orai 18:55 „Gluchario-
vas“ (3/6) 20:00 Reporteris 20:28 
Orai 20:30 Nuoga tiesa 22:00 Re-
porteris 22:58 Orai 23:00 Adomo 
obuolys 00:30 Lryto popuri 01:05 
„albanas“ (7) 02:10 „Vienišas vil-
kas“ (10) 03:00 „Moterų dakta-
ras“ (2/58) 03:50 „Mentalistas“ (1) 
04:45 „Vienišas vilkas“ (10) 05:35 
Čempionai  

 
06:15 televitrina 226 06:30 6 ka-
drai 134 07:00 aliaskos geležin-
keliai 1/103s 08:00 Havajai 5.0 
2/207s 09:00 autopilotas 1/13s 
09:30 Bibliotekininkai 3/7s 10:30 
Simpsonai 11:30 Kobra 11 21/3s 
12:30 Moderni šeima 13:30 Fiz-
rukas 3/61s 14:00 6 kadrai 132 
14:30 televitrina 225 15:00 Ha-
vajai 5.0 2/208s. 16:00 Biblioteki-
ninkai 3/8s. 17:00 Kobra 11 21/4s. 
18:00 Moderni šeima 19:00 Uni-
veras 20:00 Saša ir tania 3/115s. 
20:30 Žinios 155 20:58 Orai 207 
21:00 Kazino apiplėšimas 23:00 
Neramios sielos 01:00 Daktaras 
Hausas 4/410s. 01:50 Svieto ly-
gintojai 2/1s. 02:35 paskutinis 
žmogus Žemėje 3/1s.  

 
05:05 (Ne)emigrantai 06:00 Lie-
tuvos Respublikos himnas 06:05 
Klaipėdos pilies džiazo festivalis 
2018 07:05 Linija, spalva, forma 
07:30 auklė Mun 07:40 Riteris 
Rūdžius 07:55 Detektyvė Mire-
tė 08:05 aviukas Šonas 5 08:15 
Vienuolynų kelias lietuvoje 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 12 09:15 La-
bas rytas, Lietuva 12:00 DW nau-
jienos rusų kalba 12:15 Savaitė 
13:10 Daiktų istorijos 13:55 Daun-
tono abatija 1 15:15 Kaip atsiranda 
daiktai 12 15:40 auklė Mun 15:50 
Riteris Rūdžius 16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiu-
vinis 18:15 Giminės 19:00 ARTi 
19:15 Jos istorija. Moterų galia 
20:10 Kultūros diena 20:30 pa-
norama 21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai 21:30 Stalingradas 
23:45 Istorijos detektyvai 00:30 
DW naujienos rusų kalba 00:45 
Dabar pasaulyje 01:15 Džiazo 
muzikos vakaras. XIX tarptautinis 
džiazo festivalis „Birštonas 2016” 
02:00 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai” 02:55 Istorijos 
perimetrai. 5 d. Žodžio galia 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
Stilius 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 
15:00 Žinios 16:30 premjera. Se-
serys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
(Ne)emigrantai 20:25 Loterija „Ke-
no Loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per Ukrai-
ną” 22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. 12 beždžionių 1 23:45 
Klausimėlis 00:00 lRt radijo ži-
nios 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 01:00 lRt radijo žinios 
01:10 Istorijos detektyvai 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
03:30 Dviračio žinios 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(491-493) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (28) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (56) 09:05 
Rimti reikalai (46) 09:40 Namai, 
kur širdis (9) 10:20 KK2 10:55 
Nuo... Iki... 11:25 Lituanos Locos 
12:00 Meilės sparnai (169) 13:00 
Gyvenimo daina (130) 14:00 
aukštakulnių kerštas (22) 15:00 
Dvi širdys (1328-1330) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
20:00 Nuo... Iki... 20:30 Lituanos 
Locos 21:00 Rimti reikalai (52) 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
Gangsterių medžiotojai 00:55 
Juodasis sąrašas (8) 01:50 Ter-
minatorius. Išsigelbėjimas

05:10 X failai 11/8s. 06:10 Tele-
vitrina 226 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 1/97s. 06:55 Simp-
sonai 07:55 Visi mes žmonės 
1/13s 08:55 Meilės sūkuryje 97 
10:00 Meilės žiedai 17 11:00 
Meilės žiedai 18 12:00 laukinė 
žemė 66 13:00 pažadėtoji  15:00 
Simpsonai 16:00 tV3 žinios 197 
16:25 tV3 orai 208 16:30 tV pa-
galba 18:30 tV3 žinios 338 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 338 
19:30 prieš srovę 19/14s. 20:30 
Moterys meluoja geriau 11/44s. 
21:00 tV3 vakaro žinios 188 
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 
orai 187 22:00 Siuntinys 23:55 
Kaulai 11/15s. 00:55 X failai 11/9s. 
01:45 Grainderis 1/1s. 02:10 Gra-
inderis 1/2s. 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(19) 07:30 Stoties policija (21) 
08:30 paskutinis faras (33) 09:30 

Šuo (13) 10:35 Kobra 11 (13) 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (69) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(20) 13:45 Stoties policija (22) 
14:45 paskutinis faras (34) 15:45 
Šuo (14) 16:55 Kobra 11 (14) 
18:00 Info diena 18:30 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (70) 
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius (21) 20:30 Va-
rom! (8) 21:00 Grėsminga žemė 
23:05 eilinis Džo. Kobros prisikė-
limas 01:20 Dingęs (4) 

 
05:35 Čempionai 06:00 progra-
ma 06:05 tV parduotuvė 06:25 
„Skonio reikalas“ 07:00 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 07:10 
Skinsiu raudoną rožę 08:00 „pra-
žūtingi smaragdai“ (25) 09:00 
Adomo obuolys 10:00 „Mentų ka-
rai. Odesa“ (1/4) 11:10 „Albanas“ 
(21) 12:20 „Gurovo bylos. Maitva-
nagiai“ (2/4) 13:30 tV parduotuvė 
13:45 „Miškinis“ (4/4) 14:55 „Vie-
nišas vilkas“ (19) 16:00 Reporte-
ris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 
Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (31) 
18:00 Reporteris 18:53 Orai 18:55 
„Gluchariovas“ (3/7) 20:00 Repor-
teris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 
Orai 21:00 „patriotai“ 22:00 Re-
porteris 22:58 Orai 00:00 „Beveik 
negyvas“ (8) 01:05 „albanas“ (8) 
02:10 „Vienišas vilkas“ (11) 03:00 
„Moterų daktaras“ (2/59) 03:50 
„Mentalistas“ (2) 04:45 „Vienišas 
vilkas“ (11) 05:35 Krepšinio pa-
saulyje su V. Mačiuliu  

 
06:15 televitrina 226 06:30 Saša 
ir tania 3/115s 07:00 Aliaskos ge-
ležinkeliai 1/104s 08:00 Havajai 
5.0 2/208s 09:00 Gyvūnų manija 
3/13s 09:30 Bibliotekininkai 3/8s 
10:30 Simpsonai 11:30 Kobra 11 
21/4s 12:30 Moderni šeima 13:30 
Univeras 14:30 televitrina 225 
15:00 Havajai 5.0 2/209s. 16:00 
Bibliotekininkai 3/9s. 17:00 Kobra 
11 21/5s. 18:00 Moderni šeima 
19:00 Univeras 20:00 Saša ir ta-
nia 3/116s. 20:30 Žinios 156 20:58 
Orai 208 21:00 ekipažas 23:50 
pasitikėjimas 1/1s. 01:10 Dakta-
ras Hausas 4/411s. 02:00 Svieto 
lygintojai 2/2s. 02:50 paskutinis 
žmogus Žemėje 3/2s.  

 
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
(5 s.) 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. XIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2016” 06:50 
ARTi 07:05 Misija: Vilnija 07:30 
auklė Mun 07:40 Riteris Rūdžius 
07:55 Džeronimas 08:20 Mokslo 
sriuba 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 12 09:15 Labas rytas, Lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:15 Gimę tą pačią dieną 13:10 
anapus čia ir dabar 13:55 Vienuo-
lynų kelias lietuvoje 14:25 Jos 
istorija. Moterų galia 15:15 Kaip 
atsiranda daiktai 12 15:40 auklė 
Mun 15:50 Riteris Rūdžius 16:05 
Džeronimas 16:30 Laba diena, 
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 18:15 Giminės 19:00 AR-
Ti 19:15 premjera. lenkijos anks-
tyvosios istorijos paslaptys 20:10 
Kultūros diena 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Spor-
tas. Orai 21:30 Antradienio de-
tektyvas 23:00 Dainuoju lietuvą 
23:15 Daiktų istorijos 00:30 DW 
naujienos rusų kalba 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas  06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“ 07:00 
Gimtoji žemė 07:25 penki draugai 
4 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 
Žinios. Orai. 12:00 Banginių stebė-
toja 12:55 Avilio paslaptys 13:50 
Džesika Flečer 5 14:35 Džesika 
Flečer 5 15:25 Klausimėlis 15:43 
Loterija „Keno Loto“ 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
eglutės įžiebimo koncertas „ti-
kros Kalėdos Kaune“. tiesiogi-
nė transliacija iš Kauno Rotušės 
aikštės 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto“ ir „Jėga“ 20:30 
panorama 20:52 Sportas. Orai 
21:00 Muzikinė pramoginė pro-
grama „Du balsai – viena širdis“ 
23:10 Didysis stebuklas 00:55 
Likimo ekspertai 02:40 Banginių 
stebėtoja 03:35 Avilio paslaptys 
04:25 Džesika Flečer 5 05:10 
Džesika Flečer 5  

