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Vytautas Sadauskas – čempionas
Kūčiukų
tradicijas
lietuvaičiai
puoselėja ir
šiandien
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Jiezno sporto klubo
„Uola“ vadovas ir treneris
Vytautas Sadauskas,
panašu, nesiruošia užleisti
čempiono vardo ir vis dar
kopia į sportinės karjeros
aukštumas.

To pavyzdys – V. Sadausko
rudens kultūrizmo varžybų
sezonas. Jieznietis pirmąsias
vietas „skynė“ be sustojimo ir
Lietuvoje, ir už jos ribų.
Spalio 5 d. Italijoje, Sardinijoje, legendinio kultūristo
Franco Columbu varžybose
Vytautas veteranų kategorijoje iškovojo pirmąją vietą.
Nepraėjus nė mėnesiui, spalio
28 d. Vilniuje, Lietuvos taurės
varžybose, jo rankose sužibo
dar viena veteranų kategorijos
pirmosios vietos taurė.
NUKelta Į 5 p. 

V. Sadauskas su žmona Aušra ir dukra Evelina
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Seime skinasi kelią mažesni
PVM tarifai spaudai ir
tis iš šešėlio tą visuomenės damalkoms
lį, kurie ieško kaip kuo pigiau
Nuo kitų metų įsigyjant
žurnalus ar laikraščius bus
galima išleisti šiek tiek
mažiau, daugiau pinigų
liks ir perkant malkas
šildymuisi.

Gruodžio 8 d. Prienų
kultūros ir laisvalaikio
centre vyko tradicinis
rajoninis vokalinių
kolektyvų sambūris „Mano
krašto partizanų dainos“,
skirtas Lietuvos Laisvės
kovos Sąjūdžio ginkluotųjų
pajėgų vado Adolfo
Ramanausko-Vanago 100osioms gimimo metinėms
paminėti.

Jau šešioliktą kartą samNUKelta Į 3 p. 
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http://www.facebook.com/labirintai

Skambėjo partizanų dainos

Karių duetas „Kuli“
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Uždegta pirmoji
advento žvakė,
pasidžiaugta
nuveiktais darbais

Patirtimi dalinosi
mokyklinių laikraščių
leidėjai

Seimas antradienį nusiteikęs
priimti dvi Pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo pataisas,
kuriomis siūloma sumažinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) malkoms ir spaudos leidiniams. Parlamentarai
pirmadienį pakeitimams po
svarstymo pritarė.
„Tvarkiečiai“ siūlo malkas
ir medienos atliekas, naudojamas kaip kurą, nuo 2019 metų sausio apmokestinti 9 proc.
PVM – tokiu pat, koks taikomas centriniam šildymui.
Naująjį tarifą siūloma nustatyto ne tik malkoms, bet skiedroms, traiškytai medienai,
žievei, pjuvenoms, drožlėms
ir iš medienos biomasės pagamintiems briketams bei granulėms, kai šios prekės perkamos
gyventojų savo poreikiams,
nesusijusiems su komercine
ar profesine veikla.
Biudžeto ir finansų komiteto narys konservatorius Mykolas Majauskas stebėjosi,
kad 21 amžiuje, užuot priėmus
sprendimus taikyti lengvatas
hibridiniams automobiliams,
vadovėliams ar knygoms, pasirenkamos malkos. Jis abejojo, ar lengvata paskatins trauk-

šildytis.
„Nesu tikras, nes jeigu žmogus nuvažiuoja į mišką, prisikerta malkų iš dėdės ar draugo,
nusiperka grynais pinigais, tai
lengvata iš tikrųjų tokių santykių ir tokio principo tikrai nepakeis. Turiu labai rimtų abejonių, ar galutinis vartotojas
gaus naudą. (...) Didžioji dalis tos naudos atiteks prekeiviams, tarpininkams, bet galutinis vartotojas naudą pajaus
minimaliai“, – prognozavo M.
Majauskas.
Tačiau socialdemokratas
Juozas Olekas teigė tikintis,
kad prekybininkams „9 proc.
tarifas labiau sumažins norą rizikuoti, nei 21 procentas“.
„Valstiečiai“ siekia nuo sausio 4 procentiniais punktais iki
5 proc. sumažinti PVM spaudos leidiniams.
„Valstietis“ Stasys Tumėnas
mano, kad tarifo mažinimas
būtų „socialinės tiesos atstatymas“. Pasak jo, šiuo metu
daug regioninių leidinių gyvena ties išnykimo riba ir tai
yra mokesčių didinimo 2009
metais pasekmė.
„Nemažai leidinių tada rajonuose atsidūrė verslininkų ir
politikos įtakos zonose, nes akcijas įsigydavo rajonų politikų
šeimos, ėmė kurtis viešosios
įstaigos, kurios tapo politinių
interesų priedangomis. Tada
NUKelta Į 4 p. 
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Neblaivią vairavusią močiutę - anūko žinion

Kaune atsiras Šv. Jono Pauliaus II aikštė

Neblaivi vairavusi 81 metų Klaipėdos rajono gyventoja pripažįsta
savo kaltę ir mano, kad gali būti atleista nuo baudžiamosios
atsakomybės bei perduota anūko žinion. Po eismo įvykio jai
nustatytas vidutinis girtumas – 1,81 promilės alkoholio.

Kaune, Šilainiuose, atsiras Šv. Jono Pauliaus II aikštė: taip
planuojama pavadinti sklypą, kur jau stovi šio vardo koplyčia. Dėl
jos reikės sutrumpinti Latgalių gatvę bei panaikinti Neretos gatvę,
kurioje ir taip nėra nė vieno statinio.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ Skambėjo partizanų dainos
Mantvydas

PREKEVIČIUS
r žinote, kas yra žiema? Žinoma, kad žinote! Tai laikas, kai po kojomis
šiurena ne skaisčiai žalia žolė, ne auksiniai medžių lapai,
o purus, kartais ir drėgnesnis,
sniegas. Tai laikas, kai vietoj
gražaus paukščių čiulbėjimo
girdime tik varnų krankimą
ir jau prie retai kur kabinamos
lesyklėlės – geltonpilvių zylučių cypsėjimą.
Visgi, dažniausiai bandydami įsivaizduoti žiemą akyse
matome kokį nors atviruką su
Seneliu Šalčiu, Kalėdų seneliu ar Snieguole, vienu žodžiu,
bet kuo, kas mūsų vaikystėje buvo pati didžiausia meilė. Dažnai savo vaizdiniuose
matome ir papuoštą Kalėdų
arba naujametinę eglutę. Pats
didžiausias grožis ir pats mieliausias kvapas žiemą... Turbūt įėjus į kambarį, kuriame
stovėdavo papuošta eglute,
pirmiau mus užliūliuodavo
ne vaizdas, o žalios eglutės
kvapas.
Deja, šiais laikais viskas,
kaip ir pats pasaulis, pasikeitė.
Žvelgiant į eglutę svarbesnis
pasidarė vaizdas. Kodėl vaizdas? Nes kvapo tiesiog nėra.
Džiaugiamės gražiomis plastikinėmis eglutėmis. Tiesą pasakius, jos netgi ne džiugina,
o suteikia amžiną laimę, trunkančią net kokias dvi dienas
ar nepilną mėnesį.
Atvirai šnekant, Lietuvoje
dabar plinta naujas virusas,
labai panašus į roto virusą,
pasireiškiantį viduriavimu
ir pykinimu. Vos ne kasdien
iš skirtingų Lietuvos kampelių plinta nauja kalėdinių
eglučių viruso banga, pasireiškianti ūmiu viduriavimu.
Nors skamba grubiai, tačiau
žmonių šventės supratimas
kuo toliau, tuo labiau tampa
absurdo teatru. Artėjant šeimos, bendrystės šventėms,
visi savo dėmesį, jausmus,
pyktį bei šlovinimą nukreipia
tik viena linkme – galvoja tik
apie kalėdinės eglutės grožį, įspūdingumą ir privalomą

A

išskirtinumą bei unikalumą.
Užuot prieš šventes rūpinęsi
savo artimaisiais, žmonės rūpinasi, kad jų miestelio eglutė
(tiksliau, anot satyrinio eilėraščio – jos lavonas) būtų gražesnė už kito miestelio eglutę.
Tarsi lenktyniautume, kurio iš
mūsų artimųjų „nabašnykas“
karste atrodys gražiau.
Iš tikrųjų, pamirštame, kas
yra Kalėdos. Mūsų tradicinė
religija kalba apie ilgaamžiškumą, o mes garbiname vos
keletą dienų truksiantį eglutės
grožį. Garbiname tai, kas vos
persiritus per Naujųjų metų
slenkstį taps tonomis šiukšlių.
Garbiname... šiukšles. Kažin
ar gali būti kas nors absurdiškesnio? Nors mokomės tolerancijos, bet pasijuokiame iš
benamio, besiknaisiojančio
šiukšlių konteineryje, tačiau
patys... garbiname šiukšles ir
dar pykstame, kad vieno ar kito miestelio valdžia nepastatė
dar gražesnės ir puošnesnės
eglutės.
Puoškite eglutes kuo gražiau! Nesvarbu, kad tai kainuoja tūkstančius. Visi mielai sutinka, kad eglučių reikia
dar gražesnių... Ir visiškai nesvarbu, kad šv. Kalėdas prieglaudose, gatvėse, miškuose,
apleistuose pastatuose sutiks
tūkstančiai Lietuvos žmonių,
kuriems tie eglutėms išleisti keli šimtai tūkstančių eurų
galėtų garantuoti maistą ir gydymą kone visus metus. Bet
kam? Juk šventinė nuotaika
yra svarbiau! Negana to, jis
svarbesnė už visus žmones ir
už... pačius mus. Mes pasiryžę kovoti dėl mums nepatikusios eglutės, tačiau nesugebame kovoti dėl savo šeimos
– ją išlaikyti, apsaugoti nuo
nusikaltėlių, taip pat ir politinių, kovoti dėl savo šeimos
egzistencijos, nes... „mūsų
eglutė tokia pati, kokia buvo
pernai...“.
Sakome, kad išsivysčiusi žmonija yra tik per žingsnį nuo dirbtinio intelekto...
Mes nesame per žingsnį nuo
jo, mes jau dirbtiniai intelektai. Nes žmogaus prigimtis
niekada neniekintų žmogiškumo dėl nupjauto, negyvo
medžio.
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

ATKelta IŠ 1 p.
būris sukvietė ne tik Prienų
rajono meno kolektyvus, bet
ir svečius. Šiais metais sambūryje dalyvavo net šešiolika
Prienų rajono meno kolektyvų ir svečiai iš Ukrainos bei
Kauno rajono Samylų kultūros centro.
Koncertas prasidėjo visų dalyvių bei žiūrovų kartu atliekama daina „Išėjai su
gandrais ir su lapais žaliais“.
Ši, kaip ir kitos skambėjusios nuoširdžios dainos,
primena, kad dainose buvo
padėtos pirmosios gėlės ir
pastatyti pirmieji kryžiai partizanams. Todėl ir šiandien
skambančios partizanų dainos išreiškia meilę artimui ir
Lietuvai, įprasmina dėkingumą kovotojams už laisvę.
Dainas klausytojams dovanojo Prienų KLC mišrus
choras „Šilas“ (vad. Aldona
Šyvokienė), Veiverių KLC
moterų vokalinis ansamblis „Radasta“ (vad. Aurelija
Bareišienė), Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos berniukų
choras (vad. Lina Suchoru-
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kovienė) ir vokalinis ansamblis „Sukutis“ (vad. Alma
Liutkienė), Pakuonio pagrindinės mokyklos solistė
Samanta Staseliūnaitė (vad.
Renata Žibienė), Prienų globos namų folkloro ansamblis
„Kvietkelis“ (vad. Valė Gustaitienė), Prienų KLC Šilavoto laisvalaikio salės folkloro
grupė „Akacija“ (vad. Saulė
Blėdienė), Prienų KLC folkloro grupė „Gija“ (vad. Dalė
Zagurskienė), Pakuonio laisvalaikio salės folkloro grupė
„Obelėlė“ (vad. Renata Žibienė), Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“
(vad. Rima Vilkienė), Prienų
neįgaliųjų draugijos ansamblis „Šilas“ (vad. Petras Liubamirskas), Stakliškių KLC
tercetas „Trio“ (vad. Vaidas
Lengvinas), Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ moterų vokalinis ansamblis (vad.
Virginija Dobilienė), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialo mišrus
vokalinis ansamblis „Puriena“ (vad. Onutė Matusevičiūtė), Jiezno KLC folkloro
ansamblis „Jieznelė“ (vad.
Danguolė Smalskienė), Balbieriškio KLC folkloro ansamblis „Dūmė“ (vad. Dalė
Zagurskienė ir Daiva Alaveckienė) bei Samylų kultūros centro folkloro ansamblis
„Senolės“ (vad. Gražina Gutmanienė).
Skambėjo ne tik liaudies
ar profesionalių kompozitorių sukurtos dainos. Kai
kuriuos dainininkus išmokė dainuoti žilagalvės močiutės, o „Kvietkelis“ atliko
savo ansamblio dainininkės
Liucijos Baranauskienės sukurtą dainą, skirtą Lietuvos
šimtmečiui.
Antroje renginio dalyje
koncertavo svečiai iš Ukrainos, iš ten, kur neramu, kur

REKLAMA

Rusijos ginklų pramonė – antra po JAV

Pirmoji nemokamo viešojo transporto valstybė

Rusija aplenkė Didžiąją Britaniją ir tapo antrąja pagal dydį ginklų
gamintoja pasaulyje, nusileisdama tik Jungtinėms Valstijoms,
pirmadienį paskelbė Stokholmo tarptautinis taikos tyrimų
institutas (SIPRI).

