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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 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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Sąjūdžio stebuklą tęsia jaunimas

Į juostą įausta žinia

Lietuvos vyskupų adventinis 
laiškas

Brangūs broliai ir seserys,
Viešpats mums padovano-

jo ypatingus metus: šventėme 
Valstybės atkūrimo šimtmetį, 
minėjome Trakų Dievo Moti-
nos, Lietuvos Globėjos metus, 
šv. Jono Pauliaus II vizito Lie-
tuvoje dvidešimt penktąsias 
metines ir su džiaugsmu savo 
krašte sulaukėme popiežiaus 
Pranciškaus.

Dabar pradedame adventą 
ir įžengiame į naujuosius litur-

ginius metus. Ko jais tikėtis, 
kokių darbų imtis? Kasmeti-
nis advento palydovas Jonas 
Krikštytojas kviečia: „Taisyki-
te Viešpačiui kelią! Ištiesinki-
te jam takus! Kreivi takai taps 
tiesūs, o duobėti – išlyginti“ 
(Lk 3, 4–5). Popiežius Pran-
ciškus Kaune pabrėžė tą pačią 
mintį: „iš naujo turime savęs 
klausti: ko Viešpats iš mūsų 
prašo? Kas tos periferijos, ku-
rioms labiausiai reikia mūsų 
buvimo, idant ten atneštume 

Laima
DUOBLIENĖ

Lapkričio 27 d. Prienų KLC 
buvo paminėtas Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio 
30-metis. Ta proga ne 
tik prisiminta Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio 
Prienų iniciatyvinės 
grupės veikla, bet ir 
susipažinta su 1989, 1990 

ir 1991 metų ekspedicijų 
Norilske metu nuveiktais 
darbais ir pristatyta šių 
metų ekspedicija „Misija 
Sibiras“. 

Rezultatas – 
Nepriklausomybė

Buvusi Prienų iniciatyvi-
nės grupės pirmininkė Dai-
nora Šaltienė priminė šiais 
metais švenčiamas jubilieji-
nes 100 metų sukaktis ir tų 

žmonių, kurie 1918 m. kūrė 
visas valstybės institucijas, 
gyvenimo credo – gyventi ne 
dėl savęs, šeimos, o dėl Lie-
tuvos ateities. 

Ji džiaugėsi, kad šiemet ti-
krai turėjome daugybę progų 
pažinti tarpukario Lietuvą – tą 
nedidelį laiko tarpą, kuris bu-
vo stebuklas. Ir tas laiko tar-
pas, kuriuo Lietuva tiesiog 
šuoliavo į priekį, tęsėsi tik 

Laima
DUOBLIENĖ

Praėjusį ketvirtadienį 
Prienų krašto muziejuje 
atidaryta tautodailininkės, 

ilgametės Prienų krašto 
muziejaus muziejininkės 
Marijos Šniokienės 
personalinė rinktinių 
juostų paroda „Simbolis 
ir jo išraiška ženklu...“, 
skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui.

Į parodos atidarymo šventę 
gražiai įsipynė Prienų krašto 
muziejaus ansamblio „Margi-
nys“ dainos ir 1921 m. Prienų 
„Žiburio“ gimnazijos moky-
tojo J. Eidukevičiaus parašy-
tas eilėraštis, kurį perskaitė 
muziejaus direktorės pava-
duotojas L. Sakalavičius. 

Lolita Batutienė ir Marija Šniokienė

Šimtmečio metai ypatingi 
turizmui – turistų srautai 
Lietuvoje jau pranoko 
prognozes
Jungtinių tautų Pasaulio 
turizmo organizacijai ir 
Europos kelionių komisijai 
pranešus, kad šiemet reikia 
nusiteikti turistų srautų 
sulėtėjimui ir vidutiniam 
3-4 proc. augimui, 

Lietuva viršijo išankstines 
prognozes ir per pirmus 9 
metų mėnesius fiksavo 
dviženklį turistų skaičiaus 
augimą! 

Pagal apgyvendinimo įs-
taigų duomenis, š.m. sausio-
rugsėjo mėnesiais mūsų šaly-
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Artėjant gražiausiai metų 
šventei visada mintyse 

iškyla vaizdiniai iš vaikystės 
ir tų laikų, kai šv. Kalėdos iš 
tiesų visiems būdavo šv. Ka-
lėdos. Iš tų laikų, kai šventinei 
dvasiai užtekdavo mažyčio 
paveikslėlio, vaizduojančio 
Jėzų ėdžiose, Senelį Šaltį ar-
ba tiesiog pusnyse pūpsan-
tį namuką, iš kurio kamino 
rūksta balti dūmai. Iš tų laikų, 
kai ypač retą ir iškilmingą šv. 
Kalėdų dvasią suteikdavo ke-
pinių, eglišakių arba net man-
darinų kvapas. 

Netgi tokia smulkmena 
kaip snaigė reiškė ne žiemą, 
bet Kalėdas. Kalėdas, kurios 
būdavo... taip, neretai skur-
džios maistu ant šventinio 
stalo ar dovanomis, bet itin 
turtingos bendryste. 

Laikai šiek tiek 
pasikeitė. Išmokom 
tolerancijos viskam, 
išskyrus savo šeimą... 

Išmokome gerbti kitas ra-
ses, kitas lytis, kitas nuomo-
nes ir to sąskaita negalime 
gerbti savęs. Nes savigarba 
tapo tarsi egoizmu – toleran-
cijos priešu. 

Atpratome gerbti 
tėvus, atpratome gerbti 
sutuoktinius, atpratome 
gerbti vaikus ir, 
nepatikėsite, atpratome 
gerbti kitus žmones... 
Tikrai keistai skamba. 
Mokomės gerbti kitus 
žmones, bet atpratome 
tai daryti. O tiesa slypi 
visai čia pat.

Gerbti kitus dabar mus mo-
ko įstatymai. Taip. Jeigu anks-
čiau dažnai vartojome labai 
elementarų žodį „žmogišku-
mas“, dabar kasdien susidu-
riame su žodžiu „įstatymas“. 
Jeigu nuo mažų dienų žino-
jome, kad reikia gerbti vyres-
nius, ką turime gerbti dabar, 

mums nurodo įstatymas. Taip 
pripratome vadovautis įstaty-
mais, jog išmokome labai pui-
kią pamoką – nesirūpinti tuo, 
ko neapibrėžia įstatymas. 

Nuo vaikystės žinojome, 
jog reikia gerbti tėvus. 
Dabar įstatymas nurodo, 
kad reikia gerbti vaikus, 
tačiau niekur nenurodo, 
jog vaikai irgi turėtų 
gerbti tėvus. Įstatymas 
nurodo, jog daugumos 
turi gerbti mažumas, 
tačiau nenurodo, kad ir 
mažumos turėtų gerbti 
daugumas. 

Įstatymas nurodo, jog rei-
kia gerbti bet kokį religinį 
pasirinkimą, tačiau nenuro-
do, kad reikėtų gerbti pačią 
religiją.

Vaikai mokomi ir jau išmo-
ko, jog įstatymas yra aukštes-
nis, viršesnis už prigimtines 
žmogaus teises. Taigi neturė-
tume stebėtis, kad didėja ne-
pilnamečių asmenų nusikals-
tamumas, o suaugusieji, netgi 
policija, neturi teisės jų tram-
dyti. Neturėtume stebėtis, 
kad daugėja įvairiausios pa-
ramos bei apsaugos mažoms 
grupėms asmenų, o didesnei 
grupei žmonių – auga suvar-
žymai ir apribojimai. Neturė-
tume stebėtis, jog tampa be-
prasmiška įsimylėti, nes tai 
įstatyme neapibrėžta, vadina-
si – nebūtina, įsipareigojimu 
tampa tik grašių vertas turtas, 
o ne žmogiškumas. Neturėtu-
me stebėtis, jog nebesupranta-
me savo paskirties šiame pa-
saulyje ir nebematome pras-
mės gyventi, nes įstatymas 
apibrėžia tik mokestinius ir 
teisinius santykius, tačiau ne-
nurodo, kad pati didžiausia 
garbė – būti žmogumi. 

Neturėtume stebėtis, jog 
nenorime tikėti, nes dabar 
galima tikėti bet kuo arba 
niekuo. O ar gali būti stiprus 
tikėjimas ir pasitikėjimas, kai 
įvairūs šaltiniai pateikia visiš-
kai skirtingą informaciją? Ne-
gana to, galima tyčiotis iš bet 
ko. Netgi tada, kai nesupranti, 
iš ko tyčiojiesi.

Žmogaus nebeliko. 
Liko tik įstatymų 
sąvartynas, kuriame 
gali pragyventi tik tie, 
kurie nori kapstytis, 
moka kapstytis ir žino, 
kuriose vietose tądien 
šiukšliavežė išvertė 
krūvą naujų gerų 
įstatymų.

Tapome „bomžais“, besi-
knaisiojančiais po įstatymų 
priverstus konteinerius ir pra-
gyvenimui ieškančiais butelių 
su raide „D“. Darbas, dorybė, 
draugas... Bet dabar visi gu-
drūs. Be reikalo tokių butelių 
neišmeta, patys pasinaudoja.

Artėja Kalėdos. Kaip jas 
pasitinkame? Bendrystėje...

Miškininkai gatvėse, kul-
tūros darbuotojai gatvėse, 
mokytojai gatvėse, na, gais-
rininkai ir policininkai jau 
anksčiau tokioje „bendrystė-
je“ buvo, tai belieka laukti, 
kol visi kiti išeis į gatves. Tik 
kyla klausimas, kodėl jie išėjo 
į gatves? Ar dėl to, kad norėjo 
pabūti kartu, ar dėl to, kad pa-
galiau nebesidžiaugia gyveni-
mu įstatymų sąvartyne. 

Iš tikrųjų – keista. Ilgą 
laiką džiaugėmės ir 
tyliai kapstėmės savo 
konteineriuose, nes 
mums užtekdavo tų 
butelių, o dabar... 
pritrūkome. Kodėl 
pritrūkome? Gal todėl, 
kad viskas turi pradžią 
ir pabaigą. Galbūt 
todėl, kad kartais 
net plačiausios upės 
išdžiūsta. 

Ilgai gyvenome ir nesuko-
me galvos dėl to, kas vyksta, 
tiesiog buvo paranku sėdėti 
savo kiautuose. Dabar paga-

liau ateina supratimas, jog 
pamažu tapome konteine-
rių vergais. Laisvė knaisiotis 
visuose konteineriuose bei 
sąvartynuose mums suma-
žėjo iki knaisiojimosi viena-
me konteineryje. Ir tai įvyko. 
Taip, taip, mūsų pačių dėka. 
Nes visada renkamės tai, kas 
gražu ir blizga, o ne tai, kas 
žmogiška ir artima. 

Artėja rinkimai. Jau 
žinote už ką balsuosite? 
Ar vis dar laukiate 
spalvotų skrajučių ir 
ponų su šakočiais? 
Laukite. Jie ateis. Tik 
savęs vieną kartą 
paklauskite, kodėl jūs 
tokių šakočių niekur 
nesinešate? Kodėl jie 
gali neštis, o jūs ne?

Prasidėjus adventui susi-
mąstykime, kas mus džiugi-
na. Viltis ar neviltis? Viltis? 
O kuri viltis – ta, kad gausite 
daug pinigų, ar ta, kad jums 
niekada nepritrūks pinigų? 
Abu variantai vienodai vilio-
jantys, tačiau turintys visiškai 
skirtingą prasmę. Ar jus džiu-
gina faktas, kad esate dabar 
kažkam reikalingas ir žinote 
savo egzistencijos prasmę, o 
gal labiau džiugintų faktas, 
jog visą gyvenimą būsite kaž-
kam reikalingas ir visada ma-
tysite gyvenimo prasmę? 

Viskas yra laikina, todėl ir 
suvalgytas šakotis dar tą pa-
čią dieną pavirs itin nema-
loniu pavidalu, o jūsų žmo-
giškumas turės jus lydėti dar 
ilgus metus iki pat paskutinio 
atodūsio.

Todėl ir artėjant gražiausiai 
metų šventei turime pabandyti 
suprasti save. Suprasti, kas yra 
didžiausia vertybė – būti žmo-
gumi ar būti darbiniu arkliu, 
šv. Kalėdų proga gaunančiu 
iškilmingai kaspinu perrišto 
to pačio šieno...
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Streikuojantiems mokytojams nekompensuos
Pedagogų streiką organizavusiam Lietuvos švietimo darbuotojų 
profesinės sąjungos lyderiui Andriui Navickui pareiškus, kad 
nedirbantiems mokytojams algas turi sumokėti valdžia, 
premjeras Saulius Skvernelis atšauna, kad Vyriausybė to nedarys.

Lietuvos oro erdvėje lapkritį vyravo „Aeroflot“
 Lietuvos oro erdvėje lapkritį daugiausia skrydžių atliko Rusijos 
oro bendrovė „Aeroflot“. Rusijos „Aeroflot“ šį lapkritį atliko 1844 
skrydžius, „Air Baltic“ – 1813, „Finnair“ – 1479, Vokietijos „Lufthansa“ 
– 1358, o Airijos „Ryanair“ – 1113 skrydžių.

Informuojame, kad 
nuo š. m. gruodžio 3 d. 
Prienų r. savivaldybės 
administracijos Investicijų 
skyriaus vedėjo pareigas 
pradėjo eiti Vaida 
Stasytienė, Žemės ūkio 
skyriaus vedėjo pareigas 
– Aušra Tamošiūnienė, 
Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus 
vedėjo pareigas – Sandra 
Mekionienė. 

Nuo gruodžio 3 d. pareigas pradėjo 
eiti Investicijų, Žemės ūkio, Socialinės 
paramos ir sveikatos skyrių vedėjai

Administracijos direkto-
riaus sprendimas priimtas 
vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos valstybės tarnybos 
įstatymo nuostatomis ir Prie-
nų r. savivaldybės adminis-
tracijos karjeros valstybės 
tarnautojų tarnybinės veiklos 
neeilinio vertinimo komisijų 
siūlymais. 

Prienų r. savivaldybės  
informacija 

Evangelijos šviesą?“
Per daugelį metų tautiečiai 

atpažino, ko Viešpats iš jų pra-
šė, ir apsisprendė eiti ten, kur 
sąžinė juos ragino. Jie žinojo, 
jog rizikuoja, tačiau aukojo-
si suprasdami, kad yra gėris, 
pranokstantis asmeninį gėrį, ir 
nauda, pranokstanti asmeninę 
naudą. Mūsų didvyrių pavyz-
dys skatina ir mus, besinaudo-
jančius jų aukos vaisiais, nepa-
siduoti pagundai susikoncen-
truoti į save. Būtina priešintis 
individualizmui, kuris izo-
liuoja mus nuo kitų, ir galvoti 
apie kitus, rūpintis mažiausiais 
ir atstumtaisiais, dažnai net ir 
savo kasdiene auka. Per šim-
tą metų nueitas mūsų laisvės 
kelias ne kartą paliudijo, kad 
naujas gyvenimas įmanomas 
tik dėka žmonių pasiryžimo 
aukotis dėl kito žmogaus ir 
dėl Dievo. Šventasis Tėvas 
tai įvardijo homilijoje Kau-
no Santakoje: „Ten, Vilniuje, 
Vilnelė plukdo savo vandenis 
ir netenka vardo įtekėdama į 
Nerį; čia, Kaune, Neris pra-
randa savo vardą atiduodama 
vandenį Nemunui. Tai mums 
kalba apie tai, kad būtume sa-
ve dovanojanti Bažnyčia, ne-
bijotume išeiti ir eikvoti sa-
vęs net tada, kai atrodo, kad 
ištirpstame, prarandame save 
dėl pačių mažiausių, užmirštų-
jų, dėl tų, kurie gyvena egzis-
tencijos pakraščiuose.“

Kiekvieno, net visų atmesto, 
žmogaus širdyje yra įspaustas 
Dievo Sūnaus atvaizdas, ver-

Lietuvos vyskupų adventinis 
laiškas tas būti atpažintas. Įvairios 

gerumo akcijos šiuo advento 
laikotarpiu padės užmegz-
ti bendrystę su vargstančiais. 
Dalyvaudami akcijose paste-
bėkime Kristaus veidą tuose, 
kurie atstumti ir kuriems stin-
ga gailestingosios meilės.

Tokia bendrystė su žmonė-
mis padės susitikti Dievą. Po-
piežius Pranciškus šeimoms, 
pasirinkusioms globoti vai-
kus, liudijo: „Kiekvienas vy-
ras ir kiekviena moteris mums 
suteikia galimybę susitikti 
Dievą, nes Jėzaus atvaizdas 
įspaustas kaip antspaudas 
kiekvieno žmogaus širdyje“. 
Nėra nė vieno nereikalingo, 
nė vieno svetimo, tėra tik „ke-
liavimo kartu, kovojimo kar-
tu, mylėjimo kartu tapatybė“. 
Nuo susitikimo ir bendrystės 
su kitais žmonėmis prasideda 
šventumo kelias.

Šiame kito atpažinimo ke-
lyje popiežius mums užtikri-
no ypatingą Mergelės Mari-
jos – dar vienos advento ben-
drakeleivės – pagalbą, Aušros 
Vartuose tardamas: „Ši Moti-
na, paveiksle pavaizduota be 
Kūdikio, auksu karūnuota, 
yra visų Motina; kiekviename, 
kuris čia atvyksta, ji mato tai, 
ko labai dažnai net mes patys 
nepajėgiame suvokti: ji įžvel-
gia savo Sūnaus Jėzaus veidą, 
įspaustą mūsų širdyse.“

Įsiklausykime į mums kal-
bėjusio popiežiaus Pranciš-
kaus drąsinimus. Palaiminto 
advento kelio įžvelgiant kita-
me Jėzų! 