 
06:10 Madagaskaro pingvinai (25) 
06:35 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas (60) 07:05 “Nickelo-
deon” valanda. Keista šeimynėlė 
(5) 07:35 Neramūs ir triukšmingi 
(1) 08:05 Riterių princesė Nela 
(15) 08:35 tomo ir Džerio pasa-
kos (5) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(58-75) 09:30 Nebijok pažinti 
10:00 KINO pUSRYČIaI tomas 
ir Džeris sutinka Šerloką Holmsą 
11:00 Beprotiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi 12:50 Šnipė Ha-
rieta 14:50 pričiupom! (13) 15:20 
pReMJeRa po kauke 17:30 Bus 
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 SUpeRKINaS 
Kelionė į raganų kalną 21:35 
pReMJeRa Brėkštanti aušra. 1 
dalis 23:55 pagirių žaidynės 01:30 
Hju Glaso legenda

06:15 televitrina 226 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1/123s 
07:00 transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 2/10s 07:30 Aladinas 
1/116s 08:00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 1/124s 08:30 Kempiniu-
kas plačiakelnis 1/95s 09:00 Vir-
tuvės istorijos 8/13s 09:30 Gardu 
Gardu 6/13s 10:00 Svajonių ūkis 
5/13s 10:30 tavo supergalia 1/6s 
11:00 Kelionių panorama 1/5s 
11:30 planeta 51 13:20 Beždžio-
nėlė ekstremalė 15:10 Simpsonai 
29/12s 15:45 ekstrasensų mūšis 
17/279s 17:25 Laimingas, nes 
gyvas 1/4s 18:30 tV3 žinios 335 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 orai 
335 19:25 eurojackpot 154 19:30 
tiesiogiai Kalėdų eglės įžiebimo 
šventė “Kalėdos sostinėje 2018” 
21:00 pi gyvenimas 23:35 Grės-
mingasis aštuonetas 02:45 Ma-
no ištakos  

06:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(13) 06:45 Didžiojo sprogimo teo-
rija (14) 07:15 Didžiojo sprogimo 

teorija (15) 07:45 Didžiojo spro-
gimo teorija (16) 08:15 Didžiojo 
sprogimo teorija (17) 08:45 Svei-
katos ABC televitrina 09:00 Tarp-
tautinis galiūnų turnyras “Savickas 
Classic” 10:00 Nutrūkę nuo gran-
dinės (2) 10:30 Gamtos čempio-
nai (1) 11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai (3) 12:40 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(6) 13:40 ekstrasensų mūšis (10) 
16:10 Nusikaltimų tyrėjai (9) 17:20 
Kas žudikas? Baudžiamosios by-
los (5) 18:30 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (8) 19:30 Muzikinė kaukė 
22:05 MaNO HeROJUS Drąsi-
aširdis 00:10 AŠTRUS KINAS 
Širšių lizdas 02:15 ekstrasensų 
mūšis (10)   

 
06:10 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
„Skonio reikalas“ 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „TV 
Europa pristato 07:55 „pasaulis 
iš viršaus“ 08:30 10 min iki tobu-
lybės su Jurijumi 08:45 Skinsiu 
raudoną rožę 09:30 Vantos lapas 
10:00 „Skonio reikalas“ 10:30 Ki-
toks pokalbis su D.Žeimyte 11:00 
„pagrindinis įtariamasis“ (5/1) 
13:15 „Šeimininkė“ (1/1; 1/2) 
15:25 tV parduotuvė 16:00 Ži-
nios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 
16:50 4 kampai 17:25 „Neišsiža-
dėk“ (60) 18:00 Žinios 18:27 Orai 
18:30 „Neišsižadėk “ (60 tęs:; 61 
) 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25 
„Mentalistas“ (3; 4) 22:00 Žinios 
22:27 Orai 22:30 „Mentalistas “ (4 
tęs:) 23:10 „Mentų karai: Kijevas: 
Operacija „trojos arklys“ (5/1; 5/2) 
00:45 „Širdies plakimas“ (23; 24) 
02:45 „Merdoko paslaptys“ (3/13; 
4/1) 04:40 „Juodosios katės“ (12) 
05:30 „Neprijaukinti: Turkija“  

 
06:15 televitrina 226 06:30 Ledo 
kelias 11/9s 07:30 Laukiniai Ha-
vajai 08:30 Sandėlių karai 9/10s 
09:00 Vienam gale kablys 19/44s 
09:30 Statybų gidas 5/13s 10:00 
Gazas dugnas 1/13s 10:30 Auto-
pilotas 1/13s 11:00 Lietuvos moky-
klų žaidynės 3/9s 11:30 Sandėlių 
karai 9/11s 12:00 Jokių kliūčių! 
1/101s 13:00 Nasrų sugrįžimas 
14:00 pavojingiausi pasaulio 
keliai 1/113s 15:00 Ledo kelias 
11/10s. 16:00 aliaskos geležinke-
liai 1/103s 17:00 Sandėlių karai 
9/12s 17:30 Sandėlių karai 9/13s 
18:00 Skorpionas 3/19s 19:00 
amerikos talentai 11/6s 21:00 Ži-
nios 335 21:53 Sportas 21:58 Orai 
335 22:00 Vėlaus vakaro panora-
ma 1/5s 22:30 Grotos gyvenimui 
1/9s 01:35 paskutinis legionas

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:30 
lietuva mūsų lūpose 08:00 Mi-
sija: Vilnija 08:30 aRtS21 09:00 
Mano mama gamina geriau! 10:00 
Į sveikatą! 10:30 Garsiau 11:00 
Už kadro 11:30 Mokslo sriuba 
11:55 Barbora Radvilaitė. Dviejų 
veiksmų baletas 12:58 Barbora 
Radvilaitė. Dviejų veiksmų bale-
tas 14:10 9-ojo dešimtmečio šla-
geriai 15:30 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė 16:00 Euromaxx 16:30 
Klauskite daktaro 17:20 Stilius 
18:15 Daiktų istorijos 19:00 Žmo-
nės, kurie sukūrė lietuvą 19:45 
Stambiu planu 20:30 panorama 
20:52 Sportas. Orai 21:00 Šeimos 
intrigos. Komiškas trileris 23:00 
Festivalis „Gaida 2018“ 00:25 
Dabar pasaulyje 

�1.00 val.
„Eilinis Džo. Kobros prisi-

kėlimas“

 

�1.00 val.

„Grėsminga žemė“

 

1�.�0 val.
„Policijos akademija 2. Pir-

moji užduotis“

 

1�.�0 val.

„Kelionė į raganų kalną“
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
Gyvenimas. Gyvenimo būdo 
žurnalas 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 
16:30 premjera. Seserys 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Specialus 
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos te-
ma 21:20 Sportas 21:29 Loterija 
„Jėga” 21:30 Gimę tą pačią dieną 
22:30 Dviračio žinios 23:00 prem-
jera. prieš audrą 2 00:00 LRT ra-
dijo žinios 00:10 Štutgarto krimi-
nalinė policija 3 01:00 LRT radijo 
žinios 01:05 Gyvenimas 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?” 03:30 Dviračio žinios 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Specialus 
tyrimas 05:00 Seserys 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(497-499) 07:35 Madagaskaro 
pingvinai (30) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (58) 09:05 
Rimti reikalai (48) 09:40 Namai, 
kur širdis (11) 10:20 KK2 10:55 
Nuo... Iki... 11:25 Lituanos Lo-
cos 12:00 Meilės sparnai (171) 
13:00 Gyvenimo daina (132) 
14:00 aukštakulnių kerštas (24) 
15:00 Dvi širdys (1334) 15:30 
Dvi širdys (1335) 16:00 Dvi šir-
dys (1336) 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 Rū-
ta 21:00 Rimti reikalai (54) 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS 10 
000 metų prieš Kristų 00:40 Juo-
dasis sąrašas (10) 01:40 Didysis 
meistras 03:40 Alchemija 04:10 
RetROSpeKtYVa 

06:10 televitrina 226 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 1/98s. 06:55 
Simpsonai 07:55 Gero vakaro šou 
5/13s 08:55 Meilės sūkuryje 99 
10:00 Meilės žiedai 12:00 laukinė 
žemė 68 13:00 pažadėtoji 15:00 
Simpsonai 16:00 tV3 žinios 199 
16:25 tV3 orai 210 16:30 tV pa-
galba 18:30 tV3 žinios 340 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 340 
19:30 Farai 12/13s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 11/46s. 21:00 
tV3 vakaro žinios 190 21:52 
tV3 sportas 21:57 tV3 orai 189 
22:00 Kautynės Maniloje 23:50 
Kaulai 11/17s. 00:50 Vaiduoklių 
ieškotojai 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(21) 07:30 Stoties policija (23) 
08:30 paskutinis faras (35) 09:30 
Šuo (15) 10:35 Kobra 11 (15) 

11:40 Reali mistika (27) 12:45 
Reali mistika (28) 13:45 Stoties 
policija (24) 14:45 paskutinis faras 
(36) 15:45 Šuo (16) 16:55 Kobra 
11 (16) 18:00 Info diena 18:30 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas (71) 19:30 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22) 
20:30 Varom! (9) 21:00 Didvyris ir 
Siaubas 23:05 paskutinė tvirtovė 
01:45 Dingęs (6) 02:50 Nusikalti-
mų tyrėjai (9) 