Liuksemburgas taps pirmąja pasaulyje visiškai nemokamo
viešojo transporto valstybe. Nuo 2019-ųjų vasaros Liuksemburge
neliks bilietų kelionėms traukiniais, autobusais ir tramvajais,
praneša britų britų nacionalinis dienraštis „The Guardian“.

tęsiasi karinė agresija. Olga
Akulova – dainininkė, dainų
autorė, poetė, kompozitorė,
teisininkė, tarptautinių ir respublikinių dainų konkursų ir
festivalių laureatė. Iš Donecko kilusi dainininkė atliko
įvairaus žanro dainas, kai kurios jų skirtos kovotojams už
Ukrainos laisvę, žuvusiems
didvyriams.
Karių duetas „Kuli“ susikūrė 2014 m. Maidano revoliucijos metu. Daug koncertuojantys atlikėjai Zinovi
Mediuk ir Maksin Perepjasko yra daugybės konkursų ir
festivalių laureatai bei diplomantai, o jų atliekamos dainos kviečia nepamiršti kovotojų už laisvę.
Sambūrio dalyvius sveikino Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Prienų šaulių 206-osios
kuopos vadas Egidijus Visockas bei Prienų KLC direktorė
Virginija Naudžiūtė.
Sambūrio dalyvių gausa
džiaugėsi Prienų KLC direktorės pavaduotoja Ligita Gediminienė. Jos manymu, tai
yra bene vienintelis renginys,
kuriame „telpa“ įvairių žanrų
atlikėjai, dalyvauja ir solistai,
ir ansambliai bei chorai. Ji ir
sambūrio koordinatorė Aldona Šyvokienė padėkojo bei
apdovanojo dalyvius.
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Atsisako išduoti įtariamuosius nužudymu

Sugriežtins bausmes nuosavybės pažeidėjams

Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras sekmadienį pareiškė,
kad jos šalis atmeta Turkijos prašymą išsiųsti jai įtariamuosius,
susijusius su žurnalisto Džamalo Chašogdžio nužudymu.
„Mes neišsiųsime savo piliečių“ - S. A.

Kinija šią savaitę paskelbė griežtinanti bausmes už rimtus
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, už kuriuos, be kita
ko, gali drausti įsigyti nekilnojamojo turto ar vykti prabangių
atostogų.

Ukrainiečių dailininkų darbai skatina į savo kraštą pažvelgti jų akimis

Laima

DUOBLIENĖ
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro
fojė veikia ukrainiečių
dailininkų paroda.
Tai Europos šalių
sanglaudos programos
„LDK paveldas –
vieningos Europos
tvarumui“ projekto –
ukrainiečių dailininkų
plenero „Lietuva ir mes.
Ukrainietiška impresija“
rezultatas.

ir bičiuliais gali pristatyti šį
unikalų projektą – Ukrainos
menininkų plenerą, skirtą Lietuvos 100-mečiui ir reiškiantį
solidarumą su šiandien ne tik

Ukrainiečių dailininkų Šv. Lozoriaus korpuso atstovas pulkininkas
plenerą, bendradarbiauGiedrius Paulius Kalninis.
dama su Prienų rajono
savivaldybe ir Ukrainos me- už savo, bet ir mūsų visų, už
nininkais, organizavo nevy- Europos ir viso demokratinio
riausybinė tarptautinė organi- pasaulio laisvę kovojančia ir
zacija Šv. Lozoriaus korpusas savo tautos teisę į savo istorines žemes ginančia Ukraina.
(CSLI).
Renginys skirtas Lietuvos Su Ukraina mus sieja istori100-mečiui ir išreiškia solida- nė Didžiosios kunigaikštysrumą su šiandien už savo suverenumą, teritorinį vientisumą ir mūsų visų laisvę kovojančia Ukraina bei įprasmina
mūsų nuoširdžią draugystę su
Lietuvai istoriškai svarbia ir
broliška ukrainiečių tauta.
Parodoje eksponuojami keturių menininkų Olenos Žvir,
Yuriy Ymash, Volodimiro
Nemiros, Segejaus Matiašo
darbai. Dalį darbų dailininkai atsivežė, dalį sukūrė Prienuose plenero metu. Kartu
su Ukrainos menininkais dirbo ir Prienų meno mokyklos
mokiniai.
Šv. Lozoriaus korpuso atstovas pulkininkas Giedrius
Paulius Kalninis perskaitė
Ukrainos ambasados sveikinimą. Jis džiaugėsi, kad vieši savo laimingos vaikystės
mieste, kad kartu su organizatoriais, bendraminčiais
REKLAMA

tės patirtis ir atmintis bei mūsų tautų bendrabūvio istorinė
sėkmės istorija.
G. P. Kalninis trumpai supažindino su Šv. Lozoriaus
sąjunga, vienijančia per
20 tūkst. narių 90-yje pasaulio šalių.
„Labai svarbu, kad
šiame plenere susitinka
ne oficialių institucijų
atstovai, bet kuriantys
žmonės. Būtent jungtys
tarp gyvų širdžių, o ne
tarp formalių institucijų
yra pačios tikriausios,
tvariausios ir ilgalaikiškiausios, jomis turėtų
remtis bet kurios šalies
užsienio politika, nes jos
yra patikimas taikos laidininkas pasaulyje“, – kalbėjo G. P.
Kalninis. O miesto centre pamatytą skelbimą su raginimu
laikyti raketę vietoj cigaretės
jis norėtų pratęsti: „o teptuką
vietoj šautuvo“.

Sveikindamas plenero dalyvius, G. P. Kalninis džiaugėsi, kad jų talento dėka mes
šiandien turime galimybę į
savo kraštą pažvelgti savo
brolių ukrainiečių akimis ir
atrasti naujus horizontus, netikėtus rakursus, naujas spalvas ir atspalvius, t.y. geriau jį
pažinti ir atpažinti tai, ko gal
lig šiol nė nematėme ir ką pastebėjo Ukrainos dailininkų
akys ir pajautė širdys.
Menininkams iš Ukrainos
dėkojo Prienų rajono savival-

dybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus

vedėjas Rimantas Šiugždinis
ir Prienų KLC direktorė Virginija Naudžiūtė.
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Porošenka prašo metropolito pagalbos

Turtas pasaulio rinkose atpigo 5–10 proc.

Ukrainos prezidentas imsis visų priemonių, kad Rusija paleistų po
incidento Kerčės sąsiauryje sulaikytus ukrainiečių karinio laivyno
jūreivius, šiuo klausimu jis jau kreipėsi į Maskvos patriarchato
Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovą metropolitą Onufrijų.

Turtas pasaulio rinkose kainuotų 5–10 proc. brangiau, jeigu
Jungtinės Valstijos ir Kinija nebūtų įklimpusios ginčuose dėl
prekybos, mano JAV bankui „Citigroup“ priklausančios privačios
bankininkystės bendrovės „Citi Private Bank“ investicijų vadovas.

Vytautas Sadauskas –
čempionas
ATKelta IŠ 1 p.
Lapkričio 3 d. Garliavoje,
Baltijos čempionato veteranų
kategorijoje Vytautas nenusileido varžovams ir iškovojo
dar vieną pirmąją vietą bei
tapo absoliučiu lietuvių vyrų ir absoliučiu visų varžybų
nugalėtoju.
Lapkričio 17 d. Norvegijoje, Larvike, UPBF federacijos
pasaulio kultūrizmo čempionate, profesionalų lygoje V.
Sadauskas vėl iškovojo pirmąją vietą.
Na, o lapkričio 24 d. Vokietijoje, Hamburge, tradiciniame Ms&Mr Universe pasaulio čempionate, veteranų +50
m. kategorijoje, vėl nuskambėjo Jiezno, Prienų bei Lietu-

vos vardas. V. Sadauskas čia
iškovojo pirmąją vietą ir garbę kautis dėl absoliutaus varžybų nugalėtojo vardo.
V. Sadauskas net tris kartus
yra laimėjęs šį turnyrą savo
kategorijoje ir jau daug metų
savo ir savo mokinių pergalėmis garsina savo kraštą. Jį
garsina ir V. Sadausko trenerė
– dukra Evelina SadauskaitėTamošiūnienė.
Ji ne tik padeda tėčiui, bet
yra ir Alytaus sporto klubo
„ŠaulėGYM“ trenerė. Jos
treniruojama Reda Slavinskaitė tapo pasaulio Miss Shape nugalėtoja bei absoliučia
varžybų nugalėtoja Hamburge. Redą pergalės lydėjo visą rudens sezoną, jos namų
lentynos šį sezoną taip pat
pasipildė tik pirmosios vietos
taurėmis. NG

Seime skinasi kelią mažesni PVM tarifai spaudai ir malkoms
ATKelta IŠ 1 p.
ir buvo smogtas smūgis viešumui, skaidrumui, nuomonių
įvairovei, demokratijai“, – kalbėjo S. Tumėnas.
M. Majauskas apgailestavo,
kad valdantieji prieš rinkimus
pasiūlę mažinti PVM spaudai,
siekia savanaudiškų tikslų dėl
artėjančių kelių rinkimų.
„Man atrodo, kad tai yra elementarus saldainis prieš rinkimus spaudai, siekiant, kad
apie valdančiuosius parašytų

šiek tiek gražiau. (...) Kviesčiau priimti tokį sprendimą po
rinkimų, tai būtų objektyvesnis, skaidresnis ir nuoširdesnis
sprendimas“, – siūlė jis.
Tačiau M. Majauskas taip
pat tikino, kad tarifo mažinimas reikalingas, nes prie
spaudos menkimo prisideda
brangstantis spausdinimas ir
popierius.
„Tai mažina žiniasklaidos
priemonių pelną. Taip pat reikia prisiminti, jog buvo įvesta

eilė reklamos draudimų, tai yra
alkoholio, lošimų, greitųjų kreditų ir tai taip pat reikšmingai
sumažina žiniasklaidos priemonių pajamas“, – kalbėjo
parlamentaras.
Pasak jo, didelė žiniasklaidos priemonių dalis spausdinama Lenkijoje, kur yra ne tik
geresnė infrastruktūra, bet ir
spausdinimui taikomas nulinis
PVM tarifas
M. Majausko teigimu, spaudos išgyvenimui įtakos turėjo

joje dirbančių žmonių apmokestinimo reforma, vykusi
prieš kelerius metus: „Jeigu
anksčiau dominavo autorinis
apmokestinimas, dabar didžiąją dalimi darbo santykiais, tai
vėlgi padidintas apmokestinimas ir mažesnis pelnas“.
Finansų ministerijos skaičiavimais, kitais metais dėl
sumažinto PVM spaudai biudžetas netektų apie 2 eurų, o
dėl malkoms – 7 mln. eurų pajamų. BNS

Seimas – prieš GPM lengvatą į vaikų švietimą investuojantiems tėvams
Tėvai, investuojantys į
neformalų vaikų švietimą,
negaus gyventojų pajamų
mokesčio (GPM) lengvatų.

Seimas pirmadienį atmetė konservatoriaus Lauryno
Kasčiūno parengtas Gyven-

tojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis siūlyta
valstybei papildomai remti
tėvus, investuojančius į neformalų vaikų švietimą. Už
tai, kad pakeitimai nebūtų
svarstomi, balsavo 66 Seimo

nariai, prieš – 29, susilaikė 10
parlamentarų.
L. Kasčiūno skaičiavimais,
vieno būrelio kaina yra apie
35–80 eurų per mėnesį, todėl panaudojus neformaliojo
ugdymo krepšelio lėšas (15

eurų), tėvams tenka mokėti dar 20–65 eurus. Anot jo,
jei ši suma būtų atimama iš
apmokestinamųjų pajamų,
žmogaus grynosios pajamos
padidėtų 36–120 eurų per
metus. BNS
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Kinija dėl arešto iškvietė JAV ambasadorių

Ryklys smarkiai sužalojo banglentininką

Kinija sekmadienį iškvietė JAV ambasadorių, pareiškė protestą
dėl „Huawei“ finansų vadovės „itin blogo“ arešto Kanadoje ir
pareikalavo, kad Jungtinės Valstijos atšauktų jos ekstradicijos
prašymą. Ji sulaikyta dėl sankcijų Iranui nesilaikymo.

Prie rytinės Australijos pakrantės ryklys smarkiai sužalojo
banglentininką. 36 metų vyras sekmadienį ryte drauge su keliais
kitais banglentininkais plaukiojo netoli miestelio į šiaurę nuo
Sidnėjaus, kai jį užpuolė kol kas nenustatytos rūšies ryklys.