Lietuvos vyskupai, 2018 m. 
gruodžio 2 d., Pirmasis adven-
to sekmadienis
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Th. May įsitikinusi, kad išsilaikys poste 
Didžiosios Britanijos premjerė Tereza Mei nesureikšmino 
klausimų, ar ji ruošiasi atsistatydinti, jei parlamentas kitą savaitę 
nepritars jos preliminariam „Brexit“ susitarimui, ir pareiškė esanti 
tikra, kad po šio svarbaus balsavimo išliks savo poste.

NASA zondas pasiekė senovinį asteroidą
NASA kibernetinis zondas „Osiris-Rex“ pirmadienį priartėjo prie 
senovinio asteroido Benu po dvejus metus trukusios kelionės ir 
tapo jo pirmuoju lankytoju nuo šio dangaus kūno susiformavimo 
prieš milijardus metų. Benu yra už daugiau kaip už 130 mln. km.

Šios parodos idėja Marijos 
galvoje sukosi ne vienus me-
tus, o buvo įgyvendinta dabar, 
kai parodos autorė jau keli 
mėnesiai nebedirba muzieju-
je. Tai tarsi atsisveikinimas su 
muziejumi, kuriame Marija 
dirbo keturiolika metų.

Marija gimė Prienlaukio 
kaime, kur iš savo mamos, au-
dusios gražias lovatieses bei 
rankšluosčius, išmoko austi. 
Tačiau austi juostas ji pradėjo 
būdama vos dešimties, pama-
čiusi, kaip tai daro iš Vilniaus 
atvažiavusi giminaitė Onutė, 
o iki tol net nebuvo mačiusi, 
kad kas iš aplinkinių austų 
juostas. 

„Nuo tada juostų audimas 
su mažomis pertraukomis 
mane lydi iki šiol, – pasako-
jo parodos autorė. – O juostų 
raštų semantika susidomė-

jau tik pradėjusi dirbti mu-
ziejuje.“

Juostos nuo senų senovės 
audžiamos sijonui, marški-
niams prilaikyti, vestuvių, 
krikštynų, laidotuvių apei-
goms, jomis buvo vystomi 
naujagimiai, kabinamas lop-
šys, gražiausiomis juostomis 
moterys puošdavo galvas. 
Juostos stebina ne tik savo 
grožiu, spalvų ir ornamen-
tų derme, bet ir „užrakinta“ 
žinia. Jos gali būti rinktinės, 
pintinės, vytinės, kaišytinės, 
priklausomai nuo paskirties 
– skirtingo ilgio ir pločio.

Didelė Marijos gyveni-

Į juostą įausta žinia
mo dalis susijusi su audimu. 
Baigusi Kauno technologijos 
technikumą ir įgijusi audimo 
techniko-technologo specia-
lybę, dirbo audimo fabrike. 
Vėliau ji šešerius metus aus-
ti mokė vaikus Prienų moks-
leivių kūrybos centre. Savo 
austas rinktines juostas Ma-
rija pristato tautodailininkų 
parodose. Muziejuje ji vedė 
edukacinę programą „Auskit 
vykit mano rankos“, Prienų 
miesto 510 metų sukakčiai 
iniciavo akciją „Padovanok 
miesto gimtadieniui juostą“, o 
kiek vaikų ir suaugusiųjų įvai-
rių renginių bei švenčių metu 
paskatino pabandyti prisiliesti 
prie senojo amato – audimo, 
suskaičiuoti neįmanoma. 

Parodoje eksponuojamos 
Marijos austos rinktinės juos-
tos, kuriose įausta16 svar-
biausių lietuviams simbolių. 
Juostoms austi naudoti įvairūs 
siūlai – ir rankomis verpti vil-
noniai, ir pirktiniai. Lietuvoje 
dažniausiai įaudžiami rom-
bų, roželių, rombų su ataugė-
lėmis, rombų su kabliukais, 
žalčiukų, žirgelių simboliai, 
beveik nesutinkamas svasti-
kos simbolis, kuris yra popu-
liarus Latvijoje. 

Kiekvienas simbolis turi 
savo reikšmę. Rombas, kuris 
dar vadinamas akute, varna-
kiu, riešutuku, turi apsauginę 
prasmę. Rombas yra žemės, 
moteriškumo, vaisingumo 
simbolis. Žvaigždutės raštais 
audžiamos naujagimiams 
skirtos juostos. Rombas su 
kabliukais dar vadinamas var-
lyte, vėžiuku, keturkėla. Šis 
ornamentas sietinas su mote-
riškumu, vestuvėmis, naujo 
gyvenimo pradžia. Tai kartu 
ir harmonijos bei vaisingumo 
simbolis. Rombas su ataugė-
lėmis simbolizuoja gyvybės 
medžio žiedą, kuris reiškia 
meilę, grožį, sveikatą ir jau-
nystę. Žirgeliai simbolizuoja 

dieviškąją apsaugą, sėkmę ir 
gyvybingumą. Eglutės orna-
mentas – laiko tėkmės žen-
klas. Jis simbolizuoja tvirtu-
mą, dorumą, gyvybingumą. 
Širdies vaizdinio ženklas yra 
gyvybės versmės, meilės, pa-
siaukojimo simbolis. Svas-
tikos ženklas dar vadinamas 
sūkurėliu, švaistestiku, tai 

– saulės, visatos dinamikos, 
ugnies simbolis.  

Šiuos simbolius lietuviai 
naudojo ir iki šiol naudoja ne 
tik juostose ar audiniuose, bet 
ir daug kur kitur. 

Paroda „Simbolis ir jo iš-
raiška ženklu...“ Prienų kraš-
to muziejuje veiks iki sau-
sio 6 d.

Premjeras keičia kultūros, 
švietimo ir aplinkos ministrus
Ministras pirmininkas 
Saulius Skvernelis 
pirmadienį paskelbė, kad 
keičia tris savo Vyriausybės 
ministrus – kultūros, 
švietimo ir mokslo bei 
aplinkos.

„Yra sričių, kuriose norė-
čiau matyti didesnį prover-
žį, didesnę dinamiką, dides-
nį ryžtą. Todėl noriu pranešti 
jums, kad šiandien priėmiau 
sprendimą keisti tris šios Vy-
riausybės ministrus: švietimo 
ir mokslo ministrę Jurgitą Pe-
trauskienę, kultūros minis-
trę Lianą Ruokytę-Jonsson ir 
aplinkos ministrą Kęstutį Na-
vicką“, – žurnalistams pirma-
dienį sakė S. Skvernelis.

Premjeras teigė, kad taip 
nori duoti impulsą sėkmin-
giau vykdyti reformas šiose 
ministerijose.

„Aš tikrai pasitikiu šitais 
ministrais, negaliu įvardyti, 
kad jie blogai dirbo. Taip, klai-
dų yra padaryta, bet už klaidas 
atsakomybę prisiimame visi. 
Geriau daryti, kartais klysti, 
klaidas taisyti negu imituo-
ti darbą arba nieko nedaryti. 
Dažnai taip būna, kad norint 
tęsti reformas, norint suteikti 
joms naują postūmį, reikalingi 
ir kiti žmonės“, – kalbėjo jis.

S. Skvernelis teigė, kad 
sprendimas keisti ministrus 
nėra susijęs su vykstančiais 
mokytojų protestais ar nepasi-
tenkinimu dėl medžių kirtimų 
saugomose teritorijose. 

„Neturiu pretenzijų nė vie-
nam ministrui ir nieko bendro 
tai neturi su įvairiais protes-
tais, kurių visada buvo, yra ir 
bus“, – teigė jis.

S. Skvernelis sakė, kad tei-
kimus dėl ministrų atleidimo 
prezidentei Daliai Grybaus-
kaitei įteiks trečiadienį.

Jis teigė apie šį sprendimą 
iš anksto neįspėjęs šalies va-
dovės.

Atleidus šiuos ministrus, 
bus pasikeitę jau šeši šios Vy-
riausybės ministrai. Pasikeitus 
daugiau nei pusei iš keturioli-
kos ministrų, Vyriausybė pa-
gal Konstituciją turi iš naujo 
gauti Seimo įgaliojimus arba 
atsistatydinti.

S. Skvernelis sako, kad Vy-

riausybė tam yra pasirengusi.
„Mes esame pasiryžę pasiti-

krinti pasitikėjimą Seime, jei-
gu to reikia“, – pareiškė jis.

Premjeras teigė, kad pats 
trauktis iš pareigų ar imtis 
prezidento rinkimų kampani-
jos neketina ir užtikrino, kad 
Vyriausybė dirbs toliau.

„Vyriausybė tikrai pasiryžu-
si toliau dirbti ir manau, kad 
šitas žingsnis rodo, kad mes 
ir toliau pasiryžę dirbti, nes 
laikas iki rinkimų nėra dide-
lis, ministrus reikės pakviesti 
labai stiprius ir suprantame, 
kad žmonės, galvodami apie 
darbą, penkių mėnesių nela-
bai kas eis. Aš net neabejoju, 
kad mes turėsime galimybę, 
ši Vyriausybė, dar du metus 
darbuotis“, – sakė jis.

Tačiau S. Skvernelis nei 
patvirtino, nei paneigė pla-
nuojantis varžytis dėl prezi-
dento posto.

Šalies vadovo rinkimai 
vyks kitų metų gegužės 12 
dieną.

Pareigų netekę  
S. Skvernelio 

Vyriausybės ministrai 
2018 metų balandžio 25 

dieną pranešta apie žemės 
ūkio ministro Broniaus Mar-
kausko sprendimą trauktis iš 
pareigų. Ministras sulaukė 
kritikos dėl šeimos ūkininka-
vimo aplinkybių, paaiškėjus, 
kad jo šeima dirbo svetimą 
žemę be savininkų leidimo bei 
už tai gavo ES išmokas.

2018 metų kovo 6 dieną 
apie sprendimą atsistatydinti 
pranešė teisingumo ministrė 
Milda Vainiutė. Ji šį sprendi-
mą priėmė sulaukusi prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės 
kritikos, kad nesusitvarko su 
pareigomis, ministerijos audi-
to darbuotojai užsiminus apie 
patiriamą spaudimą iš minis-
terijos vadovybės.

2017 spalio 13 dieną darbą 
baigė ūkio ministras Mindau-
gas Sinkevičius. Jis atsistaty-
dinimo pareiškimą įteikė, kai 
iš valdančiosios koalicijos su 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga pasitraukė jį delega-
vusi Socialdemokratų parti-
ja.  BNS



�
TREČIADIENIs, �018 m. gRUODžIO 5 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT
vERTA žINOTI

REKLAMA

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

2018-11-25 apie 8.15 val. Prienų r., 
Naujosios Ūtos sen., Naujosios Ūtos 
k., Plento g., kelio Vilnius–Prie-
nai–Marijampolė 111 km neblaivus 
(2,88 prom. alkoholio) vyras (gim. 
1986 m.), vairuodamas automobilį 
„Audi A4“, nepasirinko saugaus 
greičio, nesuvaldė automobilio 
ir nuvažiavo į pakelės griovį. Įta-
riamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

2018-11-25 apie 8 val. Prienuose, 
Stadiono g., automobilių stovėjimo 
aikštelėje vyras (gim. 1949 m.) 
pastebėjo, kad apgadintas jam 
priklausantis automobilis „VW San-
tana“. Nuostolis – 1500 eurų.

2018-11-25 apie 9.15 val. Prienuo-
se, J. Brundzos g., automobilių 
stovėjimo aikštelėje vyras (gim. 
1988 m.) pastebėjo, kad išdaužtas 
automobilio „Audi Avant“ lango 
stiklas ir iš automobilio pavogta au-
tomobilio originali automagnetola 
su skaitmeninės muzikos keitikliu 
YATOUR. Nuostolis – 148 eurai.

2018-11-25 apie 11.10 val. Prienuose, 
J. Janonio g., automobilių stovėjimo 
aikštelėje moteris (gim. 1987 m.) 
pastebėjo, kad išdaužtas automo-
bilio „VW Golf“ lango stiklas ir iš 
automobilio pavogta automobilio 
magnetola KENWOOD. Nuostolis 
– 45 eurai.

2018-11-25 apie 21 val. Prienuose, 
J. Basanavičiaus g., namo kieme 
vyrą (gim. 1983 m.) sumušė trys 
nepažįstami asmenys. Vėliau jis 
pasigedo su savimi turėto mobilio-
jo ryšio telefono „Samsung Galaxy 
S7 Edge“. Nuostolis – 200 eurų.

2018-11-26 apie 21 val. Prienų r., 
Šilavoto k., A. Radušio g., moteris 
(gim. 1949 m.) pastebėjo, kad 
įsibrauta į jos gyvenamąjį namą 
ir pavogta mechaninis laikrodis 
„Omega“, 10 buteliukų įvairių 
kvepalų, rožančius bei 8 senoviniai 
laikrodžiai. Nuostolis – 6300 eurų.

Šios priemonės paramos 
gavėjai, anot specialisto, yra 
EIP veiklos grupės – neforma-
lus darinys, veikiantis pagal 
jungtinės veiklos sutartį. EIP 
grupėje būtinai turi dalyvauti 
mokslo institucijos, konsul-
tantai ir ūkininkai, bent jau po 
vieną subjektą iš visų trijų ša-
lių. „Prioritetas teikiamas toms 
EIP grupėms, kuriose  dalyvau-
ja daugiau ūkininkų, “ – sako 
specialistas.

Ši priemonė įgyvendinama 
dviem etapais. Pirmiausia EIP 
grupės parengia projektų gali-
mybių studijas, jos yra vertina-
mos ekspertų ir svarstomos EIP 
veiklos priežiūros komitete. 
„Patvirtintos galimybių studi-
jos keliauja į tolesnį etapą ir pa-
gal jas galima teikti paraiškas 
paramai gauti“, – dėsto S. Miš-
kinis. Pasak pašnekovo, pirma-
sis etapas – EIP veiklos grupių 
galimybių studijų teikimas ir 
vertinimas – vyko šių metų vi-
duryje. EIP priežiūros komite-
tas pritarė aštuonioms projektų 
galimybių studijoms.

Paramos 
intensyvumas skiriasi

Anot specialisto, EIP veiklos 

Ūkininkai ir mokslininkai suremia pečius

grupės projekto galimybių stu-
dijos rengiamos pagal vieną iš  
temų, kaip antai, tvaraus dir-
vožemio naudojimo, augalų 
produktyvumo didinimo ir pro-
dukcijos nuostolių mažinimo, 
augalų sveikatos, kenksmingų 
organizmų ir piktžolių kontro-
lės, ūkininkavimo sistemų pri-
taikymo klimato kaitai mažinti, 
gyvūnų gerovės, sveikatingu-
mo ir aplinkosaugos standartų 
užtikrinimo gyvulininkystės 
ūkiuose ir kt. Vienam projek-
tui skiriama iki 200 tūkst. eurų 
paramos.

S. Miškinio teigimu, para-
mos intensyvumas gali skirtis, 
atsižvelgiant į išlaidų pobūdį, ir 
svyruoja nuo 50 iki 100 proc. 
100 proc. yra remiamos EIP 
veiklos grupės bendradarbia-
vimo išlaidos, taip pat didžio-
ji dalis projekto įgyvendinimo 
išlaidų. Tuo tarpu investicijos 
į žemės ūkio techniką, įrangą, 
taip pat kompiuterinę įrangą 
remiamos pagal tokį išlaidų 
rėmimo intensyvumą, kuris 

taikomas kitose priemonėse, 
tačiau paramos intensyvumas 
dar padidinamas 20 proc. dėl 
to, kad investicijos įgyvendi-
namos remiantis EIP. 

Šiuo metu yra įgyvendina-
ma 12 EIP projektų. 4 projek-
tai įgyvendinami gyvulinin-
kystės sektoriuje (šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emi-
sijų mažinimas, inovacijos 
pašarų gamyboje, biotech-
nologijų taikymas, antibio-
tikų naudojimo mažinimas), 
6 projektai – augalininkystės 
sektoriuje (rizikos valdymas, 
tausus pesticidų naudojimas 
taikant integruotas kenks-
mingų organizmų valdy-
mo sistemas, biopreparatų 
naudojimas tręšime, grūdų 
sandėliavimas), 1 projektas 
– miškininkystės sektoriu-
je (plantacinių miškų įveisi-
mas), 1 projektas skirtas žinių 
perdavimo sistemos plėtrai 
(inovacijų diegimo sistemos 
sukūrimas). Jiems yra skirta 
4,59 mln. Eur. UžsK. Nr. 015

Nuo gruodžio 3 
dienos prasideda 
paraiškų priėmimas 
pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 
metų programos 
(KPP) priemonės 
„Bendradarbiavimas“ 
veiklos sritį „Parama EIP 
veiklos grupėms kurti 
ir jų veiklai vystyti“. 
Jai įgyvendinti iš viso 
skirta 11,6 mln. eurų, 
šiam paraiškų priėmimo 
etapui – 3,6 mln. eurų 
iš Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai ir 
Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto. 