 
05:35 Kaimo akademija 06:00 
programa 06:05 tV parduotuvė 
06:25 Lietuva tiesiogiai 07:00 Kai-
mo akademija 07:30 Lryto popuri 
08:00 „pražūtingi smaragdai“ (27) 
09:00 „Ant bangos“ 10:00 „Mentų 
karai. Odesa“ (1/6) 11:10 „Alba-
nas“ (23) 12:20 „Gurovo bylos. 
Mirtis tiesioginiame eteryje“ (3/2) 
13:30 tV parduotuvė 13:45 „Miš-
kinis“ (4/6) 14:55 „Vienišas vilkas 
(21)“ 16:00 Reporteris 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 
„Kelrodė žvaigždė“ (33) 18:00 
Reporteris 18:53 Orai 18:55 „Glu-
chariovas“ (3/9) 20:00 Reporteris 
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 
21:00 „Ant bangos“ 22:00 Repor-
teris 22:58 Orai 23:00 „Ant ban-
gos“ 00:00 „Beveik negyvas“ (10) 
01:05 „albanas“ (10) 02:10 „Vie-
nišas vilkas“ (13) 03:00 „Moterų 
daktaras“ (3/1) 03:50 „Kambarinė“ 
(6) 04:45 „Vienišas vilkas“ (13) 

 
06:15 televitrina 226 06:30 Saša 
ir tania 3/117s 07:00 pavojingiau-
si pasaulio keliai 1/114s 08:00 Ha-
vajai 5.0 2/210s 09:00 Vienam 
gale kablys 19/45s 09:30 Biblio-
tekininkai 3/10s 10:30 Simpsonai 
11:30 Kobra 11 21/6s 12:30 Mo-
derni šeima 13:30 Univeras 14:30 
televitrina 225 15:00 Havajai 5.0 
2/211s. 16:00 Bibliotekininkai 4/1s. 
17:00 Kobra 11 21/7s. 18:00 Mo-
derni šeima 19:00 Univeras 20:00 
Saša ir tania 3/118s. 20:30 Žinios 
158 20:58 Orai 210 21:00 Tarp-
tautinis MMA turnyras “King of the 
Cage: Baltic tour 004” 22:00 Kau-
no Žalgiris – pirėjo Olympiacos 11 
00:00 pasitikėjimas 1/3s. 01:10 
Daktaras Hausas 4/413s. 02:00 
Svieto lygintojai 2/4s. 02:40 pa-
skutinis žmogus Žemėje 3/4s.  

 
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
(7 s.) 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. XIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2016” 07:20 
Sporto galia 07:45 Riteris Rūdžius 
07:55 Džeronimas 08:20 Į sveika-
tą! 08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
Dokumentinė istorinė laida „lie-
tuvos kolumbai” 13:10 Stambiu 
planu 13:55 atspindžiai 14:20 
Deividas atenboras ir milžinas 
dinozauras 15:15 Kaip atsiranda 
daiktai 12 15:40 auklė Mun 15:50 
Riteris Rūdžius 16:05 Džeroni-
mas 16:30 Laba diena, Lietuva 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 18:15 Misija knygnešys 
19:15 premjera. pokalbiai pas 
Bergmaną 19:55 Dainuoju lie-
tuvą 20:10 Kultūros diena 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 21:30 Lietu-
vių kino klasika 22:45 anapus čia 
ir dabar 23:30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje 00:00 DW naujienos 
rusų kalba 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
(Ne)emigrantai 13:00 Vartoto-
jų kontrolė 13:58 Loterija „Keno 
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, Lietuva 16:30 premjera. 
Seserys 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba 19:30 Beatos virtuvė 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Auksinis protas 22:50 
Fantastiškas penktadienis. liusi 
00:20 Šiandien prieš 100 metų 
01:00 lRt radijo žinios 01:10 Štut-
garto kriminalinė policija 3 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Gimę tą 
pačią dieną 03:00 lRt radijo ži-
nios 03:05 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 05:00 Seserys 

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Mano gyvenimo šviesa (500) 
06:35 Mano gyvenimo šviesa 
(501) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (502) 07:35 Madagaskaro 
pingvinai (31) 08:00 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (59) 09:05 Rimti 
reikalai (49) 09:40 Namai, kur 
širdis (12) 10:20 KK2 10:55 Va-
landa su Rūta 12:00 Meilės spar-
nai (172) 13:00 Gyvenimo daina 
(133) 14:00 aukštakulnių kerštas 
(25) 15:00 Dvi širdys (1337) 15:30 
Dvi širdys (1338) 16:00 Dvi širdys 
(1339) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 penktadienis 21:00 
SaVaItĖS HItaS. pReMJeRa 
apgaulės meistrai 2 23:40 pReM-
JeRa Skambutis 3 01:40 10 000 
metų prieš Kristų

06:10 televitrina 226 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 1/99s. 06:55 
Simpsonai 07:55 Farai 12/13s 
08:55 Meilės sūkuryje 100 10:00 
Meilės žiedai 23 11:00 Meilės 
žiedai 24 12:00 laukinė žemė 
69 13:00 pažadėtoji 15:00 Simp-
sonai 28/19s. 15:30 Simpsonai 
28/20s. 16:00 tV3 žinios 200 
16:25 tV3 orai 211 16:30 tV pa-
galba 18:30 tV3 žinios 341 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 341 
19:30 Miegančioji gražuolė 21:05 
Geležinis žmogus 3 23:45 Veidai 
minioje 01:40 atkeršyti bet kokia 
kaina 03:20 Siuntinys 05:00 Bibli-
otekininkai 3/6s.  

07:00 Didžiojo sprogimo teo-
rija (22) 07:30 Stoties policija 
(24) 08:30 paskutinis faras (36) 
09:30 Šuo (16) 10:35 Kobra 11 

(16) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (71) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (22) 13:45 Stoties policija 
(1) 14:45 paskutinis faras (37) 
15:45 Šuo (17) 16:50 Gelbėtojai 
- 112 (1) 17:25 Gelbėtojai - 112 
(2) 18:00 NKl čempionatas. pa-
langos Kuršiai - tauragės krep-
šinio klubas 20:00 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(23) 21:00 Baudžiamasis būrys 
23:05 Didvyris ir Siaubas 01:05 
Dingęs (7) 02:10 Nusikaltimų 
tyrėjai (10)  

 
05:35 Kitoks pokalbis su D 06:00 
„pasaulis iš viršaus“ 06:05 TV 
parduotuvė 06:25 Lryto popuri 
06:50 10 min iki tobulybės su Ju-
rijumi 07:00 Adomo obuolys 08:00 
„pražūtingi smaragdai“ (28) 09:00 
Nuoga tiesa 10:30 10 min iki tobu-
lybės su Jurijumi 10:40 Čempionai 
11:15 „Ant bangos“ 12:20 „Gurovo 
bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“ 
(3/3) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Miškinis“ (4/7) 14:55 „Vienišas vil-
kas“ (22) 16:00 Reporteris 16:30 
Kitoks pokalbis su D 16:58 Orai 
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (34) 
18:00 Reporteris 18:53 Orai 18:55 
„Gluchariovas“ (3/10) 20:00 Re-
porteris 20:30 Kitoks pokalbis su D 
20:58 Orai 21:00 Adomo obuolys 
22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00 
„Ant bangos“ 01:15 „Moterų dakta-
ras“ (2/33; 2/34) 03:05 „Šeiminin-
kė“ (1/1; 1/2) 04:30 Vantos lapas 
04:50 „Kambarinė“ (5; 6)  

 
06:15 televitrina 226 06:30 Sa-
ša ir tania 3/118s 07:00 Jokių 
kliūčių! 1/101s 08:00 Havajai 5.0 
2/211s 09:00 praeities žvalgas 
4/13s 09:30 Bibliotekininkai 4/1s 
10:30 Simpsonai 20/13s. 11:00 
Simpsonai 20/14s. 11:30 Kobra 
11 21/7s 12:30 Moderni šeima 
5/504s 13:00 Moderni šeima 
5/505s 13:30 Univeras 14:30 
televitrina 225 15:00 Havajai 
5.0 2/212s. 16:00 Bibliotekininkai 
4/2s. 17:00 Kobra 11 21/8s. 18:00 
Moderni šeima 5/506s. 18:30 
Moderni šeima 5/507s. 19:00 
Univeras 20:00 Farai 9/4s. 21:00 
Žinios 341 21:53 Sportas 21:58 
Orai 341 22:00 Tavo kompanija 
00:30 Gelbėtojas  

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2016” 06:50 
Už kadro 07:20 auklė Mun 07:40 
Riteris Rūdžius 07:55 Džeroni-
mas 08:20 Garsiau 08:50 Kaip 
atsiranda daiktai 12 09:15 Labas 
rytas, Lietuva 12:00 DW nau-
jienos rusų kalba 12:15 Istorijos 
detektyvai 13:00 7 Kauno dienos 
13:30 Stop juosta 14:00 Lietuva 
mūsų lūpose 14:25 pokalbiai pas 
Bergmaną 15:15 Kaip atsiranda 
daiktai 12 15:40 auklė Mun 15:50 
Riteris Rūdžius 16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 
Kelias 18:20 lietuvos tūkstantme-
čio vaikai 19:20 Kiotas. Roman-
tiška pažintis su nacionalinėmis 
vertybėmis 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 
europos kinas. Mano paslapties 
gėlė 23:10 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2016” 00:10 DW naujienos 
rusų kalba 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, gruodžio � d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietu-
va 06:30 Žinios 09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 
Loterija „Keno Loto” 20:30 pano-
rama 20:52 Sportas 20:59 Lote-
rija „Jėga” 21:00 Šiandien prieš 
100 metų 21:30 Mano mama 
gamina geriau! 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 premjera. paskuti-
nė karalystė 1 00:00 LRT radijo 
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Stilius 02:00 lRt radijo ži-
nios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?”