Patirtimi dalinosi mokyklinių laikraščių leidėjai
Laima

DUOBLIENĖ
Praėjusį penktadienį šeštą
kartą Prienų „Žiburio“
gimnazijoje rinkosi
respublikinės praktinės
mokyklinių laikraščių
leidėjų konferencijos
dalyviai. Konferenciją
„Mokyklinis laikraštis
rašo“ organizuoja
„Žiburio“ gimnazija ir
Prienų švietimo pagalbos
tarnyba.

Į konferenciją dėl mokytojų
streiko neatvyko dviejų Kaišiadorių mokyklų atstovai,
svarbios priežastys sutrukdė
dalyvauti Lazdijų rajono atstovams, tad konferencijoje
dalyvavo tik Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos laikraščio
„Atžalynas“ iš arti“, Utenos
Adolfo Šapokos gimnazijos
laikraščio „Paupėja“, Trakų
Vytauto Didžiojo gimnazijos laikraščio „Klaustukas“
ir Prienų „Žiburio“ gimnazijos laikraščio „Salve“ jaunieji
žurnalistai.
Konferencijos dalyvius
sveikino Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus
vyr. specialistė Renata Pavlavičienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė, „Žiburio“
gimnazijos direktorė Irma
Kačinauskienė. Jos linkėjo
būti drąsiems ir atsakingiems,
pozityviems ir etiškiems, kasdien išsikelti uždavinius ir
stengtis juos įgyvendinti.
Po įkūrimo šimtmetį švenčiančios „Žiburio“ gimnazijos trumpo pristatymo jauniesiems žurnalistams patarimų
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negailėjo reklamos įmonės
„Grafikos dirbtuvės“ projektų
vadovė, „Kauno žinių“ žurnalistė, „Žurnalistikos akademijos“ vadovė ir lektorė VDU
literatūros ir spaudos magistrė Gintarė Visockytė. Ji kalbėjo, kad išsilavinimas suteikia labai gerą bazę – analizės
ir komunikacijos pagrindus,
kurie atveria daug kelių. Jos
teigimu, žurnalistas visuomet
turi ginti visuomenės interesą
ir nepažeisti etikos. Per diskusijas, bendrus svarstymus,
žaidimus ir trumpas kūrybines užduotis buvo ieškoma
atsakymų į klausimus, kas yra
gera žurnalistika ir geras žurnalistas, kaip bendruomenės
gyvenimą atspindi mokykliniai laikraščiai.
Grupėse kartu su jaunaisiais žurnalistais dirbo Prienų
rajono žiniasklaidos atstovai:
Mantvydas Prekevičius, Romualdas Prokofjevas ir Vaclo-

vas Sinkevičius. Viena grupė
gilinosi į fotografavimo subtilybes, kitos dvi vaizdo konferencijose turėjo bendrauti su Punsko Kovo 11-osios
licėjaus laikraščio „Dėmesio“ jaunaisiais žurnalistais
ir Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros
bendrojo lavinimo mokyklos
Nr.1247 atstovais bei parengti straipsnius. Deja, konferencijos dalyviams iš Utenos ir
Prienų su Punsko mokiniais
pabendrauti nepavyko, tačiau
žurnalistai išsisuko iš padėties ir parengė interviu vieni
apie kitus.
Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros
bendrojo lavinimo mokykla Nr.1247 – tai šiuolaikinė
valstybinė mokykla, kurioje
dėstoma lietuvių kalba, lietuvių liaudies tradicijos, daina
ir šokis, Lietuvos istorija ir
geografija. Mokykloje mo-

kosi 450 septyniolikos tautybių mokinių. Nors dauguma
dalykų dėstoma rusų kalba,
tačiau lietuviškos tradicijos
čia itin puoselėjamos – švenčiamos kalendorinės šventės,
mokoma šokti lietuviškus šokius bei gaminti tradicinius
lietuviškus patiekalus. Dalis
mokinių planuoja studijuoti Lietuvoje. Pabendravę su
Maskvoje gyvenančiais bendraamžiais, mokiniai padarė
išvadą – ir gyvenant Maskvoje galima mylėti Lietuvą. Taip
pavadino ir savo straipsnį.
Konferencijos dalyviai ne
tik gavo naudingų patarimų,
pasidalino patirtimi su kitų
mokyklų atstovais, susirado
naujų draugų, bet ir buvo apdovanoti Lietuvos žurnalistų
sąjungos, Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus
ir Prienų švietimo pagalbos
tarnybos padėkomis, rėmėjų
dovanomis.

verta žinoti 
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Atmetus „Brexit“, gali griūti JK vyriausybė

Paryžius įspėja nesikišti į Prancūzijos politiką

Britų ministrė pirmininkė perspėjo, kad parlamentui atmetus jos
pasiektą „Brexit“ susitarimą, šalis gali likti Europos Sąjungoje, o į
valdžią gali ateiti opozicinė Leiboristų partija.

Donaldui Trampui socialiniame tinkle „Twitter“ pažėrus pareiškimų
apie „geltonųjų liemenių“ protestus Prancūzijoje ir užsipuolus
Paryžiaus klimato susitarimą, oficialusis Paryžius JAV prezidentą
sekmadienį paragino nesikišti į Prancūzijos politiką.

Prenumeruokite laikraštį 2019 metams!
Laikraščio prenumerata 2019 metams Lietuvos pašte:
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio)
1 mėn. 3,06 Eur
3 mėn. 8,16 Eur
6 mėn. 15,30 Eur
12 mėn. 28,56 Eur

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“
1 mėn. 4,39 Eur
3 mėn. 12,44 Eur
6 mėn. 24,48 Eur
12 mėn. 43,86 Eur

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio)

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“

(senjorams ir neįgaliesiems)

(senjorams ir neįgaliesiems)

1 mėn.
3 mėn.
6 mėn.
12 mėn.

6 mėn. 23,46 Eur
12 mėn. 42,84 Eur
1 mėn. 4,08 Eur
3 mėn. 11,93 Eur

3,06 Eur
7,14 Eur
14,28 Eur
27,54 Eur

Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“
(Laikraščio Naujasis Gėlupis priedas Birštono krašto gyventojams)

1 mėn.
3 mėn.
6 mėn.
12 mėn.
REKLAMA

1,02 Eur
3,06 Eur
6,12 Eur
12,24 Eur



laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Tyrėjai Rusiją įtaria dar dviem nužudymais

Per protestus Prancūzijoje suimti 1,723 tūkst.

Britų policijos detektyvai, vadovaujantys buvusio rusų dvigubo
agento ir jo dukros apnuodijimo Solsberyje tyrimui, rado naujų
įrodymų, kurie Kremlių susieja su mažiausiai dviem kitais
įtariamais nužudymais Didžiosios Britanijos teritorijoje.

Per paskutinius „geltonųjų liemenių“ protestus, per kuriuos
demonstruotojai susirėmė su riaušių policija, visoje Prancūzijoje
buvo suimti 1,723 tūkst. žmonių, sekmadienį pranešė vidaus
reikalų ministerija.

Birštone lankėsi kandidatas į Lietuvos prezidentus Gitanas Nausėda
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Trečiadienį, gruodžio 5ąją, Birštono kurhauze
vyko susitikimas su
kandidatu į Lietuvos
prezidentus Gitanu
Nausėda. Susitikime
dalyvavo Birštono
savivaldybės vadovai ir
administracijos atstovai
bei nemažai birštoniečių.
Svečią pristatė ir renginį
vedė merės visuomeninis
patarėjas Vygintas
Bubnys.

Šiuo metu G. Nausėda yra
bene žinomiausias ir Lietuvos
žmonių geriausiai pažįstamas
kandidatas į prezidentus.
G. Nausėda susitikimo pradžioje kalbėjo apie gražėjantį Birštoną ir jo patrauklumą,
kas, beje, labai pamalonina
kurorto gyventojus.
Žinoma, pretendentas kalbėjo ir aktualiomis temomis,
kuriomis kalba ir kiti pretendentai į prezidentus ar Seimo
nariai, tokiomis kaip mažos
pensijos, maži atlyginimai ir,
aišku, nedidelės įmokos į „Sodros“ biudžetą.
G. Nausėda pasakojo ir apie
savo apsisprendimą kandidatuoti į LR prezidento postą,
nors beveik visą laiką ėjo atsakingas bankininko pareigas.
2000–2008 metais jis buvo
AB Vilniaus banko valdybos pirmininko patarėjas, o
nuo 2008 iki 2018 m. – SEB
banko prezidento patarėjas ir
vyriausiasis ekonomistas. G.
Nausėda politikoje tiesiogiai
nedalyvavo, dažniau žvelgė iš šalies ir pakritikuodavo
ne visada teisingus sprendimus finansiniais klausimais,
į kuriuos politikai privalėdavo atsižvelgti. Be to, G. Nausėda buvo prezidento Valdo
Adamkaus rinkimų komandoje. „Nusprendžiau ateiti ir
pabandyti padaryti, kad Lietuvai būtų geriau, žinoma, jeigu
pavyks, jeigu lemtis suteiks
tokią galimybę. Žinant padėtį Seime, kur vyrauja rietenos,
tai ir neaišku, ar tai geriausias
kelias pradėti judėti į priekį.
Man atrodo, kad reikia tokio
REKLAMA

prezidento, kuris sugebėtų susodinti visų partijų atstovus
prie bendro stalo ir pabandytų rasti bendrą kalbą“, – sakė
G. Nausėda.
Svečias pastebėjo, kad dabar gyvename sudėtingu laikotarpiu ir sudėtingoje tarptautinėje situacijoje. Žinome,
ką veikia Rusijos armija, kaip
paminamos tarptautinės teisės. Lietuva irgi turėtų užimti
tam tikrą tvirtą poziciją. Pasak
pretendento, Rusija nesiekia
susitarimo su kitomis šalimis,
o jos valdžios reitingai smunka. Tada, žinoma, geriausias
būdas yra nukreipti dėmesį į
išorę, į gretimas šalis ir ieškoti
išgalvotų priešų.
Anot G. Nausėdos, Lietuva turi siekti tvirtos politikos,
stengtis, kad visa Europos
bendrija palaikytų bendrą
poziciją.
Pretendentas į LR prezidentus kalbėjo, kad neturėtume
kaimynų vadinti įžeidžiamais
žodžiais ir kabinti įvairias etiketes. Tokius žodžius reikėtų
išbraukti iš savo žargono, nes
jie įžeidžia ir paprastus tos šalies žmones, kurie su valdžios
vykdoma politika neturi nieko bendro.
Vėliau pokalbis pasisuko
apie gerovės valstybę, kokia
ji turėtų būti, kad dauguma
žmonių galėtų gyventi oriai ir
galėtų save priskirti vidurinei
klasei, kaip ir kitose Europos
šalyse. Deja, Lietuvoje pasigirti ar pasidžiaugti gerai gyvenantys gali tik apie 5 proc.
gyventojų. Taigi, visiškai aišku, kad Lietuva tikrai nėra gerovės valstybė ir greitai tokia
dar nebus.
„Gerovės valstybė turėtų būti tokia, kurioje gyvena
dauguma vidurinės klasės atstovų, o ne 5 proc. Mes galime
orientuotis į Skandinavijos šalis, bet tai pasiekti būtų įmanoma ne per vienerius metus.
Žinoma, labai svarbi krašto
apsauga, bet svarbios ir kitos sritys. Reikia teisingai paskirstyti biudžetą, išskirti prioritetus. Orus gyvenimas turi
būti užtikrintas visiems žmonėms,“- sakė G. Nausėda.
Kito instrumento atstovauti savo interesams neturi

nei mokytojai, nei medikai,
nei kultūros darbuotojai, kurie dažnai paliekami likimo
valiai. Bet kad galėtume dalintis biudžetą, reikia jį ir pripildyti. Iš kur papildyti, jeigu
Lietuvoje vis dar vyrauja šešėlinė ekonomika? (O kodėl
ji atsirado? Matyt, dėl to, kad
valdžia iš karto stengiasi nuo
verslą pradėjusio žmogaus
nulupti devynis kailius, bausti, drausti ir kontroliuoti, o ne
padėti...)
G. Nausėda mano, kad jam,
kaip nepartiniam ir nepriklau-

domino šeimų ir lytiškumo
problemos, kurios pastaruoju
metu sulaukia vis daugiau diskusijų, kas yra tradicinė šeima
ir kaip žiūrima į netradicinės
orientacijos žmonių partnerystę, ar galima jiems patikėti
auginti vaikus.
Pasak G. Nausėdos, gyvename katalikiškoje visuomenėje, turime stiprią Katalikų
bažnyčią, kuri turi savo sampratą apie šeimos instituciją.
Tačiau svarbios ir žmogaus
teisės. „Manau, kad netradicinės orientacijos žmonės