Bendradarbiavimas 
problemoms spręsti

EIP – tai Europos inovaci-
jų partnerystė, skirta paska-
tinti ūkininkų, mokslininkų 
ir konsultantų bendradar-
biavimą kuriant inovacijas 
ir ieškant bendrų sprendimų 
žemės ir miškų ūkio sekto-
riuose. „Paprasčiau tariant, 
ūkininkai kelia savo proble-
mas ir kartu su mokslininkais 
bando jas spręsti“, – teigia pa-
šnekovas.

Erdvėlaivis „Sojuz“ sėkmingai susijungė su TKS 
Rusijos erdvėlaivis „Sojuz“, pirmadienį pakilęs iš Baikonuro 
kosmodromo Kazachstane per pirmąją pilotuojamą misiją nuo 
spalį startuojant įvykusios šio tipo raketos avarijos, keliomis 
valandomis vėliau susijungė su Tarptautine kosmine stotimi (TKS).

Po riaušių prezidentas ieško išeities iš krizės
Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pirmadienį 
patiria didėjantį spaudimą rasti išeitį iš didžiausios krizės nuo 
jo kadencijos pradžios, savaitgalį Paryžiuje įvykus didelėms 
riaušėms dėl esą pernelyg pabrangusio pragyvenimo.

Ūkininkai, mokslininkai ir konsultantai gali suremti pečius ir kartu spręsti kylančias problemas. 
(Vytauto Ridiko nuotr.)

2018-11-26 apie 15.53 val. gautas 
pranešimas iš GMP, kad Biršto-
no sen. Birštono vs., Jaunimo g. 
medikams reikia pagalba išnešti 
ligonį. J. Ž. (gim. 1940 m.) išneštas 
ir įkeltas į GMP automobilį.

2018-11-27 gautas pranešimas, kad 
lapkričio 24 d. apie 7 val. Prienų r., 
Jiezno sen., Padriežiškių k., Miško 
g., name, išgertuvių metu moterį 
(gim. 1979 m.) sumušė vyras.

2018-11-27 apie 15 val. Prienuose, 
Vytauto g., nepažįstami jaunuoliai 
sumušė moters (gim. 1979 m.) 
nepilnametį sūnų (gim. 2001 m.). 
Įvykis tiriamas.

2018-11-28 apie 11.46 val. gautas 
vyriškio pranešimas, kad Prienuo-
se, Kęstučio g., jis praeitą trečia-
dienį kalbėjo su mama, nuo tada 
ji neatsiliepia telefonu. 2018-11-28 
vyriškis atvažiavo iš Vilniaus pažiū-
rėti, kas nutiko mamai, kur dingusi, 
tačiau durų niekas neatidarė, o jis 
neturi rakto. Paklausus kaimynų, 
ar matė moterį, šie teigė, kad nuo 
trečiadienio jos nematę. Moteriai 
daugiau nei 60 m., sveikata nesi-
skundė. Į namo vidų patekta pro 
langą, įleisti medikai. Č. J. (gim. 
1952 m.) konstatuota mirtis.

2018-11-30 apie 03.38 val. gautas 
pranešimas, kad Ašmintos sen., 
Pociūnų k., Padangių g. dega Kau-
no parašiutininkų klubo plastikiniai 
nameliai. Nameliuose gali būti 
dujų balionų, nes šildomi dujomis. 
Yra pavojus miškui, nes nameliai 
stovi po medžiais, taip pat pavojus 
šalia esantiems pastatams. Atvira 
liepsna degė poilsinis namelis, 
vienas kemperis ir trys prikabinami 
nameliai. Nuo gamtinio vandens 
šaltinio nutiesta magistralinė linija 
50 m atstumu nuo gaisravietės. 
Sudegė vienas poilsinis namelis, 
vieno kemperio ir trijų prikabinamų 
namelių visos degios detalės. 

2018-11-30 gautas pranešimas, kad 
Birštone, Birštono g. dega dviejų 
aukštų mūrinis namas. Gaisro 
požymių nerasta, nepagrįstas 
iškvietimas.

2018-12-01 apie 14.00 val. Prienų 
r., Veiverių sen., Skriaudžių k., 
Kauno ir Jaunimo gatvių sankryžoje 
I. J. (gim. 1979 m., gyv. Kaune), 
vairuodamas automobilį VW PAS-
SAT ir įvažiuodamas į sankryžą 
su pagrindiniu keliu, nepraleido 
pagrindiniu keliu važiavusio au-
tomobilio CITROEN XSARA PICASO, 
vairuojamo ir priklausančio S. K. 
(gim. 1969 m., gyv. Marijampolės 

sav.), ir su juo susidūrė. Eismo įvy-
kio metu sužalota automobilio CI-
TROEN XSARA PICASO keleivė N. K. 
(gim. 1969 m., gyv. Marijampolės 
sav.) bei automobilio VW PASSAT 

vairuotojas I. J. ir šiuo automobiliu 
važiavusi keleivė V. J. (gim. 1983 
m., gyv. Kaune). Vėliau į medikus 
kreipėsi pastarojo automobilio 
keleiviai: mergaitė (gim. 2011 m.), 
jai nustatytas pilvo sumušimas, 
ir mažametis (gim. 2013 m.), jam 
nustatyta reakcija į šoką.

2018-12-01 apie 21.00 val. Prienų 
r., gyvenamo namo virtuvėje V. T. 
(gim. 1970 m.), kuriam nustatytas 
3,04 prom. girtumas, ranka vieną 
kartą sudavė sutuoktinei Z. T. (gim. 
1974 m.), kuriai nustatytas 2,63 
prom. girtumas. V. T. sulaikytas 
48 val. ir uždarytas į Alytaus AVPK 

areštinę.

2018-12-02 apie 12.20 val. Birštone, 
Gojaus g., konflikto metu neblaivus 
(1,66 prom. alkoholio) vyras (gim. 
1973 m.) smurtavo prieš savo su-
tuoktinę (gim. 1973 m.). Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Eismo įvykis Skriaudžiuose (NG nuotr.)
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Įteikė peticiją dėl antro referendumo 
iūlymą surengti antrąjį referendumą dėl „Brexit“ šalininkai iš 
visų pagrindinių Didžiosios Britanijos partijų pirmadienį ministrei 
pirmininkei Theresai May (Terezai Mei) įteikė peticiją su daugiau 
nei milijonu parašų jos rezidencijoje Dauningo gatvėje.

Mirė ketvirtas per sprogimą sužeistas JAV karys
Mirus JAV kariui, praeitą savaitę sužeistam per pakelės bombos 
sprogimą Afganistane, per šį išpuolį žuvusių amerikiečių 
padaugėjo iki keturių, pirmadienį pranešė Pentagonas. Šiemet 
Afganistane žuvo jau 13 JAV ginkluotųjų pajėgų narių.

Svarbesni lapkričio mėn. darbai Prienų r. 
savivaldybėje

Lapkričio 9 d. paminėti 
Veiverių neįgaliųjų draugijos 
ansamblio „Viltis“ 15 metų 
ir Prienų lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“ 30 metų veiklos 
jubiliejai.

Lapkričio 10 d. vyko pro-
jekto „Partizanų Lietuva“ 
penktasis 33 km žygis „Keliai 
į 1949 m. Lietuvos partizanų 
vadų susitikimą“ maršrutu Ši-
lavotas–Čiudiškiai–Šilavotas. 
Išvakarėse Skriaudžių laisva-
laikio salėje buvo rodomas 
Naujosios Akmenės Ramu-
čių gimnazijos Talentų klubo 
muzikinis spektaklis „Prašau, 
mylėkit mano Lietuvą“. 

Lapkričio 13 d. Švietimo 
mainų paramos fondo „Ko-
kybės konkurso“ renginyje 
Prienų r. savivaldybės admi-
nistracijai įteiktas 2018 m. 
„Kokybės konkurso“ nu-
galėtojo apdovanojimas už 
Švietimo skyriaus parengtą 
ir įgyvendintą projektą „Pro-
fesionalios aplinkos Prienų 
rajono mokyklose kūrimas“. 
Projekto partneriai buvo visos 
Prienų r. bendrojo ugdymo 
mokyklos ir lopšelis-darželis 
„Pasaka“.

Lapkričio 13, 14 d. ben-
druomenėms buvo pristaty-
ti atnaujinti Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešosios 
bibliotekos Stakliškių ir Iš-
laužo filialai.

Lapkričio mėn. rajone pra-
dėta įgyvendinti mokymo 
plaukti programa „Mokėk 
plaukti ir saugiai elgtis vande-
nyje 2018“, finansuojama iš 
valstybės ir savivaldybės biu-
džetų. Programoje dalyvauja 
170 antrų klasių mokinių iš 9 
mūsų savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų. Mokymas 
plaukti vyksta Alytaus sporto 
ir rekreacijos centro baseine, 
mokinius moko profesionalūs 
plaukimo treneriai.

Lapkričio mėn. valstybės 
saugojimo ženklais sužen-
klinti 8 Prienų r. esantys pilia-
kalniai (Mačiūnų, Dukurno-
nių, Pašlavančio, Pagaršvio, 
Bačkininkėlių, Pašventupio, 
Naravų, Medžionių). 

Lapkričio 16 d. Vidaus rei-
kalų ministerijos organizuoto 

Merų forumo metu už savi-
valdybės ir bendruomenės 
konsultavimąsi bei bendra-
darbiavimą buvo apdovanotos 
trys Lietuvos savivaldybės – 
Prienų, Rietavo ir Klaipėdos. 
Merui A. Vaicekauskui ap-
dovanojimą įteikė LR vidaus 
reikalų ministras E. Misiūnas.  
   Lapkričio mėn. Prienuose 
įrengtas naujas gatvės apšvie-
timas Malūnininkų g., pradėti 
automobilių stovėjimo aikšte-
lės prie Prienų ligoninės įren-
gimo darbai.

Nupirktos projektavimo 
paslaugos projektui „Ne-
muno dešiniosios pakrantės 
kompleksiškas sutvarkymas 
pritaikant bendruomenės ir 
verslo poreikiams“. Pasira-
šyta paslaugų sutartis su UAB 
„EGNA“.

Lapkričio 19 d. vyko Prie-
nų r. mokyklų vadovų tary-
bos susitikimas su Savival-
dybės meru A. Vaicekausku. 
Buvo aptarti švietimo įstaigų 
biudžeto planavimo, moky-
kloms reikalingos pagalbos 
klausimai.

Lapkričio mėn. Prienų 
KLC moterų ansamblis „Pie-
nė“ dalyvavo tarptautiniame 
festivalyje „Visos meno spal-
vos“ San Marine ir kolektyvų 
kategorijoje pelnė GRAND 
PRIX.

Lapkričio mėn. baigti šių 
metų Prienų m. Stadiono g. 
asfalto dangos atnaujinimo 
darbai, kurie bus baigti pa-
vasarį. 

Lapkričio 20 d. Skriaudžių 
pagrindinei mokyklai Švie-
timo ir mokslo ministerijos 
Švietimo aprūpinimo centras 
perdavė mokyklinį autobusą 
„Volkswagen Crafter“.

Lapkričio mėn. visame 
Prienų rajone pradėtas vykdy-
ti gatvių apšvietimo moderni-
zavimo projektas.

Lapkričio 23 d. vyko kon-
kurso „Metų ūkis 2018“ bai-
giamoji šventė. Renginyje 
apdovanoti konkurso „Metų 
ūkis“ nugalėtojai – trečio-
ji vieta atiteko Donatui No-
reikai, antroji vieta – Irenai 
ir Gintautui Petraškams ir 
pirmoji – Algiui Andriuke-

vičiui. 
Lapkričio mėn. pasirašytos 

buvusio „Nemuno“ pradinės 
mokyklos pastato vidaus pa-
talpų paprastojo remonto dar-
bų sutartys su UAB „Rūdu-
pis“ – projekto „Prienų lopše-
lio-darželio „Saulutė“ moder-
nizavimas didinant paslaugų 
prieinamumą“ bei projekto 
„Neformaliojo vaikų švieti-
mo infrastruktūros gerinimas 
Prienų mieste“.

Lapkričio 23 d. Savival-
dybėje buvo pristatyti Jiezno 
viešųjų erdvių tvarkymo pro-
jektiniai pasiūlymai.

Lapkričio mėn. už beveik 
12 000 eurų pritaikyti 2 būs-
tai neįgaliesiems.

Europos socialinio fondo 
agentūra Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems as-
menims fondo (toliau – EPL-
SAF) lėšomis, bendradar-
biaudama su Prienų rajono 
savivaldybės administraci-
ja, įgyvendina du  projektus 
nepasiturintiems asmenims 
remti: ,,Parama maisto pro-
duktais IV“ ir ,,Parama hi-
gienos prekėmis“. EPLSAF 
lėšomis finansuojamos ir 
papildomos veiklos – semi-
narai, mokymai, edukacinės 
programos.

Lapkričio 25 d. Veiveriuose 
vyko  bažnytinių chorų šven-
tė „Šv. Cecilija – menininkų 
globėja“. Šventėje dalyvavo 
Ąžuolų Būdos, Pažėrų, Jūrės 
miestelio ir Veiverių bažny-
čių chorai. 

Lapkričio 27 d. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre vy-
ko susitikimų vakaras „Mi-
sija tęsiasi“, skirtas Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio 30-
mečiui. Susitiksime dalyva-
vo Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio Prienų iniciatyvinės 
grupės, 1990 m. ekspedicijos 
į Norilską ir „Misija Sibiras 
2018“ dalyviai.

Lapkričio 28 d. Prienų spor-
to arenoje vyko tradicinis sta-
lo teniso turnyras „Laikyk ra-
ketę vietoj cigaretės!“, skirtas 
Tarptautinei nerūkymo dienai 
paminėti.

Lapkričio 28 d. meras A. 
Vaicekauskas su Prienų ligo-
ninės direktore J. Milakniene, 
rajoninių ligoninių asociacijos 
nariais dalyvavo Seime vyku-

siame pasitarime dėl rajoninių 
ligoninių reformos. 

Lapkričio 29 d. vyko Prienų 
r. savivaldybės tarybos posė-
dis, kurio metu buvo patvir-
tintas pakoreguotas Prienų 
rajono savivaldybės teritori-
jos bendrasis planas, papil-
dytas Kaimo plėtros rėmimo 
lėšų skyrimo tvarkos aprašas, 
pritarta projekto „Bendruo-
meninių vaikų globos namų 
ir vaikų dienos centrų tinklo 
plėtra Prienų rajone“ įgyven-
dinimui.

Lapkričio 30 d. Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio centre 
vyko regioninė folkloro šven-
tė „Didžių žmonių žemė“. 
Šventėje dalyvavo Lazdijų, 
Varėnos, Alytaus, Kaišiado-
rių, Trakų ir Prienų folkloro 
kolektyvai.

Lapkričio 30 d. Švietimo 
skyrius organizavo vykdomų 
ERASMUS+ projektų „No-
vatoriškų ugdymo(si) prak-
tikų taikymas gerinant moki-
nių mokymosi pasiekimus“ 
ir „Šiuolaikiški mokymo(si) 
ir vertinimo metodai – kelias 
į asmeninę pažangą“ valdymo 
darbo grupių pasitarimus. Pro-
jektai bus įgyvendinami kartu 
su Prienų r. mokyklomis.

Lapkričio 30 d. paminėtas 
Prienų neįgaliųjų draugijos 
30-metis.

Lapkričio mėn. buvo sude-
rintas Prienų r. Padrečių smė-
lio telkinio išteklių naudoji-
mo planas.

Lapkričio 30 d. Švietimo 
skyrius organizavo mokyklų 
direktorių ir pavaduotojų ug-
dymui pasitarimą, kuriame 
aptarti atliktos ikimokyklinio 
ugdymo planavimo ir orga-
nizavimo analizės rezultatai, 
mokyklų vadovų ataskaitos, 
švietimo įstaigų 2019–2021 
m. strateginiai planai. 

Prienų r. savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekaus-
kas gyventojus priima an-
tradieniais 9–12 val. ir 17–
18 val.

Prienų r. savivaldybės 
mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius gyventojus 
priima trečiadieniais 9–12 
val. ir 17–18 val.

Išankstinė registracija 
telefonu 61 102. SAVIVALDY-
BĖS inf. 

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
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Nori derybų dėl „ginklavimosi varžybų“ 
 JAV prezidentas Donaldas Trampas pirmadienį pasiūlė surengti 
derybas su Kinijos ir Rusijos lyderiais, per kurias būtų siekiama 
sustabdyti, anot jo, „dideles ir nevaldomas ginklavimosi varžybas“.
„JAV šiemet išleido (šiuo tikslu) 716 mlrd. dolerių. Beprotiška!“-D.T.

Ukraina mobilizuoja atsargos karius
Ukrainos prezidentas pirmadienį paskelbė, kad tvyrant įtampai su 
Rusija mokymams mobilizuojami dalis atsargos karių, ir pareiškė, 
kad jo šalis turi stiprinti savo gynybą, norint duoti atkirtį Rusijos 
įsiveržimo grėsmei.

20 metų.
Kitas stebuklas, pasak D. 

Šaltienės, įvyko po 50 metų 
okupacijos ir jo vardas – Są-
jūdis. Aplinkybės kitos, re-
zultatas tas pats – Nepriklau-
somybė. 

Svarstydama, ar daug nuo 
Nepriklausomybės atkūrimo 
pasikeitė Lietuva, ji sakė – la-
bai daug. 