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(494-496) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (29) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (57) 09:05 
Rimti reikalai (47) 09:40 Namai, 
kur širdis (10) 10:20 KK2 10:55 
Nuo... Iki... 11:25 Lituanos Locos 
12:00 Meilės sparnai (170) 13:00 
Gyvenimo daina (131) 14:00 
aukštakulnių kerštas (23) 15:00 
Dvi širdys (1331-1333) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
20:00 Nuo... Iki... 20:30 Lituanos 
Locos 21:00 Rimti reikalai (53) 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS. 
pReMJeRa Didysis meistras 
01:05 Juodasis sąrašas (9) 02:00 
Gangsterių medžiotojai 

06:10 televitrina 226 06:25 Tavo 
supergalia 1/6s 06:55 Simpsonai 
28/13s 07:25 Simpsonai 28/14s 
07:55 prieš srovę 19/14s 08:55 
Meilės sūkuryje 98 10:00 Meilės 
žiedai 19 11:00 Meilės žiedai 20 
12:00 laukinė žemė 67 13:00 pa-
žadėtoji 15:00 Simpsonai 28/15s. 
15:30 Simpsonai 28/16s. 16:00 
tV3 žinios 198 16:25 tV3 orai 209 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 339 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 339 19:30 Gero vakaro 
šou 5/13s. 20:30 Moterys meluoja 
geriau 11/45s. 21:00 tV3 vakaro 
žinios 189 21:52 tV3 sportas 
21:57 tV3 orai 188 22:00 atkeršy-
ti bet kokia kaina 22:25 Vikinglotto 
154 22:30 atkeršyti bet kokia kaina 
00:00 Kaulai 11/16s. 01:00 X fai-
lai 11/10s. 01:50 Grainderis 1/3s. 
02:15 Grainderis 1/4s. 

07:00 Didžiojo sprogimo teo-
rija (20) 07:30 Stoties policija 
(22) 08:30 paskutinis faras (34) 

09:30 Šuo (14) 10:35 Kobra 11 
(14) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (70) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (21) 13:45 Stoties policija 
(23) 14:45 paskutinis faras (35) 
15:45 Šuo (15) 16:55 Kobra 11 
(15) 18:00 Info diena 18:30 Bet-
safe–lKl. Rytas - lietkabelis 
21:00 paskutinė tvirtovė 23:45 
Grėsminga žemė 01:50 Dingęs 
(5) 02:55 Velniški Stivo Ostino iš-
bandymai (4) 03:35 Antgamtiniai 
reiškiniai (6) 

 
05:35 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu 06:00 programa 06:05 
tV parduotuvė 06:25 Lietuva 
tiesiogiai 07:00 Vantos lapas 
07:30 Krepšinio pasaulyje su V 
08:00 „pražūtingi smaragdai“ (26) 
09:00 „patriotai“ 10:00 „Mentų ka-
rai. Odesa“ (1/5) 11:10 „Albanas“ 
(22) 12:20 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ (3/1) 13:30 
tV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ 
(4/5) 14:55 „Vienišas vilkas“ (20) 
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Kel-
rodė žvaigždė“ (32) 18:00 Re-
porteris 18:53 Orai 18:55 „Glu-
chariovas“ (3/8) 20:00 Reporteris 
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 
21:00 „Ant bangos“ 22:00 Repor-
teris 22:58 Orai 23:00 „patriotai“ 
00:00 „Beveik negyvas“ (9) 01:05 
„albanas“ (9) 

 
06:15 televitrina 226 06:30 Saša 
ir tania 3/116s 07:00 pavojingiausi 
pasaulio keliai 1/113s 08:00 Hava-
jai 5.0 2/209s 09:00 Statybų gidas 
5/13s 09:30 Bibliotekininkai 3/9s 
10:30 Simpsonai 11:30 Kobra 11 
21/5s 12:30 Moderni šeima 13:30 
Univeras 14:30 televitrina 225 
15:00 Havajai 5.0 2/210s. 16:00 
Bibliotekininkai 3/10s. 17:00 Ko-
bra 11 21/6s. 18:00 Moderni šeima 
19:00 Univeras 20:00 Saša ir ta-
nia 3/117s. 20:30 Žinios 157 20:58 
Orai 209 21:00 Gelbėtojas 23:50 
pasitikėjimas 1/2s. 01:10 Dakta-
ras Hausas 4/412s. 02:00 Svieto 
lygintojai 2/3s. 02:45 paskutinis 
žmogus Žemėje 3/3s.  

 
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
(6 s.) 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. XIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2016” 06:50 
Mokslo ekspresas 07:05 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 07:30 Au-
klė Mun 07:40 Riteris Rūdžius 
07:55 Džeronimas 08:20 pradėk 
nuo savęs 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 12 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 Istorijos perimetrai. 
5 d. Žodžio galia 13:05 Kultūrin-
gai su Nomeda. pokalbių laida 
13:55 Linija, spalva, forma 14:20 
Skambantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – operos žvaigž-
dė Hector Sandoval 15:15 Kaip 
atsiranda daiktai 12 15:40 auklė 
Mun 15:50 Riteris Rūdžius 16:05 
Džeronimas 16:30 Laba diena, 
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita 18:15 Giminės 19:00 
ARTi 19:15 Deividas atenboras ir 
milžinas dinozauras 20:10 Kultū-
ros diena 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 atspindžiai. 
paveldo kolekcija 21:30 Elito ki-
nas. premjera. Kvadratas 00:00 
DW naujienos rusų kalba 00:15 
Dabar pasaulyje 

�1.00 val.

„Apgaulės meistrai 2“

 

��.�0 val.

„Didysis meistras“

 

��.�0 val.

„10 000 metų prieš Kristų“

 

Šeštadienis, gruodžio 8 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą” 07:00 
Gimtoji žemė 07:25 Vaiduoklių 
medžiotojai ir ledo dvasia 09:00 
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios 
12:00 pasaulio dokumentika. Di-
džiosios gyvūnų migracijos 12:55 
pasaulio dokumentika. Baltieji 
liūtai. Gimę laisvėje 13:50 prem-
jera. Džesika Flečer 5 15:25 Klau-
simėlis 15:43 Loterija „Keno Loto” 
15:45 Žinios. Orai 16:00 Svei-
kinimų koncertas 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 teisė žinoti 
18:30 Vakaras su Edita 19:30 Sti-
lius 20:25 Loterijos „Keno Loto” 
ir „Jėga” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 21:00 Muzikinė pramo-
ginė programa „Du balsai – vie-
na širdis” 23:10 Gyvenimas yra 
gražus (50/50) 00:50 Liusi 02:20 
Klausimėlis 02:40 pasaulio doku-
mentika. Didžiosios gyvūnų migra-
cijos 03:30 pasaulio dokumentika. 
Baltieji liūtai. Gimę laisvėje 

 
06:10 Madagaskaro pingvinai (30) 
06:35 Nepaprastas Gumuliuko gy-
venimas (62) 07:05 “Nickelodeon” 
valanda. Keista šeimynėlė (7) 
07:35 Neramūs ir triukšmingi (3) 
08:05 Riterių princesė Nela (16) 
08:35 tomo ir Džerio pasakos (6) 
09:00 Ogis ir tarakonai (1) 09:10 
Ogis ir tarakonai (2) 09:20 Ogis ir 
tarakonai (3) 09:30 Nebijok pažinti 
10:00 KINO pUSRYČIaI Narsusis 
riteris Justinas 11:55 Šnipų vaiku-
čiai 13:35 Storulis ringe 15:50 Ei-
sas Ventura. Naminių gyvūnėlių 
detektyvas 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS. pReM-
JeRa Vilis ir pašėlę ratai 21:20 
Brėkštanti aušra. 2 dalis 23:40 
pReMJeRa traukinys į Holivudą 
01:40 apgaulės meistrai 2 

06:15 televitrina 226 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1/125s 
07:00 transformeriai. Maskuotės 
meistrai 2/12s. 07:30 Aladinas 
1/118s. 08:00 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/126s. 08:30 Kempi-
niukas plačiakelnis 1/100s. 09:00 
Virtuvės istorijos 8/14s. 09:30 Gar-
du Gardu 6/14s. 10:00 Svajonių 
ūkis 5/14s. 10:30 Tavo supergalia 
1/7s. 11:00 Kelionių panorama 
1/6s. 11:30 Didysis šunų pabė-
gimas 13:15 Jūrų dinozaurai 3D 
14:05 Užburta meilė 15:10 Simp-
sonai 29/13s. 15:45 ekstrasensų 
mūšis 17/280s. 17:25 Laimingas, 
nes gyvas 1/5s. 18:30 tV3 žinios 
342 19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 
orai 342 19:25 eurojackpot 155 
19:30 Vienas namuose 21:45 pra-
rastasis miestas Z 00:35 Geležinis 
žmogus 3 02:45 Veidai minioje 
04:35 Bibliotekininkai 3/7s. 

06:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(18-22) 08:45 Sveikatos ABC te-

levitrina 09:00 Varom! (8) 09:30 
Varom! (9) 10:00 Nutrūkę nuo 
grandinės (4) 10:30 Gamtos čem-
pionai (3) 11:40 Velniški Stivo Osti-
no išbandymai (5) 12:35 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(8) 13:30 ekstrasensų mūšis (12) 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai (1) 17:00 
Betsafe–lKl. Neptūnas - Dzūkija 
19:30 Muzikinė kaukė 22:05 MA-
NO HeROJUS Nepalaužiama 
drąsa 00:30 AŠTRUS KINAS 
Dingę be žinios 02:35 Ekstrasen-
sų mūšis (12)  

 
06:10 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
„Skonio reikalas“ 07:00 progra-
ma 07:04 tV parduotuvė 07:20 
„tV europa pristato. Vyrų šešė-
lyje. Vanda Mingailaitė-tumėnie-
nė“ 07:55 „pasaulis iš viršaus“ 
08:30 10 min iki tobulybės su Ju-
rijumi 08:45 Skinsiu raudoną rožę 
09:30 Vantos lapas 10:00 „Skonio 
reikalas“ 10:30 Kitoks pokalbis su 
D 11:00 „pagrindinis įtariamasis“ 
(5/1) 13:15 „Šeimininkė“ (1/3; 
1/4) 15:25 tV parduotuvė 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempi-
onai 16:50 4 kampai 17:25 „Neiš-
sižadėk“ (62) 18:00 Žinios 18:28 
Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (62 tęs.; 
63) 20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25 
„Mentalistas“ (5; 6) 22:00 Žinios 
22:28 Orai 22:30 „Mentalistas“ (6 
tęs.) 23:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „trojos arklys“ (5/3; 5/4) 
00:45 „Širdies plakimas“ (25; 26) 
02:45 „Merdoko paslaptys“ (4/2; 
4/3) 04:40 „Mentalistas“ (1) 05:30 
„Neprijaukinti. australija“  

 
06:15 televitrina 226 06:30 Ledo 
kelias 6/1s 07:30 Superaudra. 
pragaras ir potvyniai 08:30 San-
dėlių karai 9/14s 09:00 Vienam 
gale kablys 19/45s 09:30 Statybų 
gidas 5/14s. 10:00 Gazas dugnas 
1/14s. 10:30 autopilotas 1/14s. 
11:00 lietuvos mokyklų žaidy-
nės 3/10s. 11:30 Sandėlių karai 
9/15s. 12:00 Jokių kliūčių! 1/103s. 
13:00 pavojus migracijoms 1/1s. 
14:00 pavojingiausi pasaulio 
keliai 1/115s. 15:00 Ledo kelias 
6/2s. 16:00 aliaskos geležinke-
liai 1/105s. 17:00 Sandėlių karai 
18:00 Skorpionas 3/21s. 19:00 
amerikos talentai 11/8s. 21:00 Ži-
nios 342 21:53 Sportas 21:58 Orai 
342 22:00 Vėlaus vakaro panora-
ma 1/6s. 22:30 Grotos gyvenimui 
1/10s. 01:45 Tavo kompanija

 
 06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:30 
lietuva mūsų lūpose 08:00 Mi-
sija: Vilnija 08:30 aRtS21. Meno 
ir kultūros žurnalas 09:00 Mano 
mama gamina geriau! 10:00 Į 
sveikatą! 10:30 Garsiau 11:00 
Už kadro 11:30 Mokslo sriuba 
12:00 Giacomo puccini. Opera 
„Bohema” 14:00 Grupės „pele-
nai” jubiliejinis koncertas „Ugnies 
paliesti. 20 metų kartu” 15:30 Kul-
tūrų kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 
Euromaxx 16:30 Klauskite daktaro 
17:20 Stilius 18:15 Daiktų istorijos 
19:00 Žmonės, kurie sukūrė lie-
tuvą 19:45 Stambiu planu 20:30 
panorama 20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. Hič-
kokas ir Triufo 22:15 Koncertuoja 
philippe Jaroussky 00:20 Dabar 
pasaulyje 00:50 europos kinas. 
Mano paslapties gėlė 02:35 Do-
kumentinė istorinė laida „lietuvos 
kolumbai” 

1�.�0 val.

„Vienas namuose“
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PAPRASTO SKELBImO KAINA VIENAm KARTUI  
PRIVATIEmS ASmENImS - 1,�� EUR, VERSLO KLIENTAmS - �,�0 EUR. SKELBImAI

REKLAMA

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

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

Sausas, skaldytas pušines malkas. 
Atveža ir nedideliais kiekiais. Tel. 
8 609 14843.

Malkas iš lentpjūvės. Atveža. Tel. 
8 698 15183.

Gauta nauja siunta naudotų 
įvairių baldų iš Vakarų: spintos, 
komodos, stalai, kėdės, lovos 
(funkcinės, dvigulės, viengulės) ir 
kt. Kalėdinės nuolaidos. Adresas: 
Siauroji g. 3A (prie „Topo centro“), 
Prienai. Tel. 8 615 66385.

Stacionarų juostinį gaterį. Tel. 8 
656 35185.

PASLAUGOS

Lazerinės dermatologijos 
kabinetas. Odos, plaukų, nagų 
ligos. Lytiniu būdu plintančios 
ligos. Karpų, kraujagyslių gy-
dymas. Tatuiruočių šalinimas. 
Raukšlių, randų gydymas. Už-
pildų leidimas. Apgamų apžiūra. 
Priimami vaikai ir suaugusieji. 
Adresas: Vilties g. 32, Alytus, tel.: 
(8  315) 72480, 8 685 32787.

Kokybiškai taisome dantis. Tel. 
8 652 50556.

Muzikantai visomis progomis: 
dainavimas, muzikavimas, vedi-
mas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8 
614 06146.

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

Lapuočių malkas kaladėmis, su 
pristatymu. Tel. 8 648 10464.

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

S u p e r ka m e  ka r -
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus 
ir traumuotus galvi-
jus (AB „Krekenavos 
agrofirma“ kaino-
mis). Taip pat arklius.

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

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

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

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

Perka
Superkame visų markių automo-
bilius. Atsiskaitome iš karto. Pasii-
mame patys. Tel. 8 644 15555.

Perkame automobilius, pagamin-
tus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet 
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Pigiai apie 260 kg kiaulę. Tel. 8 
600 34010.

Avis auginimui, pjovimui ir veislei. 
Perka vasarinius kviečius. Tel.: (8 
319) 41484 (vakare nuo 19 val.), 
8 671 42853.

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną. Perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,24 
Eur/kg. Motininių kiaulių sker-
diena – 1,85 Eur/kg. Atvežame. 
Tel. 8 607 12690.

Kiaules mėsai Prienų r. Yra galimy-
bė paskersti ir sutvarkyti mėsą. 
Tel. 8 699 95354.

Ekologiškai augintas kiaules. Tel. 
8 604 11141.

Maistines, pašarines bulves, 
miežius ir žirnius. Pageidaujant 
atveža. Tel. 8 676 37845.

PERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 
3 m. tolimesniam auginimui ir 
pienines melžiamas karves arba 
visą bandą. Tel. 8 625 93679.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

ŽŪB „Žara“ perka kar-
ves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto.

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

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

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Atsiskaito-
me iš karto. Tel. 8 605 44445.

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę, ap-
augusią krūmais arba medžiais. 
Tel. 8 641 55554.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja
1 k. butą Birštone. Tel. 8 614 
79601.

2 k. butą (šalia PC „IKI“) Prienuo-
se. Tel. 8 680 98270.

Automobiliai ir 
jų dalys

Parduoda
„Renault Espace“ ratus (4 vnt., 
padangos žieminės (205/55, R16, 
protektoriaus gylis 4 - 5 mm), 
lengvojo lydinio ratlankiai (7 colių 
pločio, centrinė skylė - 59 mm, 
PCD - 5x106,5) kaina - po 20 Eur). 
Tel. 8 615 91464 (Prienai).  

Nekilnojamasis 
turtas

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 
turtą be jokių rūpesčių! Išsa-
mios konsultacijos, vertinimas, 
atvykimas į vietą. Garantuojame 
kokybę ir pateisiname lūkesčius! 
Nekilnojamojo turto agentūra 
„21 Amžius“. Tel. 8 683 91121. 
www.nta21.lt. 

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

NAMUS
Medinį apmūrytą gyvenamąjį 
namą (66 kv. m, yra vietiniai 
centrinis šildymas, vandentiekis, 
kanalizacija, mūrinis garažas ir 
tvartas, 18 a žemės) Prienuose. 
Tel. 8 607 59331.

Gyvenamąjį namą (12 500 Eur, 
galima derėtis) Naujosios Ūtos 
k. gyvenvietėje, Prienų r. Tel. 8 
630 08797. 

ŽEMĖS SKLYPUS
5,39 ha ūkio paskirties žemę 
Stakliškių sen. Prienų r. Tel. 8 
613 57641. 

GARAŽUS
Garažą Kęstučio g. 81, Prienuose. 
Tel. 8 679 55773.

Perka
2 k. butą Prienuose. Tinka ir šalia 
Prienų. Tel. 8 607 49133.

2 k. butą (I arba II aukšte) Prie-
nuose. Nesiūlyti Stadiono mikro-
rajone. Tel. 8 687 79665.

Sodybą ramioje vietoje, mišką su 
žeme. Domina įvairūs variantai. 
Tel. 8 675 64116.

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

NUKelta Į 14 p. 

Prašome atsiliepti Aido Rimo Puikio turto paveldėto-
jus ar jų įgaliotus asmenis, Rugilę Puikytę ar jos įgaliotus 
asmenis , kadangi 2018 m. gruodžio 13 d. 10.00 val. bus 
atliekami kadastriniai matavimai Erelių g. 22, Papilvio k., 
Veiverių sen., Prienų r. sav., (kad. Nr. 6950/0009:224), reikia 
suderinti bendrą žemės sklypo ribą (per 10 dienų). Kreiptis 
į UAB „Žemės sklypas“ adresu: Žalgirio g. 19, Raudondva-
rio k., Kauno r. sav., tel. 8 672 42340, el. paštas anenarta-
viciene@gmail.com.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!