somam kandidatui į prezidentus, būtų lengviau susodinti
partijų atstovus bendro pokalbio nei kažkurios partijos atstovui. Anot jo, nereikia kurti naujų partijų, tačiau visada
turėtų būti laukiama susipratusių ir suprantančių gyvenimo esmę piliečių paramos.
Tokių, kurie nori sąžiningai
dirbti, turėti teisingą valdžią,
teisingą mokesčių sistemą
ir pasitikėti savo vyriausiąja
valdžia. „Mums svarbu, kad
rastume dialogą ir galėtume
susikalbėti, kad nebūtų priešpriešos savivaldybėse, kur yra
kelių partijų atstovai“, – kalbėjo svečias.
G. Nausėda mielai atsakė
į birštoniečių klausimus, kurių buvo gana daug. Žmones

gali kurti bendro gyvenimo
institucijas, tačiau ne šeimą.
Tačiau manau, kad šiuo klausimu turėtume atsiklausti ir
tautos nuomonės. Jei didžioji dalis pritartų, būtų galima

kažką daryti“, – sakė kandidatas į prezidentus, primindamas, kad nieko negalima
stumti buldozerio principu.
Žmonės domėjosi, į kokią
šalį tapęs prezidentu kandidatas vyktų pirmiausia.
G. Nausėda paminėjo, kad
pirmojo vizito, jei būtų išrinktas prezidentu, jis vyktų
į Lenkiją. Pasak jo, Lietuva
neišnaudoja savo potencialo
santykiuose su Lenkija, kuri
Lietuvai yra svarbi. Anot G.
Nausėdos, drauge su Lenkija Lietuva galėtų būti labiau
girdima Europos Sąjungos
institucijose, o abiejų valstybių požiūris į daugelį užsienio
politikos klausimų, ypač į santykius su Baltarusija, Rusija ir
Ukraina, yra panašus. Pasak
G. Nausėdos, Lietuvoje gyvenančios etninės mažumos
yra ne Lietuvos problema, o
turtas, todėl būtina pasiekti, kad jos Lietuvoje jaustųsi
gerai. Beje, nors ir kalbama
apie kažkokius nesutarimus
su Lenkija, tačiau mūsų tautiečiai labai gražiai priimami
Lenkijoje, net daugelis pardavėjų kalba lietuviškai ir maloniai aptarnauja...
Atsakydamas į klausimą
apie seniai visiems net nusibodusį pavardžių rašymą lotyniškais rašmenimis pasuose, G. Nausėda sakė, kad tai
nėra pagrindinė kliūtis gerinant santykius su Lenkija,
tačiau reikia būti pasiruošus
kompromisui. Jo manymu,
pavardžių lotyniškomis raidėmis rašymas turėtų būti numatytas antrame paso puslapyje.
Visgi net mūsų lietuvių patriarchų raštuose galime rasti ir

lotyniškų rašmenų. Ir niekas
vajaus dėl to nekelia...
Taip pat buvo kalbama apie
vidutinį ir smulkų verslą Lietuvoje, jo vystymo galimybes.
Atrodo, kad mūsų Seimas nenori supaprastinti gyvenimo
smulkiems verslininkams, tik
greičiau parklupdyti, kad eitų
prašyti pragyvenimui pašalpų
iš valdžios...
Anot G. Nausėdos, su tokia mokesčių sistema ir tokiu požiūriu į verslininkus
neprisišauksim emigrantų iš
užsienio. Jie norėtų sukauptą kapitalą įdėti į kažką savo,
o ne pravalgyti ir po to grįžti
ten, iš kur atvyko...
Visi žino ir pripažįsta, kad
vidutiniam ir smulkiam verslui sudaryta daug biurokratinių trukdžių, reikalaujama
įvairių popierių (dokumentų). Jeigu viskas būtų paprasčiau, nebūtų smukdomi nauji
verslininkai, rinka įsisuktų ir
atsirastų daugiau darbo vietų,
daugiau liktų žmonių Lietuvoje. Gal ir čia gyventi būtų
gera, gal ir Lietuvoje būtų kuriama gerovės valstybė...
Žmonės norėjo paklausti ir
apie sportą, knygas, pajamas,
tačiau laikas irgi buvo ribotas. Tačiau daugumai tiesūs
ir konkretūs atsakymai padarė neblogą įspūdį. Ypač susitikimo pabaigoje ištarti žodžiai, kad negalime gyventi
tik praeitimi ir jos klaidomis,
reikia žiūrėti į ateitį ir dirbti
jos labui.
Kas žino, gal ir daugiau
Birštone apsilankys norinčių
būti prezidentais, gal kas dar
gražiau pakalbės... Bet tų tuščių kalbų jau visiems gana.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Per 18 valandų trukusį susišaudymą nukovė 3

Konfiskuota daugiau kaip tona kokaino

Indijos pajėgos pagrindinio ginčijamo Kašmyro miesto
priemiestyje nukovė tris įtariamus sukilėlius, užbaigę beveik
18 valandų trukusį susišaudymą. Buvo sužeisti ir keli kovos su
sukilėliais policijos būrio pareigūnai ir vienas kareivis.

Maroko teisėsaugos institucijos konfiskavo daugiau kaip toną
kokaino ir sulaikė septynis žmones, kurie, kaip įtariama, gabeno
narkotiką iš Lotynų Amerikos į Europą. Kokaino siunta buvo
aptikta sunkvežimyje ir dviejose valtyse netoli Džadidos uosto.

Uždegta pirmoji advento žvakė,
pasidžiaugta nuveiktais darbais

Birštono vienkiemio teatro sėkmė

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gruodžio 7-osios pavakare
„Carito“ namuose vyko
Birštono „Bočių“ bendrijos
vakaronė „Adventus –
atėjimas“ ir buvo uždegta
pirmoji advento žvakė.

Bendrijos pirmininkė Julija Barutienė pristatė vakaronės svečius: LR Seimo narį
Andrių Palionį, Birštono savivaldybės merę Nijolę Dirginčienę, Lietuvos pensininkų sąjungos pirmininką Petrą Ruzgų, rašytoją Tautvydą
Galinį (Vydą Astą) ir daug
visuomeninių organizacijų
atstovų. Vakaronės metu buvo
pristatyta ir rašytojo Vydo Asto, švenčiančio savo jubiliejų,
kūrybos paroda.
Renginys prasidėjo Tylos
minute pagerbiant 8 draugijos narius, iškeliavusius šiais
metais Amžinybėn.
Netrukus ant adventinio
vainiko Lina ir Leonas įžiebia pirmąją žvakę, reiškiančią,
kad jau prasidėjo adventinis
laikotarpis, kuris tęsis iki Kūdikėlio Jėzaus gimimo gruodžio 24 dieną.
„Bočių“ bendrijos pirmininkė J. Barutienė pasidžiaugė per metus l nuveiktais gražiais ir prasmingais darbais,
kelionėmis pas savo bičiulius bei jų priėmimą Birštono
kurorte.
Kasmet bočiai daug keliauja, daug kuo domisi ir lankosi
įdomiuose objektuose, sužino
ne tik apie savo šalies istorinę
praeitį, bet domisi ir tais įvy-

REKLAMA

kiais, kurie nulėmė Lietuvos
valstybės raidą ir dabartinę
padėtį.
Žinoma, „Bočių“ bendrijos
nariai ne tik keliauja, iškylauja ir pramogauja, bet aktyviai
dalyvauja ir įvairiose talkose:
tvarko parką, bažnyčios šventorių ir niekada neužmiršta
prisijungti prie pavasarinių
talkų, kai tvarkomi pilkapiai
ir piliakalniai ar senos, jau
neveikiančios kapinaitės, su
vaikais ir jaunimu prieš Visų
šventųjų dieną pagerbia mirusiuosius. Be to, nepamiršta
aplankyti liginių ar sunegalavusių ne tik didžiųjų švenčių
metu, bet ir tada, kai prisimena, kad jiems irgi reikia draugijos, reikia išgirsti visas kurorto naujienas.
J. Barutienė pristatė dabar
jau Birštone gyvenančio rašytojo Tautvydo Galinio (Vydo
Asto) trumpą biografiją, išvardijo jo kūrinius, o Aldona
Milda Valatkienė, Judita Vyšniauskienė ir Magdutė Kulbušauskienė paskaitė ištraukas
iš puikios sakmės „Perkūno
ir Velnio brolybė“.
Šventė lieka švente, tačiau
buvo pateikta ir trumpa bendrijos finansinė ataskaita, kurią bendrijos nariai vienbalsiai

patvirtino.
J. Barutienė už aktyvią veiklą draugijoje padėkojo A. M.
Valatkienei, Angelei Gladkauskienei, Bronei Lukošienei, Juditai Vyšniauskienei,
Irenai Šuliauskienei, Linai
Danilovienei ir kitiems aktyviems bendrijos nariams.
Lietuvos pensininkų draugijos pirmininkas P. Ruzgus
Lietuvos šimtmečio medalius
įteikė A. M. Valatkienei, T.
Galiniui ir savivaldybės merei N. Dirginčienei.
Tradiciškai buvo pasveikinti visi jubiliatai, šiais metais šventę jubiliejus. Tarp
jų buvo Genovaitė Vaitkelevičienė, Onutė Bunevičiūtė,
Birutė Lučnikovienė, Algimantas Vyšniauskas, Roma
Urbonienė, Vytautas Mocevičius, Vida Šaltmirienė ir dar
daug kitų.
Vakaronėje dalyvavęs Seimo narys A. Palionis taip pat
įteikė atminimo dovaną rašytojui Vydui Astui ir pasidžiaugė gražia senjorų veikla, jų neišsenkančia energija
ir kūryba.
Vakaronės metu koncertavo
„Bočių“ bendrijos ansamblis,
o vėliau vyko ir ramūs pokalbiai prie puodelio kavos.

Baigiantis metams dažnas
žmogus, kolektyvas
apžvelgia metų įvykius,
apmąsto ateities
perspektyvas. Birštono
vienkiemio teatrui 2018ieji buvo ne tik sėkmės,
bet ir naujų didelių darbų,
patirčių metai.

Teatro kolektyvas buvo
pakviestas dalyvauti Lietuvos šimtmečio dainų šventėje
„Vardant tos...“, Teatro dienoje „Sau, tautai, žmonijai“, kuri buvo skirta Vydūno 150osioms metinėms paminėti.
Tai buvo didelė garbė, kartu
ir išbandymas teatro kolektyvui, o ypač jo vadovei Beatai
Klimavičienei. Beatai teko
parašyti scenarijų spektakliui,
sukurti jo pavadinimą, mintis,
atitinkančias šventės reikalavimus ir prasmę. Taip gimė
publicistinio spektaklio „Kalboje tautos stiprybė“ pradinis
variantas, kuris vėliau buvo
tobulinamas.
Iki tol atlikę spektakliuose komedijinius vaidmenis
teatro aktoriai turėjo laikyti
egzaminą – sukurti publicistinį vaidinimą, kuris pareikalavo nemažai jų pastangų.
Spektaklyje dalyvauja įvairių amžiaus grupių ir profesijų žmonės, tačiau juos visus
vienija meilė Lietuvai, jos
kalbai, žmogui. Spektaklyje
atliekamos dainos Vydūno,
Maironio žodžiais. Jas atlieka Birštono vienkiemio vokalinis ansamblis (vad. Inesa
Rutkauskienė).
Spektaklis „Kalboje tautos stiprybė“ buvo pristatytas
šiais metais jau 24 kartą vykusiame Lietuvos suaugusiųjų
teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ regioniniame ture.
Šiame konkurse teatras dalyvavo trečią kartą ir jau antrą
kartą iš eilės tapo laureatu.
Teatras buvo įvertintas labai
gerai (94 meninio lygio balai

pagal 10 vertinimo kriterijų) ir
pakviestas į baigiamąją Lietuvos miestelių ir kaimų mėgėjų teatrų šventę „Atspindžiai“
Kupiškyje. Šventės metu išsakyta daug gražių žodžių
visam Birštono vienkiemio
teatro kolektyvui. Tai didelė
garbė ne tik teatro kolektyvui,
bet kartu visai bendruomenei
ir Birštonui.
2018 metais Birštono vienkiemio teatras dalyvavo tarptautiniame projekte „Gyvenimas kaip teatras – bendradarbiavimas abipus sienos aktyvaus senėjimo srityse“ ir kartu
su Lenkijos Koryčino miesto teatru paminėjo valstybės
šimtmetį bendru pasirodymu
– A. Mickevičius poema „Ponas Tadas“. Šią vasarą Koryčino senjorų teatras dalyvavo Birštono vienkiemio bendruomenės surengtoje teatrų
šventėje Matiešionyse.
Norisi prisiminti, kad Birštono vienkiemio teatro kolektyvas savo darbo sėkmės vaisius skina jau nuo 2014 metų,
kai pirmą kartą Lietuvos mė-

gėjų teatrų apžiūroje-šventėje
„Atspindžiai“ parodė Žemaitės komediją „Trys mylimos“
(rež. B. Klimavičienė). Tada
teatrui buvo suteikta trečia
meninio lygio kategorija.
2016 metais tame pačiame
konkurse teatras parodė S.
Kymantaitės-Čiurlionienės
komediją „Kuprotas oželis“
(rež. B. Klimavičienė) ir tapo
laureatu.
2017 metais šventėje „Tegyvuoja teatras“ Priekulėje
Birštono vienkiemio teatras
ir du jo aktoriai buvo apdovanoti epizodinio vyro ir moters vaidmens bei muzikinio ir
garsinio spektaklio sprendimo
nominacijose.
Teatro kolektyvas pasiryžęs nenuleisti kartelės ir ieškoti naujų formų skleidžiant
teatro meną. Teatras – atvira
erdvė visiems norintiems realizuoti save scenoje ir suteikti
žmonėms džiaugsmą.
Birštono vienkiemio bendruomenės pirmininko pavaduotoja Birutė Magdelena Vokietaitienė

10 švietimas
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FSB: Rusija ir Ukraina nekariauja

„SpaceX“ kalėdinė krovinių siunta pasiekė TKS

Po incidento Kerčės sąsiauryje sulaikytų Ukrainos jūreivių
negalima laikyti karo belaisviais, nes tarp Rusijos ir Ukrainos nėra
karinio konflikto ar karo, pareiškė Rusijos federalinės saugumo
tarnybos (FSB) atstovas.