„Bet kodėl dažnai apima 
liūdesys, pyktis ir net nevil-
tis?“ – klausė D. Šaltienė. Ir 
atsakė prof. V. Radžvilo žo-
džiais: „Reikia mokytis pa-
grindinės bei svarbiausios 
Sąjūdžio pamokos – būti 
Tauta. O tai yra labai sunku. 
Reikia suvokti, kad asmens 
gyvenimą įprasmina darbas 
bendruomenei, kurią sudaro 
galbūt niekad tavęs neatsi-
minsiantys žmonės, bet išei-
damas iš šito pasaulio privalai 
žinoti, jog padarei viską, kad 
tie žmonės būtų ir gyventų, 
nes jeigu jie bus, tai bus ir 
Lietuva“.

D. Šaltienė pakvietė tylos 
minute pagerbti tuos, kurių 
tarp mūsų jau nėra ir kurie 
atidavė daug širdies atkuriant 
Nepriklausomybę. 

Jos teigimu, dažnai protu 
neįmanoma suvokti aukštas 
pareigas užimančių žmonių ar 
politikų veiksmų, nesuderina-

Sąjūdžio stebuklą tęsia jaunimas
mų su jos Garbės supratimu. 
Net ir davus priesaiką, ranką 
uždėjus ant Konstitucijos, pa-
minint ir Dievo vardą...

D. Šaltienė apgailestavo, 
kad Sąjūdžio laikams vis la-
biau tolstant, tų įvykių jau 
nebesupranta mus keičiančios 
kartos. Jos manymu, ir nesu-
pras tol, kol tuo nesusirūpins 
valstybė. Ir Prienų krašte 
Sąjūdžio istoriją primena 
tik dvi knygos: D. Dvilins-
kaitės „Atgimimo istori-
jos vingiai Prienų krašte“ 
ir B. Jonelienės „Laisvės 
aušra“. 

D. Šaltienė ragino visus 
kurti kiekvieno savo kam-
pelio istoriją, fiksuoti pri-
siminimus, burtis į aktyvių 
žmonių bendruomenes. Ir 
kaip pavyzdį rodė ekspedi-
cijoje „Misija Sibiras“ da-
lyvavusius jaunus žmones, 
į Lietuvos istoriją rėžian-
čius gilią vagą. Baigdama 
ji optimistiškai linkėjo to-
liau kurti ir puoselėti laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą.

Padėkota kūrusiems 
Sąjūdį Prienuose

Mero patarėja Jūratė Zails-
kienė, perdavusi renginyje ne-
galėjusio dalyvauti mero svei-
kinimus, sakė, kad kiekvienas 
mes turime savo asmeninę 
Sąjūdžio istoriją, ir nesutiko 

su kai kuriais Dainoros tei-
giniais – ji tiki, kad dauguma 
žmonių yra garbingi, padorūs. 
Ji linkėjo Prienų žmonėms ir 
toliau išlikti gyva, laisva, iš-
didžia bendruomene ir kartu 
kurti laisvą bei nepriklauso-
mą Lietuvą. 

Pasaulio lietuvių kultūros, 
mokslo ir meno centro vado-

vas Valdas Kubilius dėkojo 
visiems žmonėms, kurie ryžo-
si Prienuose steigti Sąjūdžio 
grupę, o ypač Algimantui, 
Alvydui ir Dainorai, padėkojo 
Birutei Jonelienei už surinktą 
medžiagą apie Prienų Sąjū-
džio veiklą ir išleistą knygą. 

Jo teigimu, Sąjūdis lyg ir 
pabaigė savo veiklą, liko tik 
dvi organizacijos Vilniuje ir 

Kaune. Jis apgailestavo, kad 
visoje Lietuvoje išlikę tik 
Prienų Sąjūdžio grupės archy-
vai ir už tai dėkojo Dainorai 
Šaltienei. 

Prisiminti Norilsko 
lageriuose kalėję 

Baltijos šalių 
gyventojai

Pirmųjų trijų ekspedicijų 
Norilske (Krasnojarsko sritis) 
vadovas Romualdas Svidins-

kas juokavo, kad dabar visi 
ginčijasi, nuo ko prasidėjo 
Sąjūdis – nuo bažnyčios, 
nuo kultūros darbuotojų, 
žygeivių, kraštotyrinin-
kų...  Jis mano, kad prie 
Sąjūdžio kūrimo, o kartu 
ir prie Nepriklausomybės 
atkūrimo, prisidėjo visi, 
tarp jų ir keliautojai, pir-
mieji aplankę lietuvių pa-
laidojimo vietas Sibire. 

1941–1947 metais prie 
Lamos ežero (Krasnojars-
ko kraštas) veikė speci-
alus lagerio skyrius, ku-
riame griežtos izoliacijos 
sąlygomis buvo laikomi 

aukščiausieji Baltijos vals-
tybių artilerijos karininkai 
– 42 žmonės (14 karininkų iš 
Lietuvos, 13 – iš Latvijos, 15 
– iš Estijos).

Šiose vietose 1989, 1990 ir 
1991 m. lankėsi R. Svidinsko 
vadovaujamos ekspedicijos, 
kuriose buvo visų trijų Balti-
jos valstybių atstovų. Antro-
joje ekspedicijoje dalyvavo ir 

prieniškis medžio skulptorius 
Algimantas Sakalauskas. 

Dar prieš ruošiantis pirma-
jai ekspedicijai ir jos metu bu-
vo išsiaiškinta, kad karininkai 
į Sibiro lagerius buvo išvežti 
klasta – 1941 m. vasarą atvy-
ko į kursus Maskvoje, o iš čia 
vietoj mokymų buvo išvežti į 
lagerį. Iš 14 lietuvių karinin-
kų, kurie buvo įkalinti Lamos 
ežero pakrantėje, keturi mirė 
lageryje, trys buvo perkelti į 
kitus lagerius ir ten mirė, sep-

tyni iškentę įvairias negandas 
grįžo į Lietuvą.

Pirmosios ekspedicijos me-
tu buvo sužinota ir apie kitus 
Norilsko apylinkėse buvusius 
lagerius, kuriuose kalėjo Bal-
tijos šalių gyventojai. 

1990 m. ekspedicijos daly-
viai sutvarkė Lamos lagerio 
kapinaites ir pastatė tribriaunę 

piramidę, o ant briaunų pri-
tvirtino atminimo plokštes su 
žuvusiųjų pavardėmis ir ne-
dideliais Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybių herbais. Toje 
vietoje, kur stovėjo karininkų 
iš Baltijos valstybių barakas, 
buvo pastatytas tradicinis lie-
tuviškas stogastulpis ir išvar-
dintos visų 42 čia kalėjusių 
karininkų pavardės. 

1991 m. ekspedicija Norils-
ke prie Šmito kalno buvusio 
lagerio vietoje pastatė memo-

rialą žuvusiems Baltijos ša-
lių politiniams kaliniams. 

R. Svidinskas – knygų 
„Lamos tragedija“ (1990), 
„Trispalvė Arkties vande-
nyne“ (1995), „Karinin-
kų memorialas Norilske“ 
(1996) ir kt. sudarytojas. 

„Misija Sibiras“ 
Kazachstane 

Ekspedicijos „Misija Si-
biras“ vyksta nuo 2006 
metų. Šių metų ekspedi-
cija – jau septyniolikta. 
Paaiškėjus, kad projekto 
dalyviams nebus išduotos 
Rusijos vizos, teko skubiai 

keisti planus – nuspręsta ke-
liauti į Kazachstaną. Buvu-
sioje Kazachijos SSR veikė 
kelios dešimtys lagerių, juose 
kalėjo apie 50 tūkst. politinių 
kalinių iš Lietuvos. Pagal lie-
tuvių tremties įkalinimo ir pa-
laidojimo mastą Kazachstano 
teritoriją lenkia tik Rusija.

Į Prienus atvyko šeši iš dvi-

Pirmųjų trijų ekspedicijų Norilske 
vadovas Romualdas Svidinskas.

Pirmoji Lietuvos persitvarkymo 
Sąjūdžio Prienų iniciatyvinės grupės 

pirmininkė Dainora Šaltienė. 
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Lenkija niekada neatsisakys anglių kasybos 
Lenkijos prezidentas pareiškė, kad nuo anglių kasybos smarkiai 
priklausoma Lenkija neplanuoja visiškai atsisakyti šio iškastinio 
kuro, kurio turi gana daug. Tai jis pareiškė oficialiai prasidėjus 
Jungtinių Tautų susitikimui dėl klimato kaitos.

Dėl gripo į ligonines paguldyti devyni vaikai
Sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijomis (ŪVKTI) šalyje ir toliau didėja. Dėl gripo į ligoninę 
praėjusią savaitę paguldyti devyni vaikai. Praėjusią savaitę 
sergamumas gripu ir ŪVKTI sudarė 80,7 atvejo 10 tūkst. gyv.

dešimt keturių šių metų eks-
pedicijos „Misija Sibiras“ 
dalyvių. Jie papasakojo, kad 
šiemet organizatoriai gavo 
beveik tūkstantį norinčiųjų 
dalyvauti misijoje anketų. Iš-
vyko dvidešimt keturi, t. y. 
maždaug kas dvyliktas. Jie 
– skirtingo amžiaus, įvairių 
profesijų. 

Misijos sėkmę lemia 
pasiruošimas 

Vienas iš pasiruošimo mi-
sijai etapų vyko Prienuose 
– padedami medžio skulpto-
riaus Algimanto Sakalausko 
ir jo kolegų misijos dalyviai 
mokėsi gaminti medinius kry-
žius. Jie pasakojo, kad dau-
guma iš jų iki tol net nebuvo 
rankose laikę pjūklo ar kirvio, 
tad ne tik mokėsi, kaip pjauti 
medį, kaip pagaminti kryžių, 
bet gavo ir daugiau naudingų 
žinių, o prieniškio meistro pa-
dovanotą pieštuką ne tik nusi-
vežė į Kazachstaną, bet ir va-
dino Algimanto vardu. 

Ruošdamiesi ekspedicijai 
jie susitiko su buvusiais trem-
tiniais bei politiniais kaliniais 
ir išgirdo jų pasakojimus. 
Tuomet suprato, kad jie – ta 
karta, kuri prisiminimus dar 
gali išgirsti iš pirmų lūpų. 

11 dienų, 16 kapinių, 
200 kapų, 6 kryžiai
Kazachstane misijos da-

lyviai tvarkė istorines vietas 
Karagandos, Balchašo bei 
Džezkazgano apylinkėse. Vi-
sos šios apylinkės telpa į vie-
ną sąvoką – Karlagas, kuria-
me kalėjo tūkstančiai lietuvių 
politinių kalinių.

Per 11 ekspedicijos dienų 
misijos dalyviai aplankė net 
16 kapinių, inventorizavo ir 
sutvarkė beveik 200 lietuvių 
kapų. Pasak ekspedicijos da-
lyvių, kapinės Kazachstane 
skyrėsi nuo tų, kurios buvo 
lankomos Sibire – čia teko 
ieškoti pavienių lietuvių ka-
pų bendrose ir labai didelėse 
miestų kapinėse. Sudėtinga 
buvo ne tik „šukuoti“ kapi-
nes, bet ir skaityti kiekvieno 
antkapio užrašą kirilica. Kie-
kvienas lietuviškas kapas bu-
vo „išplėštas“ iš žolių ir krū-
mų, perdažytos tvorelės ir ant 

kryžių ar tvorelių užrištos tris-
palvės juostelės. 

Kazachstane iškilo 6 nauji 
lietuviški kryžiai, vienas iš jų 
buvo pagamintas ir perduotas 
ekspedicijai Karagandos lie-
tuvių bendruomenės. Aukš-
čiausias – 4,8 m – pastatytas 
Saranėje šalia 2 partizanų ka-
pų. „Kapinių toje vietoje jau 
beveik nebelikę – visur aplink 
vykdoma ūkinė veikla. Gal šis 
pastatytas kryžius bent ku-
riam laikui sustabdys visišką 
kapinių sunaikinimą“, – kal-
bėjo misijos dalyviai. 

Taip pat buvo pagamintos 
ir sumontuotos dvi atminimo 
plokštės su užrašais Rūdnyk 
ir Rytinio Konrado kapinė-
se, sutvarkyti ir suremontuoti 
keturi memorialai: Mamyčių 
kapinėse, Kengyre, Rytinia-
me Konrade ir Rūdnyk.

Kryžiai tiems, kurių 
kapai nebuvo surasti
Misijos dalyviai pasakojo, 

kad kryžius jie gamino vaka-
rais ir naktimis, grįžę iš kapi-
nių. Vieni darbavosi pjūklais 
ir kirviais, kiti – gamino va-
karienę, tvarkė surinktą me-
džiagą. Kartu pavalgę dainuo-
davo. Ir, kaip tvirtino, pajuto 
dainos galią. 

„Pastatę kryžių sugiedo-
davome Tautišką giesmę, 
pasimelsdavome ir, kadangi 
skirstytis dar nesinorėdavo, 
stovėdavome susikabinę ir 
dainuodavome partizanų dai-
nas, giedodavome lietuviškas 
giesmes“, – pasakojo misijos 
dalyviai. Jų teigimu, kryžiai 
skirti ne tik tiems lietuviams, 

kurių kapus surado, bet labiau 
tiems, kurių kapų nerado. 

Vieną kryžių pašventino 
katalikų kunigas, apeigose 
dalyvavęs kartu su dviem vie-
nuolėmis. Manoma, kad šaly-
je, kurioje daugiau nei pusė 
gyventojų yra musulmonai, 
katalikų tikėjimą „paliko“ 
tremtiniai lietuviai. 

Kazachstano lietuviai 
jaučia ryšį su Lietuva

Iš Lietuvos misijos dalyviai 
išsivežė ir prašymų. Vienas 
jų – pagal nuotrauką, kurioje 
prie aštuoniolikmečio kapo ir 
paminklo stovi palaidoto jau-
no vaikino artimieji, surasti 
tą kapą. Po ilgų ieškojimų 
akimis neaprėpiamo dydžio 
kapinėse kapavietę pavyko 
surasti. Stovėdami prie jau 
sutvarkyto kapo, misijos da-
lyviai paskambino nuotrauką 
davusiai jaunuolio seseriai, 
kuriai tuomet, kai buvo laido-
jamas jos brolis, tebuvo keleri 
metukai. „Verkė ji, o kartu su 
ja verkėme ir mes“, – jausmų 
neslėpė misijos dalyviai.

Misijos dalyviai susitiko 
ir su vietiniais lietuviais. Įsi-
mintiniausias susitikimas su 
Vladu Račkaičiu. Jis gimė 
Kazachstane, lageryje susi-
pažinusių politinių kalinių 
šeimoje. Lietuvoje lankėsi tik 
vieną kartą. Ir, nors save va-
dina paskutiniu Džezkazgano 
lietuviu, dar kalba lietuviškai. 
Nors sunkiai ir ne visus žo-
džius supranta, bet nesutiko, 
kad su juo būtų kalbama ru-
siškai. Jis žinojo, kad jo pus-
seserė, su kuria ryšys nutrū-

ko apie 1980-uosius, gyvena 
Alytuje. Misijos dalyviams 
pavyko surasti giminaitę ir 
atnaujinti jų ryšį! 

Misijos dalyviai pasakojo, 
kad Kazachstane sutikti lie-
tuviai, kurie net ir nėra buvę 
Lietuvoje, sakė, kad jaučia 
nepaaiškinamą ryšį su protė-
vių gimtine, švenčia lietuviš-
kas šventes. 

Misija tęsiasi 
Pasak misijos dalyvių, lan-

kantis kapinėse ar lagerių vie-
tose apima sunkumo jausmas. 
Pirmiausia gal dėl to, kad ka-
pinės – apleistos, kai kur be-
veik sunaikintos, užstatytos, 
kitur – užlietos, niekas jų 
neprižiūri, kitaip nei įprasta 
Lietuvoje.

Tačiau daugiausiai emocijų 
visiems sukėlė Mamočkino, 
arba Mamyčių kapinės Ka-
ragandos srityje – jose buvo 
laidojami lageriuose gimę ir 
mirę vaikai bei kūdikiai. Ka-
pinės, tiksliau, tik maža išliku-
si jų dalis su keliais antkapiais, 
yra aptvertos, jose pastatytas 
memorialas. 

Lageriuose gimę vaikai 
kartu su mamomis augda-
vo ne ilgiau nei trejus metus 
– paskui juos nuo mamų at-
skirdavo, išvežus pakeisdavo 
vardus ir pavardes. Kartais 
mamos, tikėdamos, kad atei-
tyje gal susiras savo vaiką, jį 
tyčia sužalodavo, kad pažintų 
iš rando.

Mamyčių kapinėse lietu-
viai pastatė paskutinį kryžių. 
Jį statė naktį, apšviečiant vie-
tinių gyventojų automobilių 
žibintais... 

„Ilgai susikabinę už rankų 
giedojome, meldėmės, daina-
vome ir verkėme...“ – ypatin-
gai jautrias akimirkas atsklei-
dė misijos dalyviai. 

Grįžus į Lietuvą, kai nuri-
mo jausmai ir prisiminimai 
„susidėliojo į lentynas“, misi-
jos dalyviai tęsia misiją – apie 
visa tai, ką patyrė, pasakoja 
susitikimuose. 

Misijos dalyviai norėtų, 
kad tie, kurių artimieji buvo 
ištremti į Kazachstaną, para-
šytų jiems ir pasidalintų isto-
rijomis, o visus norinčius da-
lyvauti ekspedicijose drąsino 
bandyti, nes vienas svarbiau-
sių, o gal ir pagrindinis atran-
kos kriterijus – motyvacija ir 
didelis noras. 