1�
ŠEŠTADIENIS, �018 m. GRUODŽIO 1 D., www.NAUjASISGELUPIS.LT

UŽSAKANT KETURIS SKELBImUS, PENKTąjį - įDĖSImE NEmOKAmAI
(PASIūLymAS GALIOjA PRIVATIEmS ASmENImS)SKELBImAI

REKLAMA

buitinių ir lietaus nuotekų tinklų 
statybos ir aplinkos tvarkymo 
darbams visoje Lietuvoje (yra 
galimybė rinktis darbą pagal 
gyvenamąją vietą). Suteikiame 
visas darbui reikalingas prie-
mones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8 
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.

Ieško darbo
Moteris gali prižiūrėti senelius 
arba dirbti valytojos darbą pusę 
etato. Parduoda pigiai kokybiš-
kus žieminius obuolius. Tel. 8 
614 70968.

Dovanoja

Perkant muzikos kompaktus 
dovanoja „Viasat“ įrangą, vy-
riškas striukes, vaikišką sportinį 
kostiumą ir kt. drabužius. Tel. 8 
600 22892.

Kviečia

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

Kviečiame visus iki 2019 m. 
sausio 18 d. teikti kandidatūras 
tradiciniams Prienų rajono savi-
valdybės apdovanojimams „Dė-
kingumas“. 2018 metų nomina-
cijos: METŲ ŠVIESUOLIS, METŲ 
POELGIS UŽ SAVANORYSTĘ, UŽ 
PRIENŲ VARDO GARSINIMĄ, 
UŽ GYVENIMO PASIEKIMUS, UŽ 
INDĖLĮ Į PRIENŲ KRAŠTO EKO-
NOMIKOS AUGIMĄ. Maloniai 
kviečiame užpildyti anketą ir 
pasiūlyti savo kandidatus. Anke-
tą ir išsamesnę informaciją rasite 
Prienų r. savivaldybės interneto 
svetainėje www.prienai.lt Pra-
šome užpildytą anketą iki 2019 
m. sausio 18 d. atsiųsti anketo-
je nurodytais kontaktais arba 
palikti Savivaldybėje esančioje 
specialioje pašto dėžutėje. 

Kviečiame mokyklas, darželius, 
organizacijas, įmones, bendruo-
menes, neformalias asmenų 
grupes dalyvauti Senių bes-
megenių sąskrydyje Prienuo-
se. Kviečiame kurti ir gaminti 
dirbtines senių besmegenių 
figūras, kurios padės sukurti 
baltos žiemos efektą Lietuvoje. 
PAGRINDINIS PRIZAS – 1000 Eur. 
Daugiau informacijos apie Senių 
besmegenių sąskrydį rasite: 
* www.besmegeniusaskrydis.lt  
* feisbuko paskyroje Senių bes-
megenių sąskrydis

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

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

Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU 
GATERIU PJAUNAME medieną 
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vie-
toje. Elektra nebūtina. Dirbame 
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395, 
www.7verslai.lt

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA

Siuvykla Prienuose siūlo 
darbą siuvėjoms. 

Teirautis tel. 8 672 49995.

Moteris prižiūrėti garbaus am-
žiaus močiutę Vangų k., Prienų r. 
Tel. 8 690 66155.

Prienuose reikalinga (-as): picų 
kepėja (-as); virėja (-as) (darbas 
visu etatu pamainomis, galima 
važinėti su kolektyvu iš Naujosios 
Ūtos ir Balbieriškio); picų išvežio-
toja (-as). Tel. 8 650 41148. 

Baldų įmonei – stalius. Gami-
name nestandartinius medinius 
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884, 
www.baldaiirspalvos.lt

UAB „Gensera“ siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, 
meistrams, brigadininkams, 
horizontalaus gręžimo aparato 
operatoriams, lauko vamzdynų 
montuotojams ir pagalbiniams 
darbininkams vandentiekio, 

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

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

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

Visi santechnikos-elektros mon-
tavimo ir remonto darbai. Tel. 8 
601 15252.

Gaminame įvairias namų ir ūkinių 
pastatų duris bei laiptų pakopas. 
Kokybę garantuojame. Tel. 8 682 
62195.

Nestandartinių medinių 
baldų, laiptų, palangių ir 

kt. gamyba, baldų  
restauravimas ir remontas. 

Žaisliniai baldai, žaislai, 
originalūs proginiai  

suvenyrai. 
Darbų pavyzdžiai: 

https://www.facebook.com/
medis.gyvenimui. 

Tel. 8 687 91723.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

Atvykstu į namus,  
suteikiu garantiją.  
Tel. 8 615 73404. 

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Įvairaus tipo tekstinės medžia-
gos ruošimas, redagavimas ir 
vertimas į daugelį pasaulio kal-
bų. Originalių reklaminių tekstų 
ir sveikinimų kūrimas, knygų 
užsakymas internetu. Geriausias 
kainos ir kokybės santykis! Tel. 8 
614 91615.

Paskolos!!! Turimų pako-
lų ir skolų refinansavimas 
net ir turintiems skolų Sergel, 
Gelvora, Lindorf, antstoliai ir t.t. 
Paskolos iki 10 000 Eur išduoda-
mos itin palankiomis sąlygomis 
laikotarpiui iki 48 mėn. Įmonė 
UAB „Lateko lizingas“, tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi-
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“  
 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu-

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

8 614 38124. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valymas. 
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

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

Montuoju langus, duris, gipso 
kartoną, tapetuoju, atlieku durų 
ir langų apdailą, dedu grindis, 
kloju laminatą, kalu dailylentes, 
atlieku kosmetinį buto remontą. 
Tel. 8 601 48676.

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

PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į 
KOLEKTYVUS

Moterų ansamblis „Pienė“. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre, cho-
ro studijoje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8 
687 24 993

Folkloro grupė „Gija“. Naujų narių 
priėmimas – rugsėjo mėn. antra-
dieniais ir ketvirtadieniais  18.00 
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, choro studijoje (II aukšte). 
Kolektyvo vadovė  Dalė Zagurskie-
nė, tel. 8 685 01 263

Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre, choro 
studijoje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8 
687 24 993

Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ko-
lektyvas „Vajaunas”. Naujų narių 
priėmimas –  spalio mėn. antra-
dieniais ir ketvirtadieniais 18.00 
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, choreografijos salėje (II 
aukšte). Kolektyvo vadovė Ligita 
Gediminienė, tel. 8 612 70 673

Mėgėjų teatras „Langas“. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre, 
teatro studijoje (II aukšte). Kolek-
tyvo vadovė Alma Vaišnienė, tel. 
8 610 34 625

Liaudiškų šokių ansamblis „Trapu-
kas” (amžius nuo 18 m.). Naujų 
narių priėmimas –  rugsėjo mėn. 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
19.00 val. Prienų kultūros ir lais-
valaikio centre, choreografijos 
salėje (II aukšte). Kolektyvo va-
dovas Džordanas Jogimantas 
Aksenavičius, tel. 8 687 81 565

PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA VAIKUS Į 
KOLEKTYVUS

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tro Jaunučių liaudiškų šokių grupė 
„Pliauškutis” (amžius 8–10 m.). 
Naujų narių priėmimas – rugsėjo 
mėn. antradieniais ir ketvirtadie-
niais 15.30 val. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre, choreografijos 
studijoje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8 
694 68 243

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tro Šokių studija „Solo” merginų 
grupė (amžius 14–16 m.). Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre, 
konferencijų salėje (II aukšte). 
Kolektyvo vadovė Ilona Aksena-
vičienė, tel. 8 686 69 009

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro Jaunučių liaudiškų šokių 
grupė „Pipiras” (amžius 5–7 m.). 
Naujų narių priėmimas – rugsėjo 
mėn. antradieniais ir ketvirtadie-
niais 17.00 val. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre, choreografijos 
studijoje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8 
694 68 243

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Gruodžio 1 d. nuo 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– naktišokiai. Linksminsimės kartu 
su folkloro ansambliu „Žilvita“ iš 
Kaišiadorių ir pavieniais muzikan-
tais. Kviečiame šokti ir liaudiškų 
šokių išmokti. 
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tyva“, skirta autoriaus kūrybos 
30-mečiui. Ekspozicijoje – dalis 
fotografijų iš autoriaus jubiliejinės 
parodos. 

Prienų sporto arenoje eksponuo-
jama fotografo Algimanto Barz-
džiaus fotografijų paroda „Lai-
mingi Afrikos vaikai“. Tai unikali 
galimybė pažinti ne tik fotografo 
Algimanto Barzdžiaus kūrybą, 
bet ir daugiau sužinoti apie kitų 
kultūrų vaikų emocijas bei paste-
bėti šiuos kultūrinius skirtumus, 
užfiksuotus fotografijose.

Nuo lapkričio 29 d. Prienų krašto 
muziejuje – tautodailininkės, il-
gametės Prienų krašto muziejaus 
muziejininkės Marijos Šniokienės 
personalinės rinktinių juostų 
parodos „Simbolis ir jo išraiška 
ženklu...“, skirtos Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-mečiui paroda. 
Paroda veiks iki sausio 6 d.

Nuo gruodžio 3 d. iki gruodžio 31 
d. Prienų krašto muziejuje veiks 
Kalėdinė mugė. Norinčius daly-
vauti, kviečiame savo rankdarbius 
atnešti į Prienų krašto muziejų 
(F. Martišiaus g. 13, Prienai) iki 
lapkričio 26 d.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Onos Pus-
vaškytės autorinė grafikos darbų 
paroda.

Veiverių šaulių namuose ekspo-
nuojama Romualdos Bartulienės 
tapybos darbų paroda „Švytintis 
spalvų pasaulis“.

Išlaužo seniūnijos salėje ekspo-
nuojama tautodailininkės Ra-
mutės Onutės Bidvienės autori-
nė darbų paroda „Prakalbintas 
linas“.