JAV bendrovės „SpaceX“ krovinių kapsulė, kurioje, bet kitų
atsargų, esama kalėdinių dovanėlių, šeštadienį susijungė su
Tarptautine kosmine stotimi (TKS) po šiokių tokių trikdžių, sukeltų
ryšių sutrikimo.

Iš tarptautinio vizito
Turkijoje sugrįžus
Prienų „Revuonos“
pagrindinė mokykla
pradeda įgyvendinti naują
Erasmus+ projektą „Coding
in a Cultural Europe“
(„Kodavimas kultūrinėje
Europos erdvėje“).

Švietimo mainų paramos
fondui finansavus paraišką

projektui prasidėjo strateginė šešių mokyklų iš įvairių Europos šalių- Anglijos,
Lenkijos, Kroatijos, Turkijos
ir Ispanijos - partnerystė, kuria bus siekiama padėti moksleiviams vystyti kompiuterinį mąstymą ir skaitmeninius
įgūdžius, įgyti 21 amžiaus
įgūdžius. Tikime, kad projektas padės pakeisti moksleivių
paradigmą nuo technologijų
vartotojų į technologijų kūrėjų. Manome, kad naujų technologijų naudojimas darbo
projekte metu padės pašalinti
socialinius ir kultūrinius barjerus, padės sumažinti skirtumus tarp lyčių ir skatins lygias
galimybes moksle. Projektas
bus vykdomas 2018-2020
metais.
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2018 metai paskelbti Europos kultūros paveldo metais.
Projektu skatinsime gerbti
kiekvienos šalies kultūrą ir
tradicijas, dalyvaudami veiklose sužinosime daugiau
apie kiekvieną iš šalių: papročius, architektūrą, pastatus,
skulptūras, tapybą, muziką,

rašytojus ir t.t. Brangindami
kultūros paveldą galime suvokti, kokia didelė mūsų įvairovė, ir pradėti diskutuoti apie
tai, kas mus sieja.
2018 m. lapkričio 25 –
gruodžio1 dienomis Prienų
„Revuonos“ pagrindinės mokyklos projekto komanda direktorė Ilona Balčiukynienė,
pavaduotoja ugdymui Rasa
Alaburdienė ir anglų kalbos
mokytoja, projekto koordinatorė Adelė Berezovskaja
dalyvavo tarptautiniame susitikime Turkijoje, Kartepe, Suadiye mokykloje. Pirmą dieną direktorius pristatė
savo mokyklą, vedžiojo po
mokyklos klases, supažindino su esančiais mokytojais.
Visos šalys parodė pateiktis

apie savo šalių ugdymo sistemas ir video apie mokyklas
ir šalis. Projekto koordinatorė Ispanija pristatė projekto
logotipą. Buvo pasiskirstyta
užduotimis ir nuspręsta dėl
kodavimo savaitės pravedimo ir kultūrinės veiklos, kuri
bus parodyta kito susitikimo
metu. Iškilmingos vakarienės
metu visi partneriai susitiko
su rajono švietimo administracija, Kartepe miesto meru,
vietiniais žurnalistais. Mokinių ansamblis, pasipuošęs
tautiniais rūbais, padainavo
liaudies dainas ir šoko tautinius šokius. Po to visi dalyviai
mokėsi šokių žingsnių ir ragavo vietos patiekalus. Vakaro
pabaigoje buvo valgomas didžiulis Erasmus tortas.
Sekančią dieną buvo diskutuojama apie dviejų metų
projekto veiklas ir galimybes
mokyti kodavimo. Po pietų buvo aplankyti įspūdingi
kultūrinio paveldo pastatai
Izmit mieste. Izmit randasi
Marmuro jūros pietuose, ant
to paties pavadinimo ežero
kranto. Miestas apjuostas 5
km ilgio gynybine siena, menančia romėnų laikus.
Trečiadienį visi susitikimo
dalyviai turėjo galimybę stebėti Turkijos mokytojų integruotas pamokas ir aplankė
žymaus Turkijos dailininko
ir muzeologo Osman Hamdi Bey namą-muziejų, kurį
jis pats suprojektavo. Didelį
įspūdį padarė apsilankymas
SEKA popieriaus fabrikemuziejuje.
Ketvirtadienį mokyklos
mokytojai pasidalino gerąja

patirtimi apie kodavimo mokymą įvairių dalykų pamokose ir pravedė seminarą apie
eTwinning. Po to projekto koordinatoriai įvertino projekto
procesus - veiklas, užduotis,
atsakomybę ir patį projektą,
struktūrą, bendravimo būdus
ir suderino sekančių susitikimų datas. Atlikus suplanuotus darbus, susipažinome su
miestu, jo vaizdais, aplankėme Orhan mečetę, Kemalio

Atatiurko namą-muziejų ir
kitus žymius pastatus-muziejus.
Penktadienį ekskursijos
Stambule metu, klausydamiesi gido aiškinimo, grožėjomės
Bosforo sąsiauru, apsilankėme svarbiose kultūrinėse ir
istorinėse vietose – Topkapi
rūmuose, sultono Ahmedo
(Mėlynojoje) mečetėje, Sofijos sobore-Hagia Sophia.
Vieną valandą galėjome pa-

sivaikščioti didžiuliame rytietiškame turguje Grand Bazaar. Savaitė prabėgo greitai. Atlikę visas suplanuotas veiklas,
pilni įspūdžių grįžome namo.
Stiprinsime Europos bendrystės jausmą susitikime, kuris
įvyks jau mūsų mokykloje
2019 metų kovo mėnesį.
Prienų „Revuonos” pagrindinės mokyklos direktorė Ilona
Balčiukynienė, anglų kalbos
mokytoja metodininkė Adelė
Berezovskaja 
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Aktyvistai susirinko į klimato eitynes Lenkijoje

Pirmąkart atsiuntė Marso vėjų garso įrašą

Keli tūkstančiai žmonių, stebimi gausių policijos pajėgų,
šeštadienį susirinko Lenkijos pietiniame Katovicų mieste, kad
sudalyvauti „Marše už klimatą“ ir paragintų šiame mieste
vykstančiose derybose užsibrėžtų ambicingų tikslų.

Žmonės pirmąkart įgijo galimybę pasiklausyti žemo Marso vėjų
grumėjimo, NASA zondui „InSight“ užfiksavus Raudonosios
planetos atmosferos gūsių virpesiu. Tai gana stiprūs vėjo gūsiai,
kurių greitis siekia 5–7 metrus per sekundę.

Kūčiukų tradicijas lietuvaičiai puoselėja ir
šiandien
Artėjant Kūčioms
tiek fasuoti, tiek
sveriami kūčiukai
vis dažniau atsiduria
pirkėjų krepšeliuose.
Prekybininkai skaičiuoja,
kad kūčiukų prieš šventes
nuperkama net iki 150
tonų.

Šie kepiniai atsiduria ant
šventinio stalo ne tik įvairiose Lietuvos vietovėse, bet ir
užsienyje, kur gyvena lietuviškas tradicijas puoselėjantys
žmonės. Lietuviškų papročių
tyrinėtojai teigia, kad tradicija valgyti kūčiukus simbolizavo žmogaus santykį su
duona, o seniau kūčiukai buvo net delno dydžio. Kokius
kūčiukus lietuvaičiai renkasi
šiandien?
Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė pasakoja, kad
kūčiukų, kurie liaudyje dar
vadinami sližikais, šližikais,
skrebučiais, prėskučiais ir
kleckais, receptai yra labai
įvairūs. Lietuviškų papročių
tyrinėtoja atkreipia dėmesį,
kad 17–ajame amžiuje krašto tradicijas aprašęs garsus
etnografas ir istorikas Matas
Pretorijus pastebėjo, kad prieš
ilgiausią metų naktį žmonės
Lietuvoje kepa nedidelius,
delno dydžio, duonos paplotėlius – prie šventinio stalo kiekvienas šeimos narys gauna
po vieną.
„Akivaizdu, kad kūčiukai
kaip duonos – gyvybės ir derlingumo – simbolis, gyvuoja
jau ne vieną amžių, todėl yra
aptinkamas teritorijose, ku-

REKLAMA

rios kadaise priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei.
Tiesiog ilgainiui pasikeitė kūčiukų forma, jie tapo mažesni,
bet gausesni ir kepami ne kiekvienam šeimos nariui asmeniškai, o iškart visiems, kad
kūčiukais, tarsi derliumi, būtų
galima dalintis tarpusavyje ir
dovanoti svečiams“, – pasakoja D. Urbanavičienė.
Pasak jos, kiekvienas regionas, kiekvienas kaimas ir
net kiekviena šeimininkė gali
turėti savitą receptą – vienos
kepa su mielėmis, kitos – be
mielių, vienos į tešlą įmaišo
aguonų, o kitos – ne. Taip pat
etnologai yra užfiksavę, kad
Suvalkijoje kūčiukai yra šiek
tiek didesni už kepamus Žemaitijoje ir Aukštaitijoje.
Paprotys gaminti kūčiukus
namuose išlikęs Lietuvoje ir
iki šių dienų. Tačiau nemaža
dalis gyventojų juos perka ir
parduotuvėse. Pasak lietuviško prekybos tinklo „Maxima“
komercijos vadovės Vilmos
Drulienės, kelių metų pardavimų duomenys rodo, kad
lietuvaičiai šiandien labiausiai
vertina ir dažniausiai renkasi

minkštus kūčiukus.
„Šventiniu laikotarpiu pats
populiariausias pirkėjų pasirinkimas yra minkšti kūčiukai. Tokių kūčiukų pernai
gruodį buvo parduota beveik
170 tūkstančių pakuočių.
Nors asortimente kasmet atsiranda naujovių, bet galima
prognozuoti, kad ir šiemet
minkšti kūčiukai išliks populiariausi ir sudarys kone
trečdalį visų pakuotėse parduotų kepinių“, – tvirtina V.
Drulienė.
Anot jos, pastarųjų metų
prekybos duomenys rodo,
kad kūčiukų paklausa pradeda smarkiai augti nuo gruodžio 15 dienos, o piką pasiekia gruodžio 23 dieną.
„Esame suskaičiavę, kad
ruošdamiesi šventėms pirkėjai kasmet nuperka maždaug
530–580 tūkstančių pakuočių
kūčiukų ir apie 150 tonų sveriamų kūčiukų. Sveikuoliškos
mados neaplenkia ir šios kategorijos produktų. Greta tradicinių skonių, pirkėjai renkasi
ir kūčiukus su linų sėmenimis, pagamintus iš viso grūdo
miltų, taip pat – ekologiškus“,

– tvirtina V. Drulienė.
Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė teigia, kad tradicija
valgyti kūčiukus simbolizuoja
žmogaus santykį su duona.
„Laikydami rankose duoną
senovės žmonės pasitikdavo
saulės sugrįžimą, naują gamtos ciklą, ilgėjančias dienas ir
naujos gyvybės pažadą. Todėl
natūralu, kad iki šiol prisimename Kūčių vakaro burtus,
susijusius su antrosios pusės
radimu, piršlių laukimu ir
vestuvėmis, nes tokių burtų ir
buvo daugiausia“, – pasakoja
humanitarinių mokslų daktarė
D. Urbanavičienė.
Ji teigia, kad ateitį parodo
tiesiog iš dubens nežiūrint
paimta sauja kūčiukų: jeigu
jų skaičius lyginis – bus ir pora, o jeigu nelyginis – laukia
vienatvė.
Paprastai kūčiukai valgomi vieni arba su aguonpieniu.
Lietuviškame prekybos tinkle
„Maxima“ pirkėjai ras skirtingo minkštumo, skonio ir
išvaizdos kūčiukų, kurie nuo
senų laikų yra Kūčių ir šv. Kalėdų sutikimo simbolis. 
Kiekvieną savaitgalį

Kiekvieną savaitgalį

BILIETAI NUO 10 EUR

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

BILIETAI NUO 10 EUR

MENININKŲ DIRBTUVĖS • RYTŲ VIR
KALĖDŲ SENELIU • ŠVENTINĖ MUG
DVARIŠKOS PRAMOGOS

12 verta žinoti

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
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Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šeštadienio rytą turguje
teko braidyti po balas
– oras priminė ne
prasidedančią žiemą,
o greičiau ankstyvą
pavasarį.