Sąjūdžio stebuklą tęsia jaunimas Prienų rajono 
savivaldybės antrokai 
dalyvauja mokymo 
plaukti programoje

pagal patvirtintą grafiką. Pir-
masis projekto etapas truks iki 
gruodžio vidurio, o antrasis 
bus tęsiamas 2019 m. vasa-
rio–gegužės mėnesiais. Pir-
mojo etapo 18 pamokų bus 
apmokėta iš valstybės biudže-
to, antrojo etapo 14 pamokų 
planuojama finansuoti iš Prie-
nų r. savivaldybės biudžeto. 
Visų mokyklų antros klasės 
mokinių nuvežimo į Alytaus 
sporto ir rekreacijos centrą iš-
laidos taip pat bus padengtos 
iš Prienų rajono savivaldybės 
biudžeto.

Prienų rajono mokyklų va-
dovai ir mokytojai džiaugiasi, 
kad jų mokiniai šiais metais 
turi galimybę mokytis plauk-
ti. Jie pažymi, jog šio projek-
to nauda yra vienareikšmiš-
kai didelė. Mokiniams smagu 
mokytis plaukti, nes užsiėmi-
mai vyksta specialiame plau-
kimo baseine, juos veda paty-
rę plaukimo treneriai. Tėveliai 
taip pat patenkinti, nes jų vai-
kai ne tik išmoks plaukti, bet 
ir bus ugdomos jų bendrosios 
kompetencijos – gebėjimas 
padėti kitiems bei priimti pa-
galbą, įvertinti savo jėgas, val-
dyti emocijas bei jausmus ir 
pasitikėti savo jėgomis kryp-
tingai siekiant tikslo. 

SAVIVALDYBĖS inf. 

2018–2019 m. m. vykdoma 
programa „Mokėk 
plaukti ir saugiai elgtis 
vandenyje – 2018“. Ši 
mokymo plaukti programa 
finansuojama iš valstybės 
biudžeto ir iš savivaldybių 
biudžeto. Ją įgyvendina 
Švietimo ir mokslo 
ministerija, Sveikatos 
apsaugos ministerija ir 
Kūno kultūros ir sporto 
departamentas prie 
LRV, bendradarbiaudami 
su Lietuvos plaukimo 
federacija. 

Nuo lapkričio 12 dienos, 
bendradarbiaujant su Lietu-
vos plaukimo federacija, VšĮ 
Alytaus sporto ir rekreacijos 
centre įgyvendinamas projek-
tas ,,Mokėk plaukti ir saugiai 
elgtis vandenyje – 2018“. Šio 
sporto centro baseine mokomi 
plaukti devynių Prienų rajono 
bendrojo ugdymo mokyklų 
(Prienų „Ąžuolo“ progimna-
zijos, Prienų „Revuonos“ pa-
grindinės mokyklos, Prienų r. 
Išlaužo, Naujosios Ūtos, Šila-
voto, Balbieriškio pagrindinių 
mokyklų, Jiezno, Stakliškių, 
Veiverių Tomo Žilinsko gim-
nazijų) antrokai – iš viso šim-
tas septyniasdešimt mokinių. 
Programos dalyviai išskirs-
tyti į grupes pagal mokyklas, 
o plaukimo pamokos vyksta 
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

REKLAMA

JAV rugsėjį vėl pirmavo pasaulyje 
Jungtinės Valstijos rugsėjį padidino naftos gavybą iki rekordinių 
11,475 mln. barelių per dieną ir pagal šį rodiklį antrą mėnesį iš 
eilės užėmė pirmą vietą pasaulyje, pranešė JAV energetikos 
informacijos administracija (EIA).

Rusija skelbia baigusi statyti SGD terminalą
Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo Kaliningrado srityje 
statyba baigta. Tuo tarpu pats laivas dabar Raudonąja jūra plaukia 
link Sueco kanalo. Tikėtina, kad Kaliningrado srities krantus jis 
pasieks šio mėnesio viduryje.

Paminėta Pasaulinė neįgaliųjų diena
stasė

AsIpAvIČIENĖ
Gruodžio 3-iąją pasaulyje 
minima žmonių su negalia 
diena. Ne veltui dar 1983 
metais buvo pradėta 
diskutuoti apie žmonių 
su negalia problemas ir 
jų poreikius, apie padėtį 
visuomenėje. 

Tad ir Birštono neįgaliųjų 
draugijos nariai ir jų svečiai 
paskutinę lapkričio dieną ne 
tik vardijo problemas, bet 
džiaugėsi radę jų sprendimo 
būdus. Juk smagu, kai ir nega-
lią turintys žmonės dalyvauja 
visaverčiame gyvenime ir dar 
padeda kitiems, sunkesnės ne-
galios ištiktiems žmonėms.

Jeigu pasidomėsime pasau-
line statistika, pamatysime, 
kad tokių žmonių gyvenan-
čių šalia mūsų (gal geriau – su 
mumis) visame pasaulyje yra 
daugiau kaip milijardas. 

Sveikinimo žodį neįgalie-
siems tarė LR Seimo narys 
Andrius Palionis, kuris pasi-
džiaugė akivaizdžia pažanga 
ir prasmingais šios organiza-
cijos darbais. Jis padėkojo Ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkei 
Julijai Senavaitienei už gerą 
darbą, palinkėjo visiems pa-
sitikėjimo savimi bei visuo-
menės tolerancijos.

Merė Nijolė Dirginčienė 
pažymėjo, kad ir iš respubli-
kinių organizacijų sulaukiama 
gero birštoniečių įvertinimo. 
Juk neįgaliųjų draugijos na-
riai ne tik lanko ligonius, bet 
ir teikia socialines paslaugas, 
įgyvendina projektus. Už ak-
tyvų darbą savivaldybės va-
dovė padėkos raštais apdo-
vanojo Danguolę Žvirblie-
nę, Zitą Buinickienę, Eleną 
Kavaliauskienę, Vidą Jurko-
nienę, Aurimą Mikulevičių, 
Raimundą Jurgaitį bei Juliją 
Senavaitienę.

Birštono savivaldybės So-
cialinės paramos skyriaus 
vedėja Milda Astašauskienė 
taip pat pasidžiaugė neįgalių-
jų darbais, palinkėjo sveikatos 
ir sakė, kad reikalui esant ne-
sidrovėtų užeiti į skyrių pasi-
dalinti rūpesčiais.

Su Pasauline neįgaliųjų die-

na sveikino ir Birštono visuo-
meninių organizacijų atstovai 
TAU universiteto direktorė 
Nijolė Jakimonienė, onko-
loginių ligonių klubo „Viltis 

gyventi“ pirmininkės pava-
duotoja Aldona Šleikienė, 
„Bočių“ bendrijos pirmininkė 
Julija Barutienė, „Carito“ ats-
tovė Vilma Burbienė ir linkėjo 
stiprybės, meilės kupinų die-
nų bei sveikatos.

J. Senavaitienė trumpai ap-

žvelgė Neįgaliųjų draugijos 
nuveiktus darbus. Neįgaliųjų 
draugija Birštone vienija per 
300 žmonių, turinčių didesnių 
ar mažesnių sveikatos proble-
mų. Draugija, įsikūrusi 1991 
metais, beveik visada savo 
gretose turi tokį patį skaičių 
narių. Iš sunkią negalią turin-

čių ir ne visada visuomenėje 
pasirodančių žmonių yra 54, 
lengvą – 43, o visi kiti turi 
vidutinio sunkumo negalią. 
Kaip sakė draugijos pirmi-

ninkė, birštoniečiai vienin-
teliai šalyje teikia socialines 
paslaugas, taip pat ir pagalbą 
į namus sunkiai sergantiems 
ligoniams. Neįgaliųjų drau-
gijoje dirba 5 asmenys, 3 – iš 
neįgaliųjų organizacijos ir 2 
– sveiki. Vilma Krasauskienė 

veda floristikos būrelio užsi-
ėmimus ir moko gaminti įvai-
rius gražius darbelius, taip pat 
dirba siuvėja ir skalbėja, ma-
sažistė ir vokalinio ansamblio 
vadovas.

Draugijos vadovė pasi-
džiaugė, kad neįgalieji nesėdi 
vietoje, viskuo domisi, lanko 

TAU, taip pat keliauja. Šiais 
metais draugijos nariai ilsėjo-
si Šventojoje, lankėsi Italijoje, 
Švedijoje, Kroatijoje (į kai ku-
rias keliones vyko susikoope-
ravę su alytiškiais).

Džiugu, kad neįgalūs žmo-
nės aktyvūs, siekia žinių, da-
lyvauja įvairiuose kurorto 
renginiuose, o ansamblis iš 
konkursų ir apžiūrų retai kada 
grįžta be pagrindinių apdova-
nojimų. Ir šiemet džiaugiasi, 
kad ansamblių apžiūroje pa-
teko į finalą.

Baigiantis renginio oficia-
liajai daliai, tradiciškai buvo 
pagerbti ir apdovanoti jubi-
liatai ir ilgaamžiai.

Devyniasdešimtąjį gimta-
dienį šiemet šventė Lučniko-
vienė, o kita dar guvi senolė 
Jadvyga jau pradeda skaičiuo-
ti 95-us metus.

Su jubiliejiniais gimtadie-
niais buvo pasveikinti Anelė 
Butkevičienė, Teresė Karge-
lienė, Domicelė Tamošiūnie-
nė, Anelė Gorškova, Birutė 
Andriulionienė, Birutė Kudž-
maitienė, Onutė Karčiaus-
kienė, Liudvikas Jurgelionis, 
Algis Leonavičius, Algis Ra-
govskis, Algimantas Baliuko-
nis, Rasa Škirkienė, Lina Ser-
bentienė, Linas Kuzmickas ir 
Romas Mileris.

Šventės metu koncertavo 
neįgaliųjų moterų ansamblis, 
duetas (Roma ir Onutė ) ir trio 
(Roma, Onutė ir Silvijana).

Vėliau visi prie išradingų 
šeimininkių padengto vaišių 
stalo vaišinosi karšta kava, 
arbata bei svečių atneštais sal-
dumynais. 

Senolė Jadvyga sulaukė jau 94 metų.

90-metė Lučnikovienė priima sveikinimus

Dainuoja moterų vokalinis ansamblis (vadovas A. Jazbutis)

je bent su viena nakvyne jau 
keliavo daugiau nei pustrečio 
milijono turistų, t.y. 10,9 proc. 
daugiau nei pernai tuo pačiu 
laikotarpiu.

„Daugiau nei 10 proc. au-
gantys užsienio turistų srautai 
leis šiuos metus baigti su ge-
riausiu metiniu rezultatu šalies 
turizmo istorijoje. Be to, šis re-
zultatas svarbus ir dar dėl ke-
lių priežasčių. Pirma, pastarųjų 
metų įdirbis turės įtakos ir at-
einančių metų pradžiai, perei-
namajam laikotarpiui, kuomet 
nauja agentūra „Keliauk Lie-
tuvoje“ dar tik pradės veikti. 
Antra, šalies kaip patrauklios 
turizmo lokacijos žinomumas 
svarbus ir siekiant pritraukti 
itin mokių turistų nišinėse tu-
rizmo srityse – konferencinio 
ir sveikatinimo turizmo“, – tei-
gia ūkio ministras Virginijus 
Sinkevičius.

„Užsienio turistų srautų au-
gimas yra ne tik efektyvios 
pastarųjų kelerių metų turizmo 
rinkodaros rezultatas teisingai 
identifikuotose atvykstamojo 
turizmo rinkose, bet ir mūsų 
atstovybių užsienyje, Lietuvos 
savivaldybių ir turizmo verslo 
nuoseklaus ir kantraus darbo 
grįžtamasis ryšys. Pagreičio 
nelėtina ir vietinio turizmo au-
gimas – šiemet po Lietuvą jau 
keliavo beveik kas antras gy-
ventojas, kelionėje vidutiniškai 
praleisdamas apie 2,5 nakvy-
nės. Regis, buvo išgirstas mū-
sų raginimas švęsti ypatingus 
Šimtmečio metus keliaujant 
po Lietuvą ir atrandant regi-
onus“, – džiaugiasi Turizmo 
departamento Likvidacinės 
komisijos pirmininkė, Vietinio 
turizmo poskyrio vedėja Indrė 
Trakimaitė-Šeškuvienė.

Ryškiausių Lietuvos atvyks-
tamojo ir vietinio turizmo ten-
dencijų pagal trijų š.m. ketvir-
čių (9 mėn.) apgyvendinimo 
įstaigų statistinius duomenis:

• Lietuva vienodai patraukli 
tiek vietiniams, tiek užsienie-
čiams. Atvykstamasis ir vieti-
nis turizmas tebesidalija Lie-
tuvos turizmo rinką pusiau: 
po šalį keliaujantys Lietuvos 
gyventojai sudarė 46,9 proc. 

Šimtmečio metai ypatingi turizmui – 
turistų srautai Lietuvoje jau pranoko 
prognozes
atKelta IŠ 1 p.

rinkos (viso – 1,2 mln. turis-
tų arba 11,8 proc. daugiau nei 
pernai tuo pačiu laikotarpiu), 
užsieniečiai – 53,1 proc. rin-
kos (1,4 mln. turistų arba 10,1 
proc. daugiau nei pernai tuo 
pačiu laikotarpiu).

• Dešimtuke- prioritetinės 
rinkos. Pagrindinės Lietuvos 
atvykstamojo turizmo TOP10 
šalys, iš kurių sulaukiama 
daugiausia turistų, nesikeičia: 
Vokietija (182,8 tūkst. turis-
tų arba +20,9 proc.), Rusi-
ja (138,4 tūkst. arba + 10,3 
proc.), Lenkija (137,7 tūkst. 
arba +8,4proc.), Baltarusija 
(120,7 tūkst. arba -4,9 proc.), 
Latvija (120,1 tūkst. arba +7,1 
proc.), Ukraina (67,7 tūkst. ar-
ba +9,1 proc.), JK (60,5 tūkst. 
arba +17,9 proc.), Estija (50,3 
tūkst. arba -0,4 proc.), JAV 
(40,4 tūkst. arba +11,2 proc.), 
Italija (35,3 tūkst. arba +6,7 
proc.).

• Vokietijos ir Jungtinės Ka-
ralystės spurtas. Šios dvi Eu-
ropos šalys išsiskyrė didžiau-
siu turistų augimu per pirmus 
devynis šių metų mėnesius – į 
Lietuvą vokiečių ir britų atvy-
ko penktadaliu daugiau nei 
pernai tuo pačiu laikotarpiu. 
T.y., sudėjus š.m. sausio-rug-
sėjo mėnesiais po Lietuvą ke-
liavusius turistus iš Vokietijos 
ir JK, gautas skaičius – 243 
tūkst. – beveik prilygsta pusei 
Vilniaus gyventojų.

• Sėkmė su tolimosiomis 
rinkomis. Ypatingai pasiteisi-
no investicijos į turizmo rinko-
darą tolimosiose rinkose – per 
pirmus tris šių metų ketvirčius 
turistų gausėjo iš visų rinkų, 
su kuriomis aktyviai dirbama 
– tiek iš JAV (+11,2 proc.), tiek 
iš Japonijos (+24 proc.), iš Ki-
nijos (+18 proc.) ir iš Izraelio 
(+27,8 proc.).

• Izraelio fenomenas. 22,4 
tūkst. turistų iš Izraelio Lie-
tuvoje sausio-rugsėjo mėne-
siais praleido net 106,8 tūkst. 
nakvynių (23,6 proc. daugiau 
nei pernai tuo pačiu laikotar-
piu!), o vidutinė jų viešnagės 
Lietuvoje lieka ilgiausia – 4,8 
nakvynės.

Valstybinio turizmo departa-
mento prie Ūkio ministerijos 

informacija 
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Naujų automobilių rinka išaugo 24 proc. 
Lietuvoje per vienuolika mėnesių iš viso įregistruota daugiau kaip 
33,2 tūkst. naujų lengvųjų automobilių – 24 proc. daugiau nei 
pernai sausį-lapkritį (26,8 tūkst.). Rinkoje pirmavo „Fiat“ (873 vnt.), 
„Volkswagen“ (427 vnt.) ir „Toyota“ (398 vnt.)

Premijas susies su išmetamu anglies dioksidu
Didžiosios Britanijos ir Nyderlandų naftos gavybos bendrovė 
„Royal Dutch Shell“ nusprendė nustatyti tikslinį dėl jos veiklos 
išmetamo anglies dioksido kiekio lygį ir su juo susieti papildomas 
išmokas vadovams, jeigu tikslas bus pasiekiamas.

Minėtinos Birštono datos ir sukaktys 2019 m.
perkėlė seniūnijos centrą iš 
Birštono į Prienus, kur apsi-
gyveno ir pats.

1834 - 1919 m. (100) gar-
saus dailininko, mozaikinin-
ko Nikodemo Silvanavičiaus 
mirties metinės.

1859 m. (160) buvo gautas 
Rusijos vidaus reikalų minis-
tro patvirtintas leidimas, steig-
ti Birštone kurortą.

1859 m. (160) Birštono ku-
rorte gydytojo praktika užsii-
minėjo arba atliko mokslinius 
tyrimus 17 gydytojų.