Pakuonio laisvalaikio salėje-bi-
bliotekoje eksponuojama tauto-
dailininkės Elenos Krušinskienės 
tapybos darbų paroda „Lietuvos 
piliakalniai“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-
mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Gruodžio 01 d. 17:00 val. Birštono 
kalėdinės eglės įžiebimo šventė. 
Vieta: J. Basanavičiaus aikštė 

Gruodžio 01 d. 18:00 val. Šefo 
Dariaus Dabrovolsko degusta-
cinė vakarienė. Vieta: Vytautas 
Mineral SPA 

Gruodžio 02 d. 16:00 val. Tarptau-
tinė paroda “Glorija DEO” Vieta: 
Birštono sakralinis muziejus 

Gruodžio 3 ir 4 dienomis Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Pauliaus Markevičiaus spek-
taklis dviems „alberai, WRU“ 
(pagal Albero Kamiu biografijos 
atspindžius. Spektaklis nominuo-
tas 2018 m. „Auksiniam scenos 
kryžiui“). Spektakliai vyks Konfe-
rencijų salėje (2 aukšte): gruodžio 
3 d. – 15, 17, 19, 21 val.; gruodžio 
4 d. – 15, 17, 19, 21 val. Dėmesio! 
Kiekvienas spektaklis skirtas tik 2 
žiūrovams, todėl bilietų skaičius 
ribotas. Bilieto kaina – 7 Eur vie-
nam asmeniui.

Nuo gruodžio 3 d. iki gruodžio 31 
d. Prienų krašto muziejuje veiks 
Kalėdinė paroda-mugė. Norinčius 
dalyvauti ir prekiauti mugėje, 
kviečiame savo rankdarbius at-
nešti į Prienų krašto muziejų 
(F. Martišiaus g. 13, Prienai) iki 
lapkričio 26 d.

Gruodžio 6 d. 18 val. Prienų r. 
savivaldybės visuomenės sveika-
tos biuro salėje (Revuonos g. 4, 
Prienai) – paskaita „Ką daryti, kad 
nesirgtume, o susirgę pasveiktu-
me be vaistų“. Lektorė – Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) gydytoja onkologė-che-
moterapeutė Edita Juodžbalienė. 
Reikalinga išankstinė registracija 
el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.
com arba tel. ( 8 319) 54 427).

Gruodžio 8 d. 14 val. Skriaudžių 
laisvalaikio salėje – renginys, skir-
tas Veiverių kultūros ir laisvalaikio 
centro 10-mečiui. Gerą nuotaiką 
dovanos Marijampolės vyrų voka-
linis ansamblis „Sūduvietis“.

Gruodžio 12 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas „Širdys“. Bilieto kaina 
– 5 Eur. Vaidina: Rolandas Kazlas, 
Liubomiras Laucevičius, Indrė Pat-
kauskaitė, Algirdas Gradauskas, 
Roberta Sirgedaitė, Motiejus Iva-
nauskas, Deividas Breivė, Rokas 
Siaurusaitis, Justas Tervydis, Aistė 
Zabotkaitė, Andrius Alešiūnas, 
Airida Gintautaitė, Vidmantas 
Fijalkauskas.

Gruodžio 14 d. 17.30 val. Prienų 
miesto Laisvės aikštėje – Kalėdų 
eglės įžiebimo šventė. Jus visus 
pasitiks iš visos Lietuvos suskridę 
Seniai besmegeniai, daili eglutė ir 
kitos staigmenos.

Gruodžio 18 d. 18 val. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre – Irenos 
Starošaitės ir Žilvino Žvagulio jubi-
liejinis 25-mečio turas per Lietuvą. 
Koncertas „Visko per mažai“ su 
gyvo garso grupe. Bilieto kaina 
10–15 Eur.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 aukš-
te) eksponuojama skulptoriaus 
Algimanto Sakalausko autorinių 
monumentalių darbų fotografijų 
paroda „Kūrybos fotorestrospek-

HOROSKOPAS
Gruodžio 3-9 d.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

JUOZAS PALIONIS
Stichija: Ugnis

Planeta: jupiteris
Savaitės diena: ketvirtadienis

Akmuo: chrizolitas, ametistas, topazas
Spalvos: tamsiai raudona, žalia, mėlyna ir violetinė.

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje tikėkite tik ar-
timiausiais draugais. Kiti nebus 
linkę jums sakyti to, ką iš tiesų 
mano. Antroje savaitės pusėje 
ypač atidžiai galvokite, ką kal-
bate - aplinkiniai bus linkę jūsų 
žodžius iškraipyti. Savaitgalį dėl 
pašalinio žmogaus gali kilti konf-
liktas namuose.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Pirmomis savaitės dienomis ne-
sibaiminkite ilgalaikių investicijų. 
Tai bus protingas sprendimas. jei 
neimsite pagaliau spręsti įsisenė-
jusios problemos, antroje savaitės 
pusėje galite susikivirčyti su arti-
mu draugu.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje nesidrovėkite 
progai pasitaikius viešai pasisa-
kyti - būsite atidžiai išklausytas ir 
deramai įvertintas. Ketvirtadienį 
ar penktadienį turėtų pasitaisy-
ti finansinė padėtis. Visą savaitę 
būkite ypač atidus skaitydamas 
ir pasirašinėdamas oficialius do-
kumentus ir niekada nesakykite 
“taip”, jei turite omenyje “ne”.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

jau pirmadienį turėtumėte gau-
ti papildomų pajamų, o gal at-
siras galimybė palypėti karjeros 
laiptais. Kad ir kaip ten būtų, 
veikti reikės greitai ir ryžtingai. 
ypač didelės naudos gali atneš-
ti projektas, pradėtas savaitės 
pabaigoje.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Pirmadienį nepasirašinėkite jokių 
sutarčių ir apskritai verčiau nesi-
tarkite dėl svarbių dalykų - reali 
padėtis visai kitokia nei jūs įsivaiz-
duojate. Kelionė savaitės vidury-
je bus sėkminga. Ketvirtadienį ar 
penktadienį galite tapti paskalų 
objektu. Šeštadienį galima įdo-
mi pažintis.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Savaitės pradžioje užsiimti šiaip 
jau nebūdinga jums veikla bū-
tų labai pravartu - tai sužadintų 
jūsų kūrybines jėgas. Šią savaitę 
emocinis ryšys su žmonėmis bus 
stiprus ir nuoširdus, bet realios 
pagalbos konkrečiuose darbuose 
verčiau iš nieko nesitikėkite - teks 
pasikliauti savo jėgomis.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje galimi rūpesčiai 
namuose. jei paklausysite protingo 
patarimo, finansinės investicijos sa-
vaitės viduryje turėtų būti sėkmin-
gos. Savaitgalį, užuot ėjęs į sve-
čius, verčiau pasikvieskite draugus 
pas save.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Saugokitės - savaitės pradžioje jus 
gali apgauti ar kaip kitaip nuvilti 
žmogus, kuriuo visiškai pasitikite. 
Antroje savaitės pusėje daug rūpes-
čių kels netikėtai didelės piniginės 
išlaidos. Turite pagaliau išmokti sa-
kyti “ne”. Ilgainiui veikiausiai prara-
site susidomėjimą projektu, kurį su 
tokiu užsidegimu šią savaitę keti-
nate pradėti.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Prieš siūlydamasis padėti, gerai pa-
galvokite, ar turite tam pakankamai 
laiko, ypač pirmoje savaitės pusėje. 
Neapsvarstęs visų niuansų galite pra-
rasti taip sunkiai įgytą pasitikėjimą. 
Šią savaitę teks daug bendrauti su 
žmonėmis, bet rezultatais veikiau-
siai liksite nepatenkintas. ypač sunku 
bus rasti bendrą kalbą su priešingos 
lyties atstovais.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje sudaryti 
verslo sandėriai bus pelningi. Trum-
pa dalykinė kelionė antroje savaitės 
pusėje bus maloni ir naudinga. Sa-
vaitgalį visą savo energiją skirkite 
namų ūkiui. Tikriausiai jau pribrendo 
reikalas iš esmės pakeisti savo gy-
venimo kokybę.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Šią savaitę paskolintų pinigų veikiau-
siai nebeatgausite niekada. Gal ver-
čiau padėti protingu patarimu? Tik 
pasistenkite primygtinai neprimesti 
savo nuomonės - ištikus nesėkmei 
neabejotinai liktumėt kaltas. jei šį sa-
vaitgalį nuspręsite kiek atsipalaiduoti 
ir pasilinksminti, tai gali jums kainuoti 
kiek brangiau nei planavote.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Pirmoje savaitės pusėje teks gerokai 
paplušėti. Vargu ar tilpsite į įprastinę 
darbo dieną. jei savaitei įpusėjus 
pastebėsite pridaręs klaidų, verčiau 
taisykite jas nedelsdamas - vėliau 
tai padaryti bus labai nelengva. jūsų 
sunkiai nuspėjamas elgesys savait-
galį gali sukelti konfliktą namuose.