Toks oras ne tik nepalankus žmonių sveikatai, bet ir
prekiautojams bei pirkėjams.
Nuo lietaus žmonės slėpėsi
po skėčiais, o prekės, kad ir
kiek dangstomos, vis tiek gavo lietaus ir daugiau ar mažiau
sudrėko.
Drėgmė ypač kenkė prekiautojams dėvėtais bei naujais drabužiais ir grūdais.
Nors, tiesą pasakius, dauguma drabužių pardavėjų jau
persikraustė po stogu, jiems
jau geriau, tik vėjo neišvengia,
nes šonai neuždengti.
Šaltuoju metų laiku pardavėjų būna mažiau, bet kasdienės paklausos prekių užtenka.
Daugiausia žmonės perka pieno produktus, daržoves, duonos ir pyrago gaminius, taip
pat žuvis, nes šie produktai
turguje pigesni nei parduotuvėse. Tiesa, pastaruoju metu

REKLAMA

Per spūstį naktiniame klube žuvo šeši žmonės

Rusijos pilietis siūlė „politinį“ bendradarbiavimą

Vidurio Italijoje šeši žmonės, įskaitant penkis paauglius, žuvo
šeštadienio naktį per spūstį viename naktiniame klube Korinaldo
mieste, netoli Ankonos, kai per vieno reperio koncertą kilo
panika, pranešė ugniagesiai.

JAV prokurorai penktadienį paskelbė, kad vienas Rusijos pilietis
dar 2015 metais siūlė Donaldo Trampo rinkimų kampanijai
„politinį“ bendradarbiavimą, ir pridūrė, kad prezidento buvęs
teisininkas suteikė „aktualią“ ir „svarią“ pagalbą vykdant tyrimą.

prekybos centruose daržovių
kainos irgi gana nedidelės.
Kilogramas bulvių turguje
kainavo 0,2–0,4 euro, morkų
– 0,3–0,7 euro, burokėlių –
0,35–0,5 euro, svogūnų – 0,5–
0,7 euro, kopūstų – 0,3–0,4
euro, ryšelis krienų šaknų –1
eurą, indelis tarkuotų krienų –
irgi 1 eurą, kilogramas pomidorų – 1,2–1,6 euro, kaliaropių – 1 eurą, juodųjų ar baltų
ridikų – taip pat 1 eurą.
Lietuviškų agurkų jau nebėra, tad kilogramą ilgavaisių
agurkų buvo galima nusipirkti
už 1,5 euro, žiedinių kopūstų
– irgi už 1,5 euro, raudonųjų
paprikų – už 1,3–1,5
euro. Kilogramą raugintų kopūstų pardavė
už 1 eurą, už kilogramą
raugintų agurkų vieni
prašė kaip įprastai 1,5
euro, o kiti norėjo ir visų 2 eurų. Kilogramas
virtų burokėlių kainavo 0,8–1 eurą, o 1 kilogramo kibirėlis raugintų kopūstų ir burokėlių
mišrainės – 1 eurą..
Kai kurios daržoves
auginančios moterys
savo pirkėjams pamaloninti turėjo ir šviežių žalumyninių daržovių. Ryšelis krapų
kainavo 0,3 euro, petražolių
– 0,5 euro.
Už kilogramą obuolių pardavėjai prašė 0,5–0,8 euro, už
kriaušių – 0,8–1,5 euro. Litras

spanguolių kainavo 2,5–3 eurus, tad kai kurios šeimininkės
jau pirko Kūčių vakarienės
kisieliui virti. Greta buvo ir
aguonų, kurių stiklinę buvo
galima nusipirkti už 1–1,5 euro. Dar buvo galima nusipirkti
nedidelį indelį putino uogų už
1 eurą, o litrą šaltalankio uogų – už 1,5–2 eurus. Kūčiukų
maišelį (apie 300 g) buvo galima nusipirkti už 1–1,5 euro,
nedidelį vėrinuką džiovintų
grybų, daugiausia baravykų,
pardavė už 3–4 eurus.
Kai kas pirko marinuotų ar
sūdytų grybų puslitriniuose ar
trijų ketvirčių stiklainiuose, už

kuriuos teko mokėti 2–2,5 euro. Kelios moterys siūlė pirkti
konservuotų su želatina pomidorų, grybų su pomidorų
padažu bei įvairių daržovių
mišrainių po 1,5–2 eurus už
pusės litro stiklainį.
Galima buvo įsigyti putino,
šaltalankio, aviečių ir gervuogių sulčių bei sirupo. 250 g
buteliukas putino sulčių kainavo 4 eurus, o šaltalankio,
aviečių ar gervuogių – po
2–3 eurus.
Nors pieno produktų šiek
tiek sumažėjo, tačiau trūkumo nesijautė. Litras pieno
kainavo 0,5 euro, grietinės –
3,4–3,6 euro, pusė kilogramo
varškės – 0,8–1,5 euro, puskilogramis sviesto – 3,5–4,0 eurus. Sūrių buvo ir didesnių, ir
mažesnių – vieni pagaminti iš
varškės, kiti – iš saldaus pieno ar maišyto pusiau. Tačiau
kainos priklausė nuo dydžio
ir svyravo nuo 1,5 iki 3 eurų.
Ožkos pieno sūriai kainavo
irgi 2–3 eurus, priklausomai
nuo dydžio.
Be pieno produktų, dažną
prekiautojas turėjo parduoti ir
kaimiškų vištų kiaušinių. Už
didesnius prašė 1,8–2 eurų.

Gali būti, kad prieš pat šventes naminių kiaušinių kainos
peršoks 2 eurus.
Nemažai buvo papjautų
naminių paukščių. Kilogramas antienos kainavo 6 eurus, tad už nemažą riebią antį
teko mokėti 15–17 eurų, už
pusę kalakuto, sveriančio 10
kilogramų, pardavėja prašė
45 eurų, o už vištą teko mokėti 18–20 eurų (kilogramas
kainavo apie 4 eurus). Kilogramas triušienos kainavo 6
eurus.
Bitininkai už pusės litro
medaus stiklainį prašė 3,5–4
eurų, už 100 g bičių duonelės
– 1,8–2 eurų. Buvo ir
suvenyrinių, dovanoms
tinkančių stiklainiukų
medaus su uogomis ir
sirupu. Nedidelis indelis tokio medaus kainavo 4 eurus.
Neblogai buvo perkamas šaltai spaustas
sėmenų aliejus. Šis kokybiškas produktas visada turi paklausą. Be
to, juo prekiauja tik du
pardavėjai, tad nenuostabu, kad beveik visą ir
išparduoda. Pusės litro
butelis aliejaus kainavo 3,5
euro. Žmonės daugiau naminio aliejaus vartoja dabar, kai
prasidėjo adventas, nes tokiu
aliejumi dažnai pagardina silkes ar kopūstus. Nusidriekė
eilutė prie prekiautojų šviežia
ir šaldyta žuvimi bei jų produktais. Gerai buvo perkamos
įvairios žuvys ir silkės, tačiau
daugelis gundėsi paragauti ir
agurkais kvepiančių stintų.
Tik šį kartą jos buvo nelabai
didelės, o kilogramas kainavo
4,5 euro. Kitos populiaresnės
žuvys buvo karpis (3,99 euro
už kilogramą), vėgėlė (4 eurai), starkis (4,5 euro), lydeka
(4,5 euro), žiobriai (1,8 euro),
karšiai (2,3 euro). Iš šaldytų
žuvų labiausiai perkamos buvo jūros lydekos, iš rūkytų –
skumbrės ir jūros lydekos.

Nors advento laikotarpiu
reikėtų daugiau pasninkauti,
bet žmonės perka nemažai ir
šviežios mėsos. Kilogramas
kiaulienos šoninės kainavo

kainavo 10–12 eurų, maišelį (40 kg) avižų buvo galima
nusipirkti už 8 eurus, pašarinių miltų – už 11 eurų. Pašarinių runkelių mažesnis mai-

3,2–3,9 euro, kumpio – 3,8–4
eurus, krūtininės – 2,6 euro,
sprandinės – 4,59–5,2 euro,
karbonado – 4,34–5,5 euro,
karkos – 1,5–2,1 euro, kauliukų – 2,6–2,8 euro, maltos
kiaulienos ir jautienos – 3,2–
4 eurus.
Kilogramas jautienos kainavo 9–10 eurų, kilogramas
mėsinės vištos (broilerio)
– 2,5 euro, kalakuto kumpio
– 4,3 euro, filė – 6,2 euro.
Kaip visada paklausūs buvo
ir rūkyti gaminiai. Kai kurie
žmonės pirko rūkytų dešrų,
kumpio, suktinių ar skilandį
dovanų užsienyje gyvenantiems artimiesiems. Kilogramas rūkytų lašinukų kainavo 4,2–5,5 euro, su raumeniu
– 6,5–7,8 euro. Kilogramą
rūkytos dešros buvo galima
nusipirkti už 5,8–7 eurus, dešrelių – už 4–5,5 euro, suktinių
– už 8–10 eurų, „pūslės“ – už
10–15 eurų.
Ūkininkai, kaip ir įprastai,
prekiavo grūdais. Centneris
miežių, kviečių ar kvietrugių

šas kainavo 4,5 eurus, didesnis – 5 eurus, o šiaudų ryšulys
– 2 eurus. Šiaudus vieni pirko
avims šerti (maišyti su šienu),
kiti – triušių paklotams.
Gyvūnėlių turgavietė visai
ištuštėjo –vos pora prekiautojų vištomis ir vištaitėmis,
kurios kainavo 6–8 eurus.
Gal kitą šeštadienį jau bus
daugiau, žinoma, jeigu leis
oro sąlygos.
Kadangi nuo pat ryto įkyriai lynojo, tai turgus ilgai
nesitęsė – visi skubėjo į šiltus namus.
Visgi apie artėjančias šventes, nors ir telkšojo balos, priminė įvairūs švenčių atributai,
žaislai bei kalėdinės eglutės.
Užaugintos vazonuose sidabrinės kainavo 25–40 eurų
(priklausomai nuo dydžio),
o paprastos, nukirstos – 8–
10 eurų.
Kitas turgus turėtų būti didesnis, nes daugelis jau pirks
maisto produktų šventėms,
nelaukdami kito, jau šventinio šeštadienio.

SKELBIMAI 13

Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.
Informuojame, kad vykdomi žemės sklypų (kad. Nr.
6903/0005:0082; 6903/0005:0270), esančių Gerulių k.,
Balbieriškio sen., Prienų r. (savininkas – Jonas Laukaitis), kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimų sklypų:
kad. Nr. 6903/0005:0294 bendrasavininkę Agnę Česaitytę-Steponaitienę (deklaruota gyv. vieta – Jungtinė Karalystė); kad. Nr. 6903/0005:0127 savininką Vaidą Radzevičių (deklaruota gyv. vieta – Jungtinė Karalystė) arba jų
įgaliotus asmenis 2018 m. gruodžio 18 d. 10.30 val. dalyvauti matavimuose. Pasiūlymus, sutikimus ar pastabas dėl
kadastrinių matavimų galima pareikšti per 30 dienų nuo
šios informacijos paskelbimo. Matavimus atlieka: UAB
„Žemplanas“, matininkė Daiva Jakubauskienė, Pulko g.
12A, Alytus, tel.: 8 611 29716, 8 650 42760, el.p. zemplanas @ gmail.com

Informuojame, kad atliekamas žemės sklypo (projektinis Nr. 219-3) Geležūnų k., Birštono sen., Birštono sav.,
ribų ženklinimas. Dėl matuojamo žemės sklypo bendros
ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti gretimo žemės sklypo (kad. Nr.
6935/0001:126) bendrasavininkio Jono Kazlausko (miręs) turtinių teisių perėmėjus arba jų įgaliotus asmenis per
30 dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Informacija
teikiama tel. 8 609 04746, Dalė Gulijeva.

Prienų rajono savivaldybės
administracija informuoja,
kad yra laisvos dvi patalpos (11, 40 kv. m ir 17,04 kv. m),
esančios Kauno g. 2, Prienų m.
Susidomėjusius patalpų nuoma ar jų suteikimu panaudos teise prašome kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir
ekonominės plėtros skyriaus vyriausiąjį specialistą (122 kab., Laisvės
a. 12, Prienų m., tel. (8 319) 61173).

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda

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

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.

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

Perka
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.
REKLAMA

Išnuomoja
2 k. bt. (35 kv. m) Prienų miesto
centre. Tel. 8 611 21464.
Du garažus komercinei veiklai
Prienuose. Tel. 8 686 97434.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus 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.
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Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

žemės ūkis
Parduoda

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Kalėdines žąsis Paprūdžių k.,
Balbieriškio sen., Prienų r. Tel. 8
636 55699.
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 skerdiena – 1,85 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.
Pusę kiaulės. Tel. 8 680 56284.
Dviejų veršių šviežiapienę karvę
(su veršeliu 1000 Eur). Tel. 8 604
52048.
Kviečius. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Trąšas: amonio salietrą, sulfatą,
azofoską ir kitas trąšas. Pristatome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8
605 49513.