1874 m. (145) Birštono 
kurortą nupirko apsukrus, 
turintis verslininko gyslelę 
Jiezno dvarininkas Ignacijus 
Kvinta. Vaižganto teigimu, 
I. Kvinta kurortą nupirko ne 
visai ,,Švariu būdu“, kadangi 
pagal tuometinius įstatymus 
parapijos žemė negalėjo būti 
parduodama.

1879 m. (140) gydytojas 
Radeckis pradėjo tyrinėti nau-
jai atrastą šaltinį Vytauto kalno 
papėdėje – šaltinį ,,Viktorija“, 
vėliau pavadintą ,,Vytautas“.

1905 m. (114) Birštono ku-
rorte kilo gaisras, sudegė dau-
giau negu pusė  pastatų, va-
sarnamių, daug pastatų buvo 
išparduota.

1909 m. (110) buvo pasta-
tyta nauja mūrinė Šv. Antano 
Paduviečio bažnyčia, vado-
vaujant klebonui Jonui Kar-
veliui.

1919 m. sausio 3 d. Prienų 
raj. Bačkininkų kaime gimė 
Povilas Buzas- partizanas, 
tremtinys, poltinis kalinys 
antisovietinio pasipriešinimo 
dalyvis, pogrindinio leidinio 
,,Lietuvos Katalikų Bažny-
čios kronika” spausdintojas 
ir platintojas. Mirė 2012 m. 
sausio 13 d., palaidotas Prie-
nų kapinėse.

1924 m. (95) Lietuvos Ra-
donojo Kryžiaus draugija 
pasirašė sutartį su Sveikatos 
departamentu ir įsipareigojo 
modernizuoti kurortą, įrengti 
dumblo vonias, vandentiekį 
ir kanalizaciją, įvesti elektros 
apšvietimą. 

1924 m. ( 95) Birštono mi-
neralinis vanduo ,,Birutė” ir 
,,Vytautas” pradėtas išpilstyti į 
butelius Kauno ,,Metropolio” 
restorane.

1929 m. (90) gimė ilga-

metis  Birštono girininkas 
Arvydas Vilkaitis, 1941-ųjų 
tremtinys, atsiminimų kny-
gų „Tremtinio dalia“ ir „Gy-
vensim” autorius. Mirė 1997 
metais, Palaidotas Prienų ka-
pinese.

1939 m. (80) rugsėjo 1 d 
.prasidėjo Antrasis pasauli-
nis karas, hitlerinei Vokietijai 
užpuolus Lenkiją. Ištuštėju-
siame Birštono kurorte buvo 
internuoti karo pabėgėliai iš 
Lenkijos. Tai buvo tiek civi-
liai asmenys, tiek ir kariškiai. 
Lenkų kariuomenės kariškiai 
prisidėjo prie Birštono kurorto 
modernizavimo plano kūrimo 
1939 -1940 metais. Dr. Balio 
Matulionio iniciatyva buvo 
sudaryta architektų grupė iš 
internuotų Lietuvoje lenkų ka-
rininkų, kurie rengė Birštono 
vystymo planą.

1939 m. (80) buvo baigtos  
statyti mūrinė Kaišiadorių 
vyskupijos kurijos  ir Kauno 
ligonių kasų sanatorijos su 
centriniu šildymu. Tai buvo 
pirmosios sanatorijos Biršto-
ne, galinčios priimti poilsiau-
tojus ištisus metus, ne tik šil-
tuoju metų laiku.

1939 m. (80) pastatytas 
paminklas Lietuvos atgimi-
mo patriarchui Jonui Basa-
navičiui. paminklo autorius 
– skulptorius Antanas Alek-
sandravičius.

1944 m. (75) paskutinis 

Birštono kurorto direktorius 
pulkininkas Balys Matulio-
nis. pasitraukė į Vakarus. Mirė 
1974 m. (45) Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose.

Nuo 1959 m. (60) kurortui 
buvo teikiamas mineralinis 
vanduo vien iš gręžinių.

1959 m. (60) Alksniakie-
mio šile įsikūrė Birštono tu-
ristinė bazė. Vasaros sezono 
metu ji galėjo priimti iki 700 
turistų vienu metu.

1959 m. (60) pastačius 
Kauno HE, vanduo Nemune 
pakilo apie 3,5 m ir apsėmė 
natūraliai išsiliejantį ,,Vytau-
to” šaltinį bei kurorto simbo-
linį žuvį – Banginį.

1964 m. (55) buvo pasta-
tytas mineralinio vandens 
pilstymo cechas, priklausan-
tis Kauno alaus ir nealkoho-
linių gėrimų susivienijimui 
,,Ragutis”.

1979 m. (40) lankytojus 
pakvietė naujas ,,Druskupio” 
restoranas su valgykla, kavi-
ne, kulinarijos cechu ir par-
duotuve.

1984 m. (35) pradėjo veik-
ti rajoninė katilinė, kūrenama 
gamtinėmis dujomis.

1995 m. (24) patvirtintas 
Birštono miesto herbas - mis-
tinė žuvis banginis, įkurta 
Birštono miesto savivaldybė. 

Parengė: Angelė Sabaliaus-
kaitė, Birštono muziejaus vyr. 
fondų saugotoja 

1384 m. (635) Kryžiuočių 
ordino žvalgų pranešimuose, 
Birštonas pirmą kartą mini-
mas rašytiniuose šaltiniuose. 
,,1384 m. šv. Petro suėmimo 
dieną, tai yra rugpjūčio 1 d., 
kelią iš Daudiškių į Alytų ap-
rašė kryžiuočių ordino žval-
gas Kvevedė iš Tamovo”. Jam 
tap pat gerai žinomi keliai nuo 
Daudiškių į Birštoną, Nema-
jūnus ir Punią. 

1409 m. (610) Pirmuoju is-
toriniuose šaltiniuose paminė-
tu ,,birštoniečiu” galima laiky-
ti Birštono administracijos at-
stovą- tijūną Getautą. Vytautas 
jį su kitais žemaičių bajorais 
siuntė į Žemaitiją. Getautas 
įvardytas kaip kemmere von 
Birsten. Tai buvo Kopacz her-
bo bajoras.

1444 m. (575) spalio 12 d. 
Lietuvos Didysis Kunigaikštis 
Kazimieras apsilankė Biršto-
ne, iš čia rašytas jo raštas Ro-
dūnės tijūnui Manvidui.

1499 m. (520) Lietuvos di-
dysis kunigaikštis Aleksan-
dras dvarą padovanojo savo 
žmonai Elenai.

1514 m. žiemą (505) Birš-
tone lankėsi valdovas Žygi-
mantas Senasis. Greičiausiai į 
Birštono dvarą užsuko vykda-
mas iš pergalingo karo žygio 
prie Oršos, o gal buvo atvykęs 
pailsėti, pamedžiti.. Birštono 
dvare tų metų gruodžio 16 d. 
jis pasirašė privilegiją: Vil-
niaus vaivadai Mikalojui Ra-
dvilai suteikė Adutiškio dvarą 
Vilniaus paviete.

1529 m. (490) Birštonas 
minimas neprivilegijuotų 
miestų sąrašuose.

1539 m. (480) Birštono 
miestelis gavo prekybinę pri-
vilegiją.

1579 m. (440) naujuoju 
Birštono dvaro ir girios lai-
kytoju tapo Stepono Batoro 
dvariškis, vengras Gabrielius 
Bekešas Skorniata.

1549 m. (470) Birštono 
dvaro šeimininke tapo Len-
kijos karalienė ir Lietuvos di-
džioji kunigaikštienė Barbora 
Radvilaitė. Gegužės 1 d. Žy-
gimantas Augustas Krokuvo-
je žmonai užrašė dovį LDK 
valdose.

1609 m. ( 410) Birštono ir 
Prienų karališkųjų dvarų val-
dytojas Kasparas Horvatas 
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Prasideda Kalėdų laukimas

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Kasmet miesto eglės 
įžiebimu prasideda 
kalėdinio stebuklo 
laukimas – laikas, 
ypatingas kiekvienam 
žmogui, tikinčiam, kad 
švento Kūdikėlio gimimas 
atneš kažką gero į mūsų 
gyvenimą ir jis nušvis 
kitomis spalvomis. 
Gruodis dažnai būna 
baltas ir pranašauja, kad 
po Kalėdų vėl prasidės 
šviesos laikotarpis, vėl 
džiaugsimės artėjančio 
pavasario nuojauta.

Birštone kalėdinė eglė buvo 
įžiebta gruodžio 1-osios vaka-
rą, o gausiai susirinkusiųjų į 
šią ceremoniją neišgąsdino ir 
spaudžiantis šaltukas.  Skam-
bant muzikai ir šurmuliuojant 
šventinei mugei, daugelis įsi-
gijo patinkančių žaislų, kalė-
dinių atributų ar paprasčiausių 
skanėstų. Vaikams, ir kai ku-
riems suaugusiesiems, neblo-
ga pramoga buvo rašyti laiš-
kelius Kalėdų Seneliui, kad 
jis išpildytų jų norus. Smagu, 
kad įžiebus eglę jau prasidė-
jo šventinis laikotarpis, mieste 
sušvito elektros girliandomis 
papuošti medžiai. O kai iškris 
sniegas, mieste apsigyvens ti-
kra sniego pasaka. Gera laukti 
gražaus stebuklo ir juo tikėti.

Smagiai nuteikė ir sušildė 
„Ugnies valdovų“ pasirody-
mas bei oreivių ugnies srau-
tų šildoma aikštė. Šeštadie-

nio vakare oras tikrai nebuvo 
šiltas, bet susirinkusiuosius 
šildė ne tik ugnis, bet ir ben-
druomeniškumas, gera nuo-
taika laukiant gražiausių metų 
švenčių Kalėdų. 

Susirinkusiuosius į eglės 
įžiebimo šventę sveikino savi-
valdybės merė Nijolė Dirgin-
čienė, o kartu atvykęs Kalėdų 
Senelis dovanų dar nedalijo, 
tačiau žadėjo, kad gerai be-
sielgiantys būtinai jų gaus...

Šventę pagyvino Asta Pily-
paitė su choru „De Žavu“, tad 
smagiai kartu dainavo, niūnia-
vo ir trypčiojo ne tik mažieji, 
bet ir suaugusieji. 

Oficialųjį atidarymą ir eglės 
įžiebimo ceremoniją užbaigė 
kaip visada nepaprastai gra-
žūs fejerverkai, skelbdami, 
kad prasidėjo gruodis, kalė-
dinis mėnuo, kad reikia ruoš-
tis ir puoštis, gražinti savo na-
mus, aplinką ir laukti Kristaus 
atėjimo.
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Šokoladiniai sausainiai su riešutais 
Tokiems sausainiams iškepti reikės: 75 g sviesto, 250 

g cukraus, šaukštelio vanilinio cukraus, vieno kiaušinio, 
500 g miltų, šaukštelio kepimo miltelių, 125 g kakavos 
miltelių, 50 g tarkuoto juodojo šokolado, žiupsnelio 
druskos, 100 g mėgstamų riešutų.

Sviestą, cukrų, vanilinį cukrų ir kiaušinį išplakite, suber-
kite miltus, kepimo miltelius, kakavą, šokoladą ir druską. 
Viską gerai sumaišykite, tuomet suberkite kapotų riešutų ir 
vėl išmaišykite. Sausainius suformuokite šaukštu, sudėki-
te juos į kepimo popieriumi išklotą skardą. 180°C laipsnių 
temperatūroje kepkite iki 20-ies minučių.

Sausainiai su pelėsiniu sūriu 
Sausainiams su pelėsiniu sūriu paruošti reikės: 150 

g miltų, 100 g sviesto, 75 g mėlynojo pelėsinio sūrio ir 
žiupsnelio druskos.

Visų pirma pasiruoškite sviestą – atšaldykite jį šaldymo 
kameroje, kol taps visai kietas, ir sutarkuokite „burokine“ 
tarka. Sūrį susmulkinkite šakute ir suberkite į indą su tar-
kuotu sviestu. Tuomet suberkite miltus ir minkykite tešlą, 
kol ji taps vientisa. Iš tešlos suformuokite ritinį, suvynio-
kite jį į maistinę plėvelę ir palikite šaldytuve valandai. Po 
to tešlą iškočiokite, išspauskite norimas formeles ir gautus 
sausainius sudėkite į kepimo skardą, o galiausiai apibarsty-
kite druska. Sausainius kepkite apie 15 minučių, iki 200°C 
įkaitintoje orkaitėje.

Migdoliniai sausainiai
Tokiems sausainiams reikės: 70 g rudojo cukraus, 

šaukštelio vanilinio cukraus, vieno kiaušinio, vienos ci-
trinos žievelės, 140 g migdolų, trečdalio puodelio miltų, 
šaukštelio kepimo miltelių ir dviejų šaukštų miltelinio 
cukraus.

Iki purios masės suplakite kiaušinį, rudąjį ir vanilinį cu-
krų. Susmulkinkite migdolus ir įmaišykite į plakinį. Kitame 
dubenyje sumaišykite miltus ir kepimo miltelius, tuomet 
suberkite riešutų mišinį ir sumaišykite iki vientisos masės. 
Palaikykite masę šaldytuve apie 20 minučių, o orkaitę įkai-
tinkite iki 170°C. Iš tešlos formuokite mažus kamuoliukus, 
apvoliokite juos milteliniame cukruje ir sudėkite ant kepimo 
popieriumi nuklotų skardų. Kepkite apie 20 minučių.

Adventas – kaip blogus mitybos įpročius 
pakeisti gerais?
Savo planus ar blogų 
įpročių atsisakymą 
atidedame rytojui, kitai 
savaitei ar net kitiems 
metams.

Adventas – puikus metas 
organizmo išsivalymui bei 
blogų mitybos įpročių atsisa-
kymui. Žmonės dažnai sako, 
kad taip maitinosi mūsų se-
noliai ir buvo sveiki. Nieko 
panašaus! Ar tais laikais jie 
turėjo tiek spalvingų pakuo-
čių, tiek perdirbtų produktų 
su įvairiais skonio stiprikliais? 
Atsigręžkime į savo senolius, 
bet pagalvokime, ką ir kaip 
valgome dabar. 

Mažinkite porcijas – 
nepersivalgykite

Viena iš svarbiausių taisy-
klių, palankių sveikatai, yra 
saikas. Persivalgymas ne tik 
žaloja organizmą, bet visuo-
met tai buvo nuodėmė, o da-
bar kasdienybė. Toleruojami 
maisto perteklių provokuoja-
me oksidacinį stresą, aktyvi-
name senėjimo geną. Valgant 
mažiau, bet kokybiškesnio 
maisto ne tik išlaikomas nor-
malus kūno svoris, bet ir su-
mažinama vėžio bei širdies ir 
kraujagyslių ligų rizika. 

„Persivalgome ne tik šven-
čių, bet ir kasdieninių valgy-
mų metu. Daugelio žmonių 
judėjimas yra ženkliai suma-
žėjęs, lyginant su mūsų se-
noliais. Jiems gauti kąsnį ant 
stalo, reikėdavo ne už kam-
po nueiti į prekybos centrą, o 
žemę arti. Keldavosi anksti, 
dirbdavo fizinius darbus. O 
ir maistas anuomet buvo vi-
sai kitoks. Todėl dabar turim 
pajusti iki 80 proc. sotumą 
ir baigti valgyti“ – pasakojo 
mitybos specialistė Raminta 
Bogušienė.

Anot specialistės, šių die-
nų mityba – ne karo laikų, kai 
visi receptai buvo sukurti tik 
sotumui patenkinti. Šiuo me-
tu esame pertekliaus laikuose, 
daug menkaverčio maisto, to-
dėl būtina valgyti geriau ma-
žiau, bet kokybiškesnio ir pil-
navertiškesnio maisto. Svarbu 
atminti, jog saikas aktualus ne 

G. Soroso universitetas „išstumtas“ iš Vengrijos 
Vengrijoje veikiantis Vidurio Europos universitetas (CEU) 
pirmadienį paskelbė buvęs „išstumtas“ ir priverstas iškelti savo 
prestižines programas į Vieną po ilgos ir įnirtingos teisinės kovos 
su premjero Viktoro Orbano vyriausybe.

Pasaulis „gerokai nukrypęs nuo kurso“
Pasaulis savo plane dėl katastrofiškos klimato kaitos prevencijos 
yra „gerokai nukrypęs nuo kurso“, Lenkijoje pirmadienį 
oficialiai prasidėjus Jungtinių Tautų susitikimui COP24 pareiškė 
organizacijos generalinis sekretorius Antonio Guterresas.

tik valgant įprastus patiekalus, 
bet ir sveikus produktus. Net 
ir vaisiai ar daržovės negali 
būti valgomi kilogramais.

Atsisakykite 
kancerogenų – 

žalingų įpročių ir ne 
tik

Advento laikotarpiu vertėtų 
pasirūpinti ne tik dovanomis 
ar šventiniu valgiaraščiu, bet 
ir savo įpročiais. Alkoholis, 
rūkymas ir netinkamas mais-
tas – šie kasdieniai įpročiai 
kiekvieną dieną po truputį 
marina organizmą. Visų šių 
įpročių reikia atsisakyti, bent 
advento laikotarpiu. 

Tam tikri maisto produktai 
ar jų grupės vienareikšmiš-
kai nepalankios visų žmonių 
sveikatai. Pavyzdžiui, trans-
riebalai, kurių gausu rafinuo-
tuose riebaluose gruzdintame 
arba skrudintame maiste.