Gruodžio 02 d. 13:00 val. Tu 
Kitokia. Kalėdinis Butikas. Vieta: 
Butikas 

Gruodžio 05 d. 19:00 val. Kino fil-
mas „Astridos Lindgren jaunystė”. 
Vieta: Birštono kultūros centras 

Gruodžio 06 d. 17:00 val. Susiti-
kimas su istorinių romanų autore 
Gina Viliūne. Vieta: Birštono 
viešoji biblioteka 

Gruodžio 07 d. 19:00 val. Kitoks 
meditacijos vakaras pradedan-
tiesiems. Vieta: Vytautas Mineral 
SPA 

Gruodžio 07 d. 19:00 val. Premje-
ra / Komedija „Pašėlusių moterų 
išpažintis“. Vieta: Birštono kultū-
ros centras 

Gruodžio 07 d. 17:00 val. Valgomų 
kalėdinių papuošimų dirbtuvės su 
LABU. Vieta: Čiulba Ulba. Pramo-
gos Birštone 

Gruodžio 08 d. 12:00 val. Birš-
tonas: Pasimatymas su savimi 
jurtoje! Vieta: VasaRojus 

Gruodžio 08 d. 19:00 val. Fortepi-
jono rečitalis romantikams. Vieta: 
Birštono kurhauzas 

Gruodžio 08 d. 21:30 val. „Mu-
zikiniai monologai“ / Neda ir 
Olegas Ditkovskis. Vieta: Vytautas 
Mineral SPA 

Gruodžio 08 d. 12:00 val. Teatrų 
festivalis „Rojaus obuoliukai“. Vie-
ta: Birštono kultūros centras 

Gruodžio 08 d. 18:00 val. Šefo 
Dariaus Dabrovolsko degusta-
cinė vakarienė. Vieta: Vytautas 
Mineral SPA 

Gruodžio 09 d. 12:00 val. Sveiko 
maisto gaminimo dirbtuvės su 
„Rojaus Daržas“. Vieta: Čiulba 

Ulba. Pramogos Birštone 

Gruodžio 12 d. 19:00 val. Jūratė 
Miliauskaitė / Akustinis albumas 
„Keliaujanti laike“. Vieta: Birštono 
kurhauzas 

Gruodžio 14 d. 19:00 val. Kino 
filmas „Širdys“. Vieta: Birštono 
kultūros centras 

Gruodžio 15 d. 18:00 val. Šefo 
Dariaus Dabrovolsko degusta-
cinė vakarienė. Vieta: Vytautas 
Mineral SPA 

Gruodžio 15 d. 19:00 val. „Pa-
saulio klasika“ / Merūnas. Vieta: 
Birštono kultūros centras 

Gruodžio 20 d. 19:00 val. Kęstučio 
Vaiginio džiazo kompozicijos. 
Vieta: Birštono kurhauzas 

Gruodžio 28 d. 19:00 val. Nauja-
metis koncertas Birštone su Kris-
tina Kazlauskaite. Vieta: Birštono 
kultūros centras 

Gruodžio 30 d. 19:00 val. Nau-
jametinis muzikinis fejerverkas. 
Vieta: Birštono kultūros centras 

Gruodžio 31 d. 21:00 val. Naujųjų 
metų sutikimas 2019 viešbutyje 
“Pušynė”. Vieta: Viešbutis „Pu-
šynė“ 

Gruodžio 31 d. 19:00 val. Naujųjų 
metų sutikimas 2019 restorane 
“Birštono seklytėlė” 

Gruodžio 31 d. 18:00 val. Muziki-
nė kelionė į 2019 su Aika. Vieta: 
Birštono kurhauzas 

Gruodžio 31 d. 20:00 val. Sutikime 
Naujuosius 2019 Birštone. Vieta: 
Royal Spa Residence 

Gruodžio 31 d. 21:00 val. Naujųjų 
metų sutikimas Vytautas mineral 
SPA. Vieta: Vytautas Mineral SPA 
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Matematinis galvosūkis
įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 ŠIENAPJŪTĖ.

Savaitė istorijos puslapiuose

1��� m. gruodžio 1 d.: Švedijos kara-
liaus Karolio XII kariuomenė isi-

veržė į Žemaitiją;

1�18m. gruodžio 1 d.: Kaune į vysku-
pus įšventintas jurgis matulaitis.

18��m. gruodžio 1 d.: Vienoje įvyko 
muzikinis vienuolikmečio Feren-

co Listo debiutas.

18�� m. gruodžio 1 d.: išleista pirmoji 
Hanso Kristiano Anderseno pa-

sakų knyga.

18�1m. gruodžio 1 d.: fizinio lavini-
mo mokytojas Džeimsas Neis-

mitas sugalvojo savo auklėtiniams žaidimą 
patalpoje: skirtinguose salės galuose prika-
lė po pintinę, davė jiems futbolo kamuolį ir 
paaiškino, kad jį reikia įmesti į pintinę. Taip 
gimė krepšinis.

1�18 m. gruodžio 1 d.: Transilvanija pri-
sijungė prie Rumunijos.

1���m. gruodžio 1 d.: Komunistų 
partijos būstinėje Smolnyje (Le-

ningradas) nušautas Politbiuro narys Serge-
jus Kirovas.

180�  m. gruodžio � d.: Paryžiaus Notre 
Dame katedroje Napoleonas sa-

ve karūnavo Prancūzijos imperatoriumi.

180�  m. gruodžio � d.: įvyko Austerlico 
mūšis, kuriame Austrijos ir Rusi-

jos jungtinė 8� tūkst. karių armija, vadovauja-
ma m.Kutuzovo, pralaimėjo Napoleono pran-
cūzų armijai, kurią sudarė �� tūkst. karių.

18��  m. gruodžio � d.: jAV preziden-
tas Džeimsas monro paskelbė 

vadinamąją „monro doktriną“ – „Amerika 
– amerikiečiams“, pagal kurią turėjo būti už-
kirstas kelias Europos valstybėms kolonizuo-
ti Ameriką.

1�8�  m. gruodžio � d.: iš Amerikos į 
Angliją atvežtos bulvės.

1��� m. gruodžio � d.: atlikta pirmo-
ji širdies persodinimo operacija 

žmogui: Keiptaune chirurgas Kristianas Ber-
naras persodino širdį žydų išeiviui iš Lietuvos 
Luisui Vaškanskiui. Pacientas po operacijos 
išgyveno aštuoniolika dienų.

1���m. gruodžio � d.: jAV kosminis 
palydovas Pioneer 10 atsiuntė 

pirmąsias jupiterio nuotraukas.

1���  m. gruodžio � d.: Prancūzijos jėzu-
itai įsteigė Čikagos miestą.

1�18   m. gruodžio � d.: Nacionalinis 
susirinkimas paskelbė Serbų, 

Chorvatų ir Slovėnų karalystę. 1��� m. ji pa-
vadinta jugoslavija.

1��1   m. gruodžio � d.: keletu sprogi-
mų sunaikinta Kristaus Išgelbė-

tojo šventovė – didžiausia cerkvė maskvo-
je. Sovietų spauda šį sprogdinimą sveikino 
kaip pažangų.

1���m. gruodžio � d.: į vandenį nu-
leistas pirmasis pasaulyje civili-

nės paskirties laivas su branduoline jėgaine 
– ledlaužis „Leninas“.

18��m. gruodžio � d.: ratifikuota try-
liktoji jAV Konstitucijos pataisa, 

kuria visose valstijose uždrausta vergija.

1���m. gruodžio � d.: Žygimantas 
Augustas suteikė merkinei mag-

deburgo teises.

1��1m. gruodžio � d.: japonija užpuo-
lė jAV Perl Harboro karinę bazę 

Havajuose. jungtinės Valstijos įstojo į Antrajį 
pasaulinį karą.
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SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 03, 10, 16, 
17, 29, 30

Vikingo skaičius: 02

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 - 5824781.00€ 0
6 skaičiai 462236.50€ 0
5+1 skaičius 14254.50€ 0
5 skaičiai 325.50€ 8
4+1 skaičius 97.50€ 32
4 skaičiai 8.00€ 254
3+1 skaičius 5.50€ 564
3 skaičiai 1.50€ 4303
2+1 skaičius 1.25€ 4413
2 skaičiai 0.75€ 31630

KITO TIRAŽO PROGNOzĖ: 7,4 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Gruodžio 1 d.
ŠEŠTADIENIS

Pasaulinė AIDS diena 
Saulė teka 08:16
leidžiasi 15:59

Dienos ilgumas 07.43
Delčia (23 mėnulio diena)

Aleksandras, Eligijus, Natalija, 
Butigeidas, Algmina

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti pikt-
žoles, dirbti sodo darbus, ne-
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

Gruodžio 2 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė vergovės  
panaikinimo diena 

Saulė teka 08:17
leidžiasi 15:58

Dienos ilgumas 07.41
Delčia (24 mėnulio diena)

Liucijus, Svirgailas, Milmantė, 
Aurelija, Paulina

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Gruodžio 3 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė neįgaliųjų  
žmonių diena 

Lietuvos advokatūros diena 
Saulė teka 08:19

leidžiasi 15:57
Dienos ilgumas 07.38

Delčia (25 mėnulio diena)
Pranciškus, Gailintas, Audinga, 

Ksaveras
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Gruodžio 4 d.
ANTRADIENIS
Šv. Barbora 

Saulė teka 08:20
leidžiasi 15:56

Dienos ilgumas 07.36
Delčia (26 mėnulio diena)

Barbora, Osmundas, Vainotas, 
Liugailė

Tinkamas laikas sėti: 
burokėlius, salierus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Gruodžio 5 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė savanorių die-
na už ekonominę ir socialinę 

plėtrą 
Saulė teka 08:22

leidžiasi 15:55
Dienos ilgumas 07.33

Delčia (27 mėnulio diena)
Eimintas, Geisvilė, Gratas, 

Gracija
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius, salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti.

Gruodžio 6 d.
KETVIRTADIENIS

Šv. Mikalojus, Arklių diena 
Saulė teka 08:23

leidžiasi 15:55
Dienos ilgumas 07.32

Delčia (28 mėnulio diena)
Mikalojus, Bilmantas, Norvydė

Tinkamas laikas sėti: 
salierus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+3 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+4 KAUNO MARIOS 
+5 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
  0 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

37KAUNE 
nSv/val. 

39ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
7470 nSv/val. 

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