PERKA

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

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

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S
SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

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

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

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis, rąsteliais). Taip pat medžio pjuvenas.
Atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.

ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.

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

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).

8 638 77387. Dirbame visą parą

PASLAUGOS
Kokybiškai taisome dantis. Tel.
8 652 50556.

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas

net ir turintiems skolų Sergel,
Gelvora, Lindorf, antstoliai ir t.t.
Paskolos iki 10 000 Eur išduodamos itin palankiomis sąlygomis
laikotarpiui iki 48 mėn. Įmonė
UAB „Lateko lizingas“, tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!

♦ 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 dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.

Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Visi santechnikos-elektros montavimo ir remonto darbai. Tel. 8
601 15252.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

Atliekame buto ir namo vidaus
remonto darbus: tinkuojame,
montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles ir kitus apdailos
darbus. Tel. 8 671 77427.

šaldytuvus, šaldiklius.

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

Remontuoju automobilius, virinu
pusautomačiu, ruošiu techninei
apžiūrai. Tel. 8 672 64138.

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.
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paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.

TREČIAdienis, 2018 m. gruodžio 12 d., www.naujasisgelupis.lt

ganizacijas, įmones, bendruomenes, neformalias asmenų grupes
dalyvauti Senių besmegenių sąskrydyje Prienuose. Kviečiame kurti
ir gaminti dirbtines senių besmegenių figūras, kurios padės sukurti
baltos žiemos efektą Lietuvoje.
PAGRINDINIS PRIZAS – 1000 Eur.
Daugiau informacijos apie Senių besmegenių sąskrydį rasite:
* www.besmegeniusaskrydis.lt
* feisbuko paskyroje Senių besmegenių sąskrydis
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į
KOLEKTYVUS
Moterų ansamblis „Pienė“. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre, choro studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8
687 24 993

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

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 gyvenamąją 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.

Nori susipažinti
42 m. moteris ieško draugo. Tel.
8 601 60767.

Kviečia
DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai be žalingų įpročių. Tel. 8
698 46063.

Darbas Vokietijoje!

Vokiška sutartis ir visos
socialinės garantijos. Nemokamas apgyvendinimas su visais patogumais,
išduodama darbo apranga.
Įmonė kompensuoja pirmąją
kelionę į Vokietiją.

Tel. 8 699 74798.

El. paštas jugum@jugum.lt
REKLAMA

Kviečiame visus iki 2019 m. sausio
18 d. teikti kandidatūras tradiciniams Prienų rajono savivaldybės
apdovanojimams „Dėkingumas“.
2018 metų nominacijos: METŲ
ŠVIESUOLIS, METŲ POELGIS UŽ
SAVANORYSTĘ, UŽ PRIENŲ VARDO GARSINIMĄ, UŽ GYVENIMO
PASIEKIMUS, UŽ INDĖLĮ Į PRIENŲ
KRAŠTO EKONOMIKOS AUGIMĄ.
Maloniai kviečiame užpildyti anketą ir pasiūlyti savo kandidatus.
Anketą ir išsamesnę informaciją
rasite Prienų r. savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt
Prašome užpildytą anketą iki 2019
m. sausio 18 d. atsiųsti anketoje
nurodytais kontaktais arba palikti
Savivaldybėje esančioje specialioje pašto dėžutėje.
Kviečiame mokyklas, darželius, or-

Folkloro grupė „Gija“. Naujų narių
priėmimas – rugsėjo mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 18.00
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre, choro studijoje (II aukšte).
Kolektyvo vadovė Dalė Zagurskienė, tel. 8 685 01 263
Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choro
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8
687 24 993
Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas”. Naujų narių
priėmimas – spalio mėn. antradieniais 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). Kolektyvo vadovė Alma Vaišnienė, tel.
8 610 34 625
Liaudiškų šokių ansamblis „Trapukas” (amžius nuo 18 m.). Naujų
narių priėmimas – rugsėjo mėn.
pirmadieniais ir trečiadieniais
19.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choreografijos
salėje (II aukšte). Kolektyvo vadovas Džordanas Jogimantas
Aksenavičius, tel. 8 687 81 565
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 laisvalaikio centre, konferencijų salėje
(II aukšte). Kolektyvo vadovė
Ilona Aksenavičienė, tel. 8 686
69 009
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Jaunučių liaudiškų šokių grupė „Pipiras” (amžius
5–7 m.). Naujų narių priėmimas
– rugsėjo mėn. antradieniais
ir 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
Gruodžio 12 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– kino filmas „Širdys“. Bilieto
kaina – 5 Eur. Vaidina: Rolandas
Kazlas, Liubomiras Laucevičius,
Indrė Patkauskaitė, Algirdas
Gradauskas, Roberta Sirgedaitė,
Motiejus Ivanauskas, 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
kultūros ir laisvalaikio centre
– Irenos Starošaitės ir Žilvino
Žvagulio jubiliejinis 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
aukšte) eksponuojama skulptoriaus Algimanto Sakalausko
autorinių monumentalių darbų
fotografijų paroda „Kūrybos fotorestrospektyva“, skirta autoriaus
kūrybos 30-mečiui. Ekspozicijoje
– dalis fotografijų iš autoriaus
jubiliejinės parodos.
Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto
Barzdžiaus fotografijų paroda
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai
unikali galimybė pažinti ne tik
fotografo Algimanto Barzdžiaus
kūrybą, bet ir daugiau sužinoti
apie kitų kultūrų vaikų emocijas
bei pastebėti šiuos kultūrinius
skirtumus, užfiksuotus fotogra-

fijose.
Nuo lapkričio 29 d. Prienų krašto
muziejuje – tautodailininkės, ilgametės Prienų krašto muziejaus
muziejininkės Marijos Šniokienės
personalinės rinktinių juostų
parodos „Simbolis ir jo išraiška
ženklu...“, skirtos Lietuvos valstybės 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
dalyvauti, kviečiame savo rankdarbius atnešti į Prienų krašto
muziejų (F. Martišiaus g. 13,
Prienai) iki lapkričio 26 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Onos
Pusvaškytės autorinė grafikos
darbų paroda.
Veiverių šaulių namuose eksponuojama Romualdos Bartulienės
tapybos darbų paroda „Švytintis
spalvų pasaulis“.
Išlaužo seniūnijos salėje eksponuojama tautodailininkės
Ramutės Onutės Bidvienės autorinė darbų paroda „Prakalbintas
linas“.
Pakuonio laisvalaikio salėje-bibliotekoje eksponuojama tautodailininkės Elenos Krušinskienės
tapybos darbų paroda „Lietuvos
piliakalniai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
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 degustacinė vakarienė. Vieta: Vytautas
Mineral SPA
Gruodžio 15 d. 19:00 val. „Pasaulio 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. Naujametis koncertas Birštone su Kristina Kazlauskaite. Vieta: Birštono
kultūros centras
Gruodžio 30 d. 19:00 val. Naujametinis muzikinis fejerverkas.
Vieta: Birštono kultūros centras
Gruodžio 31 d. 21:00 val. Naujųjų
metų sutikimas 2019 viešbutyje
“Pušynė”. Vieta: Viešbutis „Pušynė“
Gruodžio 31 d. 19:00 val. Naujųjų
metų sutikimas 2019 restorane
“Birštono seklytėlė”
Gruodžio 31 d. 18:00 val. Muzikinė kelionė į 2019 su Aika. Vieta:
Birštono kurhauzas
Gruodžio 31 d. 20:00 val. Sutikime
Naujuosius 2019 Birštone. Vieta:
Royal Spa Residence
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užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, gruodžio 12 d.

Ketvirtadienis, gruodžio 13 d.

ras (39) 09:30 Šuo (19) 10:40 Gelbėtojai - 112 (5) 11:10 Gelbėtojai
- 112 (6) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (73) 12:45
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1) 13:40 Stoties policija (4) 14:40 Sudužusių žibintų
gatvės (1) 15:45 Šuo (20) 16:50
- 112 (7) 17:25 Gel22.00 val.
22.30 val. Gelbėtojai
bėtojai - 112 (8) 18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Nau„Žmonijos biuras“
„Išnykimas“
jas pėdsakas (74) 19:30 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(2) 20:30 Varom! (12) 21:00 Už06:00 Lietuvos Respublikos him- puolikai 23:10 Saugotojas 01:05 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietu- Sostų karai (1) 02:10 Velniški Stivo nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
va 06:30 Žinios 09:15 Senis Ostino išbandymai (6)
Štutgarto kriminalinė policija 3
10:20 Štutgarto kriminalinė poli11:10 Komisaras Reksas 12:00
cija 3 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Nacionalinė paieškų tarny- 05:35 Krepšinio pasaulyje su V. Gyvenimas 13:00 Klauskite dakba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Mačiuliu 06:00 Programa 06:05 taro 13:58 Loterija „Keno Loto
Loterija „Keno Loto 14:00 Žinios TV parduotuvė 06:25 Lietuva 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 tiesiogiai 07:00 Vantos lapas Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
Premjera. Seserys 17:30 Žinios. 07:30 Krepšinio pasaulyje su V 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (31) TV žaidimas „Kas ir kodėl? 18:30
„Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite 09:00 Patriotai 10:00 „Mentų karai. Klauskite daktaro 19:30 Specialus
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 Odesa“ (1/9) 11:10 „Albanas“ (26) tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto
Loterija „Keno Loto 20:30 Pano- 12:20 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 20:30 Panorama 21:00 Dienos terama 21:00 Dienos tema 21:20 (4/2) 13:30 TV parduotuvė 13:45 ma 21:20 Sportas 21:29 Loterija
Sportas 21:29 Loterija „Jėga „Miškinis“ (4/10) 14:55 „Gluchario- „Jėga 21:30 Gimę tą pačią dieną
21:30 Mano mama gamina geriau! vas“ (3/1) 16:00 Reporteris 16:30 22:30 Dviračio žinios 23:00 Prem22:30 Dviračio žinios 23:00 Prem- Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 jera. Prieš audrą 2 00:00 LRT radijera. Paskutinė karalystė 1 00:00 „Kelrodė žvaigždė“ (37) 18:00 Re- jo žinios 00:10 Štutgarto kriminaLRT radijo žinios 00:10 Štutgarto porteris 18:53 Orai 18:55 „Glucha- linė policija 3 01:00 LRT radijo žikriminalinė policija 3 01:00 LRT riovas“ (3/13) 20:00 Reporteris nios 01:05 Vakaras su Edita 02:00
radijo žinios 01:05 Stilius 02:00 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite Orai 21:00 Ant bangos 22:00 daktaro 03:00 LRT radijo žinios
daktaro 03:00 LRT radijo žinios Reporteris 22:58 Orai 23:00 Pa- 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl? triotai 00:00 „Gluchariovas“ (3/3) 03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT
03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT 01:05 „Albanas“ (13) 02:10 „Vie- radijo žinios 04:05 Specialus tyradijo žinios 04:05 Nacionalinė nišas vilkas“ (17) 03:00 „Moterų rimas 05:00 Seserys
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą daktaras“ (3/5)
05:00 Seserys
06:05 Mano gyvenimo šviesa
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir (512-514) 07:35 Madagaskaro
06:05 Mano gyvenimo šviesa Tania 07:00 Pavojingiausi pasau- pingvinai (35) 08:00 Volkeris,
(509-511) 07:35 Madagaskaro lio keliai 08:00 Havajai 5.0 09:00 Teksaso reindžeris (63) 09:05
pingvinai (34) 08:00 Volkeris, Tek- Statybų gidas 09:30 Bibliotekinin- Rimti reikalai (53) 09:40 Namai,
saso reindžeris (62) 09:05 Rimti kai 10:30 Simpsonai 11:00 Simp- kur širdis (16) 10:20 KK2 10:55
reikalai (52) 09:40 Namai, kur šir- sonai 11:30 Kobra 11 12:30 Mo- Nuo... Iki... 11:25 Lituanos Lodis (15) 10:20 KK2 10:55 Nuo... derni šeima 13:00 Moderni šeima cos 12:00 Meilės sparnai (176)
Iki... 11:25 Lituanos Locos 12:00 13:30 Univeras 14:30 Televitrina 13:00 Gyvenimo daina (137)
Meilės sparnai (175) 13:00 Gyve- 15:00 Havajai 5.0 16:00 Bibliote- 14:00 Aukštakulnių kerštas (29)
nimo daina (136) 14:00 Aukštakul- kininkai 17:00 Kobra 11 18:00 Mo- 15:00 Dvi širdys (1349) 15:30
nių kerštas (28) 15:00 Dvi širdys derni šeima 18:30 Moderni šeima Dvi širdys (1350) 16:00 Dvi šir(1346-1348) 16:30 Labas vaka- 19:00 Univeras 20:00 Filologyno dys (1351) 16:30 Labas vakaras,
ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra berniukai 20:30 Žinios 20:58 Orai Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 21:00 Baradač ius 21:30 6 kadrai Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 21:45 TIESIOGIAI AFC Ajax - FC 19:30 KK2 20:00 Valanda su
20:30 Lituanos Locos 21:00 Rim- Bayern München 23:50 Pasiti- Rūta 21:00 Rimti reikalai (58)
ti reikalai (57) 21:30 Žinios 22:24 kėjimas 00:40 Daktaras Hausas 21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA- 01:35 Svieto lygintojai 02:25 Pa- Orai 22:30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Šešios dienos 00:25
RO SEANSAS. PREMJERA Iš- skutinis žmogus Žemėje
Juodasis sąrašas (14) 01:25 Išnynykimas 00:50 Juodasis sąrašas
kimas 03:20 Alchemija 03:50 RE(13) 01:45 Patriotų diena
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi TROSPEKTYVA
2.(1 s.) 06:00 Lietuvos Respubli06:10 Televitrina 06:25 Tavo su- kos himnas 06:05 Džiazo muzikos
pergalia 06:55 Simpsonai 07:55 vakaras. XIX tarptautinis džiazo 06:10 Televitrina 06:25 KempiniuPrieš srovę 08:55 Meilės sūku- festivalis „Birštonas 2016 06:55 kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
ryje 10:00 Meilės žiedai 11:00 Mokslo ekspresas 07:10 Kultūrų 07:25 Simpsonai 07:55 Gero vaMeilės žiedai 12:00 Svotai 13:00 kryžkelė. Rusų gatvė 07:40 Ri- karo šou 08:55 Meilės sūkuryje
Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 16:00 teris Rūdžius 07:50 Džeronimas 10:00 Meilės žiedai 11:00 Meilės
TV3 žinios 16:25 TV3 orai 16:30 08:15 Pradėk nuo savęs 08:45 žiedai 12:00 Svotai 13:00 PažaTV Pagalba 18:30 TV3 žinios Misija knygnešys 09:15 Labas ry- dėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Pa19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 tas, Lietuva 12:00 DW naujienos žadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00
orai 19:30 Gero vakaro šou 20:30 rusų kalba 12:15 Kultūringai su Simpsonai 15:30 Simpsonai
Moterys meluoja geriau 21:00 TV3 Nomeda 13:00 Pasaulio plaukimo 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3 orai
vakaro žinios 21:52 TV3 sportas čempionatas trumpajame 25 m 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 ži21:57 TV3 orai 22:00 REMJERA baseine. Pusfinaliai ir finalai. 15:05 nios 19:22 TV3 sportas 19:27
VAKARO KINO TEATRAS Gin- Linija, spalva, forma 15:40 Auklė TV3 orai 19:30 Farai 20:30 Mokluotas atsakas 22:25 Vikinglotto Mun 15:50 Riteris Rūdžius 16:05 terys meluoja geriau 21:00 TV3
22:30 TĘSINYS Ginkluotas atsa- Džeronimas 16:30 Laba diena, vakaro žinios 21:52 TV3 sportas
kas 23:55 Kaulai 00:55 Vaiduoklių Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. 21:57 TV3 orai 22:00 PREMJERA
ieškotojai 01:20 Vaiduoklių ieško- Trembita 18:15 Giminės 18:55 VAKARO KINO TEATRAS Žmotojai 01:45 Grainderis 02:10 Gra- FIBA Čempionų lyga. Klaipėdos nijos biuras 23:55 Kaulai 01:35
inderis 02:35 Ekstrasensų mūšis „Neptūnas – Bolonijos „Segafredo Ginkluotas atsakas 03:10 Geras,
Virtus 21:00 Kultūros diena 21:30 blogas ir negyvas
04:05 Kaulai
Elito kinas. Premjera. Komivojažierius 23:30 Dokumentinė istori07:00 Vaikai šėlsta (9) 07:30 Sto- nė laida „Lietuvos kolumbai 00:20 07:00 Vaikai šėlsta (10) 07:30
Stoties policija (4) 08:30 Sudužuties policija (3) 08:30 Paskutinis fa- DW naujienos rusų kalba