„Transriebalų galime ras-
ti įvairiuose konditeriniuose 
gaminiuose ir kitame stipriai 
perdirbtame 
maiste, kurio 
sudėtyje yra iš 
dalies hidrintų 
riebalų, mais-
tas gruzdintas 
ar skrudintas 
riebaluose. Dėl 
to neverta ste-
bėtis, jog tokį 
maistą valgy-
dami lietuviai 
labai dažnai 
serga širdies 
kraujagyslių 
ligomis. Taip 
pat nei vienam 
iš mūsų nėra 
palankūs riebūs padažai ar rū-
kyti mėsos gaminiai. Pastarie-
ji nėra sveikatai palankūs, dėl 
juose esančio didelio druskos, 
riebalų kiekio ir rūkymo me-
tu susidarančių kenksmingų 
cheminių medžiagų. Geriau 
pirmos klasės kancerogenus 
rūkytus mėsos, žuvies gami-
nius keisti šviežiai tausojančiu 
būdu  ruoštais patiekalais“, 
– sakė R. Bogušienė.

Druskos ir cukraus turintys 
gaminiai ne tik išderina natū-

ralų skonį, bet ir žalingai vei-
kia visą organizmą. Bėgant 
laikui žmonių sūrumo ir sal-
dumo patenkinimui reikia vis 
daugiau, nes receptoriai būna 
nualinti. Skaidulinių medžia-
gų, vitaminų, mineralinių me-
džiagų ir kitų vertingų maisti-
nių medžiagų trūkumas mais-
te veda prie avitaminozės, 
virškinimo sutrikimų. Todėl 
rinkimės subalansuotus pa-
tiekalus, valgykime sakingai 
ir reguliariai.

Pasilepinkite 
organizmui palankiu 

maistu
Dažnai nepagalvojama, 

jog net ir sveikiausias maisto 
produktas gali būti žalingas 
organizmui, jeigu pasirenka-
mas netinkamas gaminimo 
būdas. Skamba neįtikėtinai? 
Deja, bet dažnai taip ir nutin-
ka. Kepant riebaluose, gruz-
dinant, perverdant, pridedant 
daug cukraus, druskos ar rie-
balų, pašalinant skaidulines 
medžiagas, vitaminus patie-
kalai tampa sveikatai nepa-
lankūs.

„Virimas garuose pats svei-
kiausias maisto ruošimo bū-
das: išlaikoma spalva, kva-
pas, sultingumas, vitaminai, 
skanu ir sveikatai palanku. 
Tokiu būdu paruoštas mais-
tas išlieka vertingesnis ir be 
kancerogeninių medžiagų“, 
– patarimais dalijosi R. Bogu-
šienė primindama, jog vertėtų 
nepamiršti mitybą praturtinti 
kokybiškais maisto papildais, 
kuriuose gausu vitamino C, 
probiotikų, omega-3 riebalų 

r., vitamino D ir t.t. Anot jos, 
svarbu mitybą praturti, nes ne 
viską gauname su maistu ir 
tokiu būdu slopiname užde-
giminius procesus, užkertame 
kelią ligų atsiradimui. 

Į savo racioną reikia įtraukti 
ir vaistažolines arbatas, kurių 
nauda organizmui neginčija-
ma. Ramunėlės daugeliui ži-
nomos dėl raminamojo povei-
kio, tačiau jos taip pat slopina 
uždegimą, atpalaiduoja spaz-
mus ir mažina dujų kaupimą-
si žarnyne. Pelynas turi keletą 
junginių, iš kurių vienas pa-
grindinių yra artemizininas, 
kuris yra atsparus kenksmin-
giems organizmams. Vaista-
žolinės arbatos ir prieskoniai 
(pankoliai, cinamonas, kmy-
nai, medetkos, čiobrelis ir tt) 
ne tik sušildys advento lai-
kotarpiu, bet ir palaikys gerą 
virškinimo sistemą.

Sveikos mitybos 
įpročius formuokite 

visą laiką
Advento laikotarpis tik 

pradžia ir puiki galimybė įsi-
tikinti tuo, kas skambėjo ar 

atrodė neįtikina-
mai. Svarbiausia 
nepamiršti, jog 
šis procesas nėra 
tik šventinė do-
vana organizmui. 
Įgūdžiai sveikai 
mitybai turi būti 
formuojami vi-
są laiką ir tapti 
gyvenimo būdo 
dalimi. 

„Šiuo laikotar-
piu galime ne tik 
sumažinti maisto 
porcijas, valgy-
ti kokybiškesnį 
maistą, bet ir at-

sisakyti produktų ir įpročių, 
kurie žalojo mūsų organizmą. 
To pasekoje susigrąžinsime 
natūralų skonį ir šventes pa-
sitiksime ne tik laimingesni, 
bet ir sveikesni“, – įsitikinusi 
R. Bogušienė. 

Iniciatyva sveikataipalan-
kus.lt skatina gamintojų są-
moningumą gaminti sveikatai 
palankesnį maistą, o visuome-
nę – atpažinti ir rinktis svei-
kesnius produktus. Parengė:  
VšĮ „Sveikatai palankus“
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Universitetų jungtuvėms - 123 mln. eurų  
Vilniaus ir Šiaulių universitetų susivienijimui ketinama skirti 32 
mln. eurų. Vilniaus Gedimino technikos ir M. Romerio universitetų 
- 17 mln. eurų, o Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir 
Aleksandro Stulginskio universitetų - 16 mln. eurų.

Lietuvos šokėjai – pasaulio vicečempionai
Rusijoje vyko pasaulio sportinių šokių federacijos (WDSF) 
profesionalų lygos standartinių šokių grupės pasaulio 
čempionatas, kuriame Lietuvos atstovai Donatas Vėželis ir Lina 
Chatkevičiūtė (Kauno „Sūkurys”) laimėjo sidabro medalius.

„Jūrų vilkai“
Wolfgang Frank. Jūrų vil-

kai. Vokietijos povandeninių 
laivų istorija. Vertėjas Laury-
nas Katkus. – Vilnius: Briedis 
[2018]. – 376 p. iliustr.

„Penkiolikos milijonų tal-
pos Sąjungininkų laivų... To-
kių nuostolių Antrajame pa-
sauliniame kare padarė po-
vandeniniai laivai. <...> Kai 
kurie specialistai mano, kad 
jeigu 1939-aisiais Hitleris bū-
tų turėjęs penkiasdešimčia po-
vandeninių laivų daugiau, jis, 
ko gero, būtų laimėjęs karą. 
„Jūrų vilkai“ atskleidžia, kaip 
arti tikslo jis buvo.“

Tokiais žodžiais prasideda 
vokiečių autoriaus, buvusio 

Trečiojo reicho laivyno ka-
rininko Wolfgango Franko 
knyga „Jūrų vilkai. Vokie-
tijos povandeninių laivų is-
torija“ – kvapą gniaužiantis 
pasakojimas apie Vokietijos 
admirolo K. Dönitzo vado-
vaujamas pajėgas – tikrąjį 
nacių kariuomenės elitą.

Trumpai aprašęs povan-
deninių laivų atsiradimo 
istoriją, autorius pasako-
ja, kaip šios pajėgos vys-
tytos kaizerio, o paskui ir 
A. Hitlerio vadovaujamoje 
Vokietijoje, kaip Antrojo 
pasaulinio karo metais jos 
tapo galingu smogiančiu Tre-
čiojo reicho laivyno kumščiu, 
dažnai varančiu į neviltį Va-
karų sąjungininkų karinę bei 
politinę vadovybę.

Vokiečių povandeninio lai-
vyno veiksmai ir atakų taktika 
keitėsi priklausomai nuo bri-
tų ir amerikiečių kontrprie-
monių, povandeninių laivų 
aptikimo įrangos ir kovos su 

jais metodų tobulėjimo. Vis 
dėlto, nors Sąjungininkai 
pasiekė reikšmingų perga-
lių vandenyne, o vokiečiai 
patyrė skaudžių pralaimėji-
mų, K. Dönitzo jūrų vilkai 
narsiai kovėsi iki pat pasku-
tinių karo dienų. 

W. Franko knygoje „Jūrų 
vilkai“ rasime informacijos 
ne tik apie žymiausias po-
vandeninių laivų atakas ir 
reikšmingiausius paskan-
dintus taikinius, bet ir apie 
iškiliausius karo po vande-
niu kapitonus bei jų vadus. 
Tekste karo chronologija 

persipina su be galo įdomiais 
pasakojimais apie povande-
ninių laivų ginkluotę, pasku-
tiniais techniniais išradimais, 
įgulų buities aprašymais. 

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

Šiemet Užuguosčio karnavale – Kalėdinis vaikų 
talentų konkursas 

mėtoją rinks kompetentinga 
komisija. Pagrindiniam Kalė-
dinio vaikų talentų konkurso 
laimėtojui ne tik atiteks ver-
tingiausias rėmėjų prizas, bet 
ir galimybė savo pasirodymą 
atlikti Užuguosčio karnavalo 
vakarinėje dalyje. 

Kalėdiniame vaikų talen-
tų konkurse iki 3 minučių 
pasirodymą gali atlikti įvai-
raus amžiaus vaikai bei vai-
kų kolektyvai. Pasirodymai 
taip pat gali būti labai įvairūs 
– dainavimas, šokiai, groji-
mas savo instrumentais ir pan. 
Renginio metu bus sudarytos 
koncertinės pasirodymo są-
lygos – scena, aparatūra, ap-
švietimas. 

Jau yra žinoma, kad Kalė-
dinį vaikų talentų konkursą 
remia Prienuose veikianti pi-
cerija „Ant kampo“, kosmeti-
kos gamintojas „BIOK labo-
ratorija“ ir prekybos bendro-
vė „Smart Trading“. Rėmėjų 
gretos nuolat pildosi, todėl 
visi norintys prisijungti prie 

Kalėdų stebuklo Užuguosty-
je sukūrimo drąsiai gali susi-
siekti su organizatoriais dėl 
rėmimo. 

Užuguosčio karnavalo pir-
moji dalis – Kalėdinis vaikų 
talentų konkursas, vyks gruo-
džio 29 d. nuo 17.00 val. iki 
19.00 val. Šiuo laiku Užu-
guostyje taip pat apsilankys 
Kalėdų senelis su Snieguo-
le bei dovanomis. Vakarinės 
dalies pradžia – 20.00 val. 
Įspūdingą vakarinės dalies 
atidarymą žada buvę Užu-
guosčio mokyklos auklėtiniai 
ir jų vaikai. 

Kaip ir kasmet – renginio 
metu vyks staliukų rezer-
vacija ir labdaringa loterija, 
kurios metu surinktos lėšos 
bus skiriamos neveikiančios 

Užuguosčio mokyklos pasta-
to reikmėms. Už šio renginio 
metu surinktas lėšas planuoja-
ma tvarkyti sporto salės stogą, 
pagal galimybes salės vidų ir 
įsigyti galingą mobilią šildy-
mo įrangą bendruomenių ren-
giniams.  

Jau ketvirtasis legendinis 
Užuguosčio karnavalas vyks 
Užuguosčio sporto salėje. 
Renginį organizuoja Užu-
guosčio kaimo jaunimo ini-
ciatyvų klubas, Užuguosčio 
bendruomenės „Užuguostis“ 
ir „Radasta“. Renginys finan-
suojamas LR Žemės ūkio mi-
nisterijos, Prienų rajono savi-
valdybės, Užuguosčio kaimo 
jaunimo iniciatyvų klubo su-
rinktomis gyventojų 2% pa-
ramos lėšomis.  

Šiemet Legendinio Užuguosčio karnavalo scenoje tikimasi išvysti 
geriausius kalėdinius vaikų pasirodymus. (nuotr. Miglės Tarasevičiūtės) 

Jau ketvirtą kartą 
Užuguostyje per 
didžiąsias metų šventes 
šiemet gruodžio 29 
d. organizuojamas 
labdaringas šventinis 
karnavalas tampa 
reikšmingu renginiu 
visame Prienų rajone 
ir pirmą kartą kviečia 
geriausius šventinius vaikų 
pasirodymus susirungti 
Kalėdiniame vaikų talentų 
konkurse. 

Talentų konkurso dalyvių 
laukia solidūs rėmėjų prizai, o 
vakaro svečių – grupės „2 Do-
natai“ koncertas bei labdarin-
gos loterijos staigmenos. 

Talentai nesirenka gyve-
namosios vietos, šeimos ar 
socialinio statuso, bet ne visi 
turi galimybę būti įvertintais 
ir sužibėti žinomuose talentų 
konkursuose. Šią galimybę 
Prienų rajone suteiks Legen-
dinis Užuguosčio karnavalas, 
kuriame kviečiame talentin-
gus regiono ir kraštiečių vai-
kus bei vaikų kolektyvus da-
lyvauti Kalėdiniame vaikų 
talentų konkurse. Dalyvavi-
mas nemokamas, tačiau bū-
tina registracija iki gruodžio 
17 d. el.paštu musu.uzuguos-
tis@gmail.com arba telefonu 
865502786. 

Talentus vertins ir tris pri-
zines vietas bei pagrindinio 
laimėjimo „Grand prix“ lai-

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
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stasė
AsIpAvIČIENĖ

Pirmas žiemos mėnuo 
prasidėjo įspūdingu, 
daugelyje vietų net 15 
laipsnių šaltuku. Tad 
ir turgaus prekiautojai 
rinkosi truputį vėliau ir 
kaip išmanydami gynėsi 
nuo šalčio, apklotais 
dengdami ir savo prekes. 
Nors ne kažin kiek tų 
prekiautojų ir susirinko 
– nemažai vietų buvo 
tuščios.

Kainos turguje kol kas dar 
tokios pačios, bet niekas nėra 
tikras, kad taip bus ir po Nau-
jųjų metų. Visos kainos kyla, 
tačiau atlyginimai stovi vieto-
je, nepaisant to, kad kasdien 
girdime kalbų apie gerėjantį 
gyvenimą.

Po keliais apklotais nuo šal-
čio buvo saugomos bulvės, 
morkos, burokėliai, svogūnai 
ir česnakai. Didesnius kiekius 
atvežę žmonės daržoves laikė 
automobiliuose apkloję sto-
resnėmis gūniomis.

Kilogramas kopūstų kaina-
vo 0,4 euro, burokėlių – 0,4–
0,5 euro, morkų – 0,5–0,7 
euro, bulvių – 0,25–0,3 eu-
ro, svogūnų – 0,5–1,2 euro( 
baltų). Daugiausiai žmonės 
pirko svogūnus ir morkas, o 
retesnis pirkėjas norėjo vieno 
kito kilogramo bulvių. Česna-
kų, kurių kilogramas kainavo 
2–5 eurus, niekas neskubėjo 
pirkti, nes prekybos centruo-
se galima įsigyti daug pigiau. 
o Neblogai perkami buvo 
rauginti kopūstai, už jų kilo-
gramą prašė 1 euro, bet už 
kilogramą raugintų agurkų 
pardavėjai jau užsiprašė net 
2 eurų. Pasak vienos pirkėjos, 
išgirdus kainas, praeina noras 
ir pirkti...

Nežinia, ar kaltas pinigų 
stygius, ar šaltas oras, bet 
nemažai žmonių apsipirkti 
skubėjo į „Norfą“ ar „Linos 
krautuvėlę“.

Iš vaisių dabar jau likę tik 
lietuviško sodo obuoliai, ku-
rių kilogramą buvo galima 
nusipirkti už 0,5–0,8 euro. 
Litras spanguolių kainavo 3 

Prienų 
turguje

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.

Sulaikė 4 vogtus BMW automobilius
Pagėgių rinktinės pasieniečiai Kaune sulaikė keturis BMW 
automobilius - X5, 530, 530D bei 318D, įtariama, jie vogti 
Vokietijoje bei Jungtinėje Karalystėje. Pasieniečiai jau turėjo 
išankstinės informacijos apie vagystes užsienyje.

Rusiška nafta atpigo beveik penktadaliu
Barelis „Urals“ naftos tarptautinėje rinkoje praėjusį mėnesį 
kainavo vidutiniškai 64,80 JAV dolerio – 18,2 proc. mažiau nei 
ankstesnį mėnesį, pranešė Rusijos finansų ministerija.

eurus.
Pieno ir jo produktų kainos 

tokios pačios kaip ir praėjusį 
šeštadienį, tik pardavėjų pa-
mažėjo. Litras pieno kainavo 
0,5 euro, grietinės – 3,4–3,6 
euro, puskilogramis sviesto – 
4 eurus, pusė kilogramo varš-
kės – 0,8–1,2 euro, o už sūrį 
gamintojos prašė 1,6–3 eurų, 
priklausomai nuo dydžio ir 
sudėties bei kokybės. Pavil-
jone buvo galima nusipirkti 
ir labai didelį sūrį už 5–6 eu-
rus. Varškės sūriai pigesni, o 
saldaus pieno ir fermentuoti 
– brangesni. Geriausiai per-
kama buvo naminė grietinė ir 
pienas, o mažiau žmonės per-
ka naminį sviestą. Prieniečių 
sūrius kartais didesniais kie-
kiais perka perpardavinėtojai 
ir veža į Kauną. Šitie žmonės 
labai derasi ir nori nupirkti 
kuo pigiau.

Už dešimtį naminių vištų 
kiaušinių teko mokėti 1,8–2,0 
eurus, o už paukštyno viš-
tų kiaušinius prašė 1,3 euro. 
Kiaušinių dabar mažiau, nes 
orai atšalo, vištidėse tamsu. 
O dar ir šventės artėja, reikia 
pasirinkti ir kepiniams.

Mėsos kainos taip pat dar 
nesikeičia. Daugiausia buvo 
prekiaujama šviežia kiauliena 
ir vištiena, buvo šiek tiek kala-
kutienos ir antienos bei avie-
nos. Kilogramas kiaulienos 
šoninės kainavo 3,2–3,9 euro, 
kumpio –3,98 euro, sprandi-
nės ar karbonado – 4,59–5,2 
euro, karkos – 1,5–2,2 euro, 
maltos mėsos – 3,2–4 eurus, 

pažandės – 2,2–2,8 euro, švie-
žių lašinukų – 2,3–2,6 euro. 
Kilogramas avienos kainavo 
6–12 eurų, o ožkienos ir an-
tienos – 5–6 eurus. Namie 
augintos mėsinės vištos kilo-
gramas kainavo apie 4 eurus. 
Pigios ir gražios karkos kios-
kelyje buvo parduodamos tik 
po 1,5 euro, tad daugelis jau 
pirko šventėms.

Visada paklausi ir gerai per-
kama rūkyta ir sūdyta mėsa 
bei įvairūs jos gaminiai. Ki-
logramas nestorų rūkytų la-
šinukų su raumeniu kaina-
vo 5,3–6,5 euro, su kumpiu 
– 6,6–7,8 euro, dešros – 5,2–
7,8 euro, dešrelių – 5,2–5,5 
euro. „Pūslės“ buvo galima 
įsigyti mokant už kilogramą 
8–10 eurų, namų darbo ka-
potos mėsos skilandžio – 15 
eurų, vytintos išpjovos – 10–
12 eurų. Tačiau populiariausi 

buvo vidutinio storumo laši-
nukai su šiek tiek raumens, 
kad būtų galima ir pačirškin-
ti su kiaušiniene, spirgučiais 
pagardinti bulvių plokštainį 
ar bulvių košę.

Kaip visada buvo nemažai 
prekiaujančių šviežia ir šaldy-
ta žuvimi. Kilogramas karpio 
kainavo 3,99 euro, šamo filė 
– 8,9 euro, lydekos – 4,5 euro, 
šamo – 3,9 euro, karšio – 2,99 
euro, lyno – 4,9 euro, vėgėlės 
– 4,5 euro, ešerio – 2,9 euro. 
Iš šaldytų žuvų daugelis pir-
menybę teikė jūros lydekai, 
o iš rūkytų žuvų perkamiausia 
buvo skumbrė ir jūros lydeka. 
Pasak šviežios, šaldytos ir rū-

kytos žuvies pardavėjų, kai 
temperatūra neigiama, visos 
žuvys šaldytos...

Bitininkai siūlė pirkti me-
daus ir jo produktų, nes at-
šalus orams bet kada gali už-
klupti peršalimo ligos, o nuo 
jų labai gelbsti bičių produk-
tai, ypač medus į čiobrelių 
arbatą ar bičių pikis. Už pu-
sės litro indelį medaus vieni 
bitininkai prašė 3,5 euro, kiti 
– 4,5 euro. Kitus bičių pro-
duktus (pikį, duonelę, žieda-
dulkes) pardavė už 1,8–2 eu-
rus už indelį (100 g).

Neblogai sekasi prekiau-
tojams šaltai spaustu sėmenų 
aliejumi. Patyrę aliejaus spau-
dėjai Baranauskai ir Moc-
kevičiai už pusės litro butelį 
įprastai prašė 3,5 euro. Žinia, 
prasidėjo raugintų kopūstų se-
zonas, o ir prie silkės skanu. 
Kai kas sėmenų aliejų sutrina 
su česnakais, prideda truputį 
druskos – sako, padeda apsi-
saugoti nuo įvairių mikrobų 
ir virusų.

Vos keli ištvermingi ūkinin-
kai buvo atvežę parduoti grū-
dų. Centneris miežių, kviečių, 
rugių, kvietrugių ar avižų kai-
navo10 eurų, o už centnerį pa-
šarinių miltų pardavėjai taip 
pat norėjo 10–11 eurų. Už 
centnerį žirnių prašė 10–12 
eurų, o už maišelį kukurūzų 
– 15 eurų. Už didoką ūkišką 
maišą pašarinių runkelių ūki-
ninkas prašė 4–5 eurų, už ry-
šulį šiaudų – norėjo 2 eurų, o 
už šieno – 3 eurų. 

Ūkininkų turgavietėje bu-
vo galima nusipirkti ir di-
desnį kiekį bulvių, burokėlių 
ar morkų mažesnėmis kai-
nomis.

Taip staigiai atšalus orams 
visai mažai buvo norinčių 
prekiauti gyvuliukų turgavie-
tėje. Pirkėjų taip pat nesima-
tė. Tik pora augintojų norėjo 
parduoti jaunas vištas, kurios 
kainavo 7–10 eurų, buvo dar 
keli balandžiai – štai ir visas 
asortimentas.

Nedaug buvo prekiautojų ir 
dėvėtais rūbais bei kitais sen-
daikčiais. Visi žino, kad me-
tų pabaigoje pirkėjų nėra, tai 
ir šalti nenori. Ypač dabar, kai 
žmonės dar negavę pensijų ir 
atlyginimų. Be to, reikia pi-
nigėlių pataupyti ir šventėms, 
kurios jau ne už kalnų. O apie 
jas jau primena įvairūs kalėdi-
niai žaislai bei papuošimai.
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NUKelta Į 14 p. 

Paskolos!!! Turimų pasko-
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.

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.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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. 

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.

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.

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

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

Stacionarų juostinį gaterį. Tel. 8 
656 35185.

PASLAUGOS

Kokybiškai taisome dantis. Tel. 
8 652 50556.

žemės ūkis

Parduoda
Antis. Tel. (8 319) 69040.

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.

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

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

Runkelius. Tel. 8 656 69197.

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

PERKA
Pašarines bulves. Tel. 8 618 
31385.

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.

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.

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
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.

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
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
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

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.

Automobilius (1970-2007 m.). 
Gali būti tvarkingi, daužti ar su 
defektais, pasiimame patys. 
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628 
08406.

REKLAMA

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

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. 

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.

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
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. 

UAB „Gensera“ siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, 
meistrams, brigadininkams, 
horizontalaus gręžimo aparato 
operatoriams, lauko vamzdynų 
montuotojams ir pagalbiniams 
darbininkams vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų 
statybos ir aplinkos tvarkymo 
darbams visoje Lietuvoje (yra 
galimybė rinktis darbą pagal gy-
venamąją vietą). Suteikiame visas 
darbui reikalingas priemones, 
transportą atvykimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime 
tel.: 8 691 86121, (8 46) 416188, 
el. paštas ausra@gensera.lt.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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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

IEŠKO DARBO
Moteris gali prižiūrėti senelius 
arba dirbti valytojos darbą pusę 
etato. Parduoda pigiai kokybiškus 
žieminius obuolius. Tel. 8 614 
70968.

Kviečia

Kviečiame visus iki 2019 m. sausio 
18 d. teikti kandidatūras tradici-
niams Prienų rajono savivaldybės 
apdovanojimams „Dėkingumas“. 
2018 metų nominacijos: METŲ 
ŠVIESUOLIS, METŲ POELGIS UŽ 
SAVANORYSTĘ, UŽ PRIENŲ VAR-
DO GARSINIMĄ, UŽ GYVENIMO 
PASIEKIMUS, UŽ INDĖLĮ Į PRIENŲ 
KRAŠTO EKONOMIKOS AUGIMĄ. 
Maloniai kviečiame užpildyti an-
ketą ir pasiūlyti savo kandidatus. 
Anketą ir išsamesnę informaciją 
rasite Prienų r. savivaldybės in-
terneto svetainėje www.prienai.lt 
Prašome užpildytą anketą iki 2019 
m. sausio 18 d. atsiųsti anketoje 
nurodytais kontaktais arba palikti 
Savivaldybėje esančioje specialio-
je pašto dėžutėje. 

Kviečiame mokyklas, darželius, or-
ganizacijas, įmones, bendruome-
nes, neformalias asmenų grupes 
dalyvauti Senių besmegenių sąs-
krydyje Prienuose. Kviečiame kurti 
ir gaminti dirbtines senių besme-
genių figūras, kurios padės sukurti 
baltos žiemos efektą Lietuvoje. 
PAGRINDINIS PRIZAS – 1000 Eur. 
Daugiau informacijos apie Se-
nių besmegenių sąskrydį rasite: 
* www.besmegeniusaskrydis.lt  
* feisbuko paskyroje Senių bes-
megenių sąskrydis

REKLAMA

PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA VAIKUS Į 
KOLEKTYVUS

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro Jaunučių liaudiškų šokių 
grupė „Pliauškutis” (amžius 8–
10 m.). Naujų narių priėmimas 
– rugsėjo mėn. antradieniais 
ir ketvirtadieniais 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 
centro Šokių studija „Solo” 
merginų grupė (amžius 14–16 
m.). Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centre, konferencijų salėje 
(II aukšte). Kolektyvo vadovė 
Ilona Aksenavičienė, tel. 8 686 
69 009

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro Jaunučių liaudiškų šo-
kių grupė „Pipiras” (amžius 
5–7 m.). Naujų narių priėmimas 
– rugsėjo mėn. antradieniais 
ir ketvirtadieniais 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

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-
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 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“ 
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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 5 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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TREČIADIENIs, �018 m. gRUODžIO 5 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT
pAsKUTINIs pUsLApIs

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

43KAUNE 
nSv/val. 

45ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8673 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
7090 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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Lošimo Nr. 1182
Data: 2018-12-02

    
10 18 57 04 13 68 56 09 06 69 
03 60 52 54 23 01 55 46 53 63 
38 29 58 47 37 71 07 28 11 50 
49 73 33 72 51 48 36 42

 VISA LENTELĖ
66 26 59 67 20 34 17 24 15 05 
45 02 62 12 19 70 25

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

3267.00€ 9
55.50€ 316
2.50€ 12431
1.00€ 28811

PAPILDOMI PRIZAI
0703638 Automobilis KIA 
Sportage
0152724 Automobilis KIA 
Sportage
0196687 Automobilis KIA 
Sportage
0279625 Automobilis Mazda 
CX-5
0074234 Automobilis Nissan 
Juke
0528972 Automobilis Nissan 
Juke
0178343 Automobilis Nissan 
Qashqai
0131900 Automobilis Nissan 
Qashqai
0247351 Automobilis Suzuki 
Vitara
0657752 Automobilis VW 
T-Roc
057*414 Čekis buitinei tech-
nikai 300 Eur
028*195 Čekis buitinei tech-
nikai 300 Eur
00**078 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
06**047 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
04**804 Dormeo pagalvė ir 
užklotas
04**721 Dormeo pagalvė ir 
užklotas
02**551 Drėkintuvas Dor-
meo Air Humidifer
00**455 Drėkintuvas Dor-
meo Air Humidifer
04**309 Elektr inė blynų 
keptuvė Delimano
02**125 Elektr inė blynų 
keptuvė Delimano
06**848 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
05**914 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
053*554 Išmanusis televizo-
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rius Philips
021*683 Išmanusis televizo-
rius Philips
038*876 Kavos  aparatas 
Dolce Gusto
046*497 Kavos  aparatas 
Dolce Gusto
009*452 Kavos  aparatas 
Dolce Gusto
012*936 Kavos  aparatas 
Dolce Gusto
06**798 Kuponas degalams 
50EUR(Circle K)
04**579 Lygintuvas Rovus 
Bluepower
00**530 Lygintuvas Rovus 
Bluepower
015*427 Nešiojamas kom-
piuteris LENOVO
064*770 Nešiojamas kom-
piuteris LENOVO
04**298 Pagalvės Dormeo (2 
vnt.)
02**964 Pagalvės Dormeo (2 
vnt.)
048*635 Pakvietimas į TV
028*655 Pakvietimas į TV
011*695 Pakvietimas į TV
052*215 Pakvietimas į TV
009*518 Planšetinis kompiu-
teris LENOVO
045*704 Planšetinis kompiu-
teris LENOVO
0637473 Pretendentas į ko-
tedžą
032*875 Sonaras Deeper 
Start
052*905 Sonaras Deeper 
Start
070*209 Sonaras Deeper 
Start
037*864 Sonaras Deeper 
Start
021*643 Telefonas Samsung 
Galaxy J6
015*392 Telefonas Samsung 
Galaxy J6
067*051 Telefonas Samsung 
Galaxy J6
057*065 Telefonas Samsung 
Galaxy J6
05**683 Trintuvas Nutribulet 
600
02**477 Žurnalo “Žmonės” 
metinė prenum.
00**976 Žurnalo “Žmonės” 
metinė prenum.

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
700 000 Eur

Lošimo Nr. 674
Data: 2018-12-02

Tel. 1634
Automobilį KIA SPORTAGE lai-
mėjo žaidėjas: 674-0010082

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.

Gruodžio 7 d.
PENKTADIENIS

Tarptautinė civilinės aviaci-
jos diena

Šv. Ambraziejus 
Saulė teka 08:25

leidžiasi 15:54
Dienos ilgumas 07.29

Jaunatis (0 mėnulio diena)
Ambraziejus, Daugardas, Tau-

tė, Jekaterina
Tinkamas laikas sėti: 

salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Gruodžio 8 d.
ŠEŠTADIENIS

Švč. Mergelės Marijos nekal-
tojo prasidėjimo šventė

Saulė teka 08:26
leidžiasi 15:54

Dienos ilgumas 07.28
Jaunatis (1 mėnulio diena)

Zenonas, Vaidginas, Gedmintė, 
Guntilda

Tinkamas laikas sėti: 
laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-

dras.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Gruodžio 9 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė antikorupcijos 
diena 

Saulė teka 08:27
leidžiasi 15:53

Dienos ilgumas 07.26
Jaunatis (2 mėnulio diena)

Delfina, Leokadija, Vakaris, Ge-
denė, Valerija

Tinkamas laikas sėti: 
laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-

dras.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Gruodžio 10 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė žmogaus teisių 
diena 

Futbolo diena 
Nobelio diena

Saulė teka 08:29
leidžiasi 15:53

Dienos ilgumas 07.24
Jaunatis (3 mėnulio diena)

Eidimtas, Ilma, Eularija, Loreta
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-

dras.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Geriausiam Lietuvos Seniui 
besmegeniui – 1000 Eur!

„Senių besmegenių 
sąskrydis“ – tai 
kūrybinis-socialinis 
projektas, kurio tikslas 
atkreipti visuomenės 
dėmesį į klimato kaitą. 
Pasaulinė klimato 
kaitos problema – 
atšilimas, kuris dažnai 
keičia nusistovėjusias 
klimato taisykles – 
koreguoja metų laikus.

Akcija sieksime sukurti 
baltos žiemos efektą, net 
tuo atveju, jeigu sniego 
šiemet Lietuvoje nebus, 
taip pat pasisakome už 
klimato kaitos ir taršos 
prevenciją.

Akcija Lietuvoje vyks 
antrą kartą.

Projektą sudaro:
• socialinė akcija;
• konkursas;
• kūrybinės dirbtuvės.
Kviečiame Lietuvos 

mokyklas, darželius, or-
ganizacijas, įmones, ben-
druomenes, neformalias 
asmenų grupes prisidėti 
prie šios socialinės akci-
jos įgyvendinimo – kurti 
ir gaminti dirbtines senių 

besmegenių figūras (pri-
oritetas – antrinės žalia-
vos), kurios padės sukurti 
baltos žiemos efektą Lie-
tuvoje.

PAGRINDINIS PRI-
ZAS – 1000 Eur.

Šalies gyventojai pasi-
grožėti Seniais besmege-
niais galės nuo gruodžio 
14 d. iki sausio 8 d. Pa-
grindiniai Seniai besme-
geniai bus įsikūrę Prienų 
miesto Laisvės aikštėje 
(Vytauto g.). 

Konkursui pateikiami 
kūriniai – meninės senių 
besmegenių figūros ar jų 
kompozicijos (toliau – kū-
riniai) – turi atitikti šiuos 
reikalavimus:

Bent vienas iš matmenų 
(aukštis, plotis, ilgis) – ne 
mažiau kaip 160 cm;

Medžiagos – dominuo-
ja antrinės žaliavos, atspa-
rios aplinkos veiksniams 
(sniegui, lietui, šalčiui, 
vėjui ir t. t.);

Kūrinio konstrukcija 
ir jo tvirtinimo pagrindas 
turi būti patvarūs, atsparūs 
lauko sąlygoms.  PKLC 

50 Eur - 674-0001*15
50 Eur - 674-0001*79
50 Eur - 674-0001*87
50 Eur - 674-0015*30
50 Eur - 674-0050*57

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
NISSAN QASHQAI, 1000 EUR 
IR 40 PRIZŲ PO 100 EUR.

Lošimo Nr. 305
Data: 2018-11-30

SKAIČIAI
18, 22, 35, 36, 41 + 3, 4

LAIMĖJIMAI
5 + 2 22582415.42€   0
5 + 1 609436.50€       0
5 609436.50€       0
4 + 2 4710.60€ 0
4 + 1 254.70€ 2
4 121.80€ 4
3 + 2 66.50€ 16
2 + 2 23.00€ 147
3 + 1 17.40€ 106
3 16.70€ 118
1 + 2 10.70€ 717

2 + 1 7.70€ 1265

PROGNOZĖ: 32 000 000 Eur