sių žibintų gatvės (1) 09:30 Šuo
(20) 10:40 Gelbėtojai - 112 (7)
11:10 Gelbėtojai - 112 (8) 11:40
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (74) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2) 13:40 Stoties policija (5)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės
(2) 15:45 Šuo (21) 16:50 Gelbėtojai - 112 (9) 17:25 Gelbėtojai
- 112 (10) 18:00 Info diena 18:30
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (75) 19:30 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(3) 20:30 Varom! (13) 21:00 Delta būrys 23:45 Užpuolikai 01:50
Sostų karai (2) 02:50 Nusikaltimų tyrėjai (1)
05:35 Kaimo akademija 06:00
Programa 06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai 07:00
Kaimo akademija 07:30 Lryto
popuri 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (32) 09:00 Ant bangos 10:00
„Mentų karai. Odesa“ (1/10) 11:10
„Albanas“ (27) 12:20 „Gurovo bylos. Trys dienos“ (4/3) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/11)
14:55 „Gluchariovas“ (3/2) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (38) 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/14)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ant
bangos 22:00 Reporteris 22:58
Orai 23:00 Ant bangos 00:00
„Gluchariovas“ (3/4) 01:05 „Albanas“ (14) 02:10 „Vienišas vilkas“
(18) 03:00 „Moterų daktaras“ (3/6)
03:50 „Kambarinė“ (8) 04:45 „Vienišas vilkas“ (18) 05:35 Kitoks pokalbis su D
06:15 Televitrina 06:30 Filologyno berniukai 07:00 Pavojingiausi
pasaulio keliai 08:00 Havajai 5.0
09:00 Vienam gale kablys 09:30
Bibliotekininkai 10:30 Simpsonai
11:00 Simpsonai 11:30 Kobra
11 12:30 Moderni šeima 13:00
Moderni šeima 13:30 Univeras
14:30 Televitrina 15:00 Havajai
5.0 16:00 Bibliotekininkai 17:00
Kobra 11 18:00 Moderni šeima
18:30 Moderni šeima 19:00 Univeras 20:00 Filologyno berniukai
20:30 Žinios 20:58 Orai 21:00
VAKARO PASIRINKIMAS Ranka,
verta milijono 23:30 Pasitikėjimas
01:35 Ranka, verta milijono
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. (2 s.) 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius Jazz
2018. Ping Machine 07:00 Sporto galia 07:30 Auklė Mun 07:40
Riteris Rūdžius 07:55 Džeronimas 08:20 Į sveikatą 08:45
Misija knygnešys 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15 Stambiu
planu 13:00 Pasaulio plaukimo
čempionatas trumpajame 25 m
baseine. Pusfinaliai ir finalai. Tiesioginė transliacija iš Hangdžou.
15:05 Atspindžiai 15:40 Auklė
Mun 15:50 Premjera. Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo 16:05 Džeronimas 16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 18:15 Misija knygnešys
19:15 Premjera. Pokalbiai pas
Bergmaną 20:10 Kultūros diena
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Jaunasis Popiežius 23:20 Anapus čia ir dabar
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Penktadienis, gruodžio 14 d.

Šeštadienis, gruodžio 15 d.

(21) 10:40 Gelbėtojai - 112 (9)
11:10 Gelbėtojai - 112 (10) 11:40
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (75) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3) 13:40 Stoties policija (6)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės
(3) 15:45 Šuo (22) 16:50 Gelbė21.10 val. tojai - 112 (11) 17:25 Gelbėtojai
19.30 val.
- 112 (12) 18:00 NKL čempionatas. Jonavos Sintek - Molėtų „Vienas namuose 2: pasi„Toras. Tamsos pasaulis“
klydęs Niujorke“
Ežerūnas 20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4)
21:00 Logano karas. Susaistytas
06:00 Lietuvos Respublikos him- garbės 22:55 Delta būrys 01:30 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva Sostų karai (3) 02:35 Nusikaltimų nas 06:05 Nacionalinė ekspedi06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 miestas (18)
cija „Dniepru per Ukrainą 07:00
Štutgarto kriminalinė policija 3
Gimtoji žemė 07:30 Premjera.
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Žavusis princas 09:00 Labas ry(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų 05:35 Kitoks pokalbis su D 06:00 tas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00
kontrolė 13:58 Loterija „Keno Lo- „Pasaulis iš viršaus“ 06:05 TV Pasaulio dokumentika. Didžiosios
to 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, parduotuvė 06:25 Lryto popuri gyvūnų migracijos 12:55 Pasaulio
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 06:50 10 min iki tobulybės su Ju- dokumentika. Baltieji liūtai. Gimę
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 rijumi 07:00 Adomo obuolys 08:00 laisvėje 13:50 Premjera. Džesika
TV žaidimas „Kas ir kodėl? 18:30 „Pražūtingi smaragdai“ (33) 09:00 Flečer 5 15:25 Klausimėlis 15:43
Nacionalinė paieškų tarnyba Nuoga tiesa 10:30 10 min iki tobu- Loterija „Keno Loto 15:45 Žinios.
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lote- lybės su Jurijumi 10:40 Čempionai Orai 16:00 Sveikinimų koncertas
rija „Keno Loto 20:30 Panorama 11:15 Ant bangos 12:20 „Gurovo 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas bylos. Trys dienos“ (4/4) 13:30 TV Teisė žinoti 18:30 Vakaras su Edita
21:29 Loterija „Jėga 21:30 Auk- parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/12) 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Kesinis protas 22:50 Fantastiškas 14:55 „Gluchariovas“ (3/3) 16:00 no Loto ir „Jėga 20:30 Panorama
penktadienis. Užmirštieji 01:00 Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis 20:52 Sportas 21:00 Maltiečių
LRT radijo žinios 01:10 Štutgarto su D 16:58 Orai 17:00 „Kelrodė sriuba 2018. Šventinis paramos
kriminalinė policija 3 02:00 LRT žvaigždė“ (39) 18:00 Reporteris koncertas. Tiesioginė transliacija
radijo žinios 02:05 Gimę tą pa- 18:53 Orai 18:55 „Gluchariovas“ iš LRT Didžiosios studijos. 23:10
čią dieną 03:00 LRT radijo žinios (3/15) 20:00 Reporteris 20:30 Premjera. Ekspromtas 01:00
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl? Kitoks pokalbis su D 20:58 Orai Užmirštieji
03:30 Ryto suktinis su Zita Kel- 21:00 Adomo obuolys 22:00
mickaite 04:00 LRT radijo žinios Reporteris 22:58 Orai 23:00 Ant
04:05 Nacionalinė paieškų tarny- bangos 01:15 „Moterų daktaras“ 06:10 Madagaskaro pingvinai (35)
(2/35; 2/36) 03:05 „Šeimininkė“ 06:35 Nepaprastas Gumuliuko
ba 05:00 Seserys
(1/3; 1/4) 04:30 Vantos lapas gyvenimas (64) 07:05 Nickelodeon valanda. Keista šeimynėlė (9)
04:50 „Kambarinė“ (7; 8)
06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Neramūs ir triukšmingi (5)
(515) 06:35 Mano gyvenimo švie08:05 Riterių princesė Nela (17)
sa (516) 07:05 Mano gyvenimo 06:15 Televitrina 06:30 Filology- 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (7)
šviesa (517) 07:35 Madagaskaro no berniukai 07:00 Jokių kliūčių! 09:00 Ogis ir tarakonai (5) 09:10
pingvinai (36) 08:00 Volkeris, Tek- 08:00 Havajai 5.0 09:00 Praeities Ogis ir tarakonai (6) 09:20 Ogis ir
saso reindžeris (64) 09:05 Rimti žvalgas 09:30 Bibliotekininkai tarakonai (7) 09:30 Nebijok pažinti
reikalai (54) 09:40 Namai, kur 10:30 Simpsonai 11:00 Simpso- 10:00 KINO PUSRYČIAI Sniego
širdis (17) 10:20 KK2 10:55 Va- nai 11:30 Kobra 11 12:30 Moderni mūšis 11:45 Šnipų vaikučiai 2.
landa su Rūta 12:00 Meilės spar- šeima 13:00 Moderni šeima 13:30 Prarastų svajonių sala 13:50 Einai (177) 13:00 Gyvenimo daina Univeras 14:30 Televitrina 15:00 sas Ventura. Kai gamta šaukia
(138) 14:00 Aukštakulnių kerštas Havajai 5.0 16:00 Bibliotekininkai 15:40 Mažylis Tomis 17:30 Bus
(30) 15:00 Dvi širdys (1352) 15:30 17:00 Kobra 11 18:00 Moderni visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
Dvi širdys (1353) 16:00 Dvi širdys šeima 18:30 Moderni šeima 19:00 19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
(1354) 16:30 Labas vakaras, Lie- Univeras 20:00 Farai 21:00 Žinios Batuotas katinas Pūkis 21:10
tuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 21:53 Sportas 21:58 Orai 22:00 Kung Fu Joga 23:25 PREMJERA
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai PWR REKOMENDUOJA Naktis Džo Purvinis. Gražuolis nevykėlis
19:30 KK2 penktadienis 21:00 SA- ‘Roksberio’ klube 23:45 Miunche- 01:40 Betmenas prieš SupermeVAITĖS HITAS. PREMJERA Be- no Bayern - Kauno Žalgiris 01:10 ną. Teisingumo aušra
tmenas prieš Supermeną. Teisin- Naktis ‘Roksberio’ klube
gumo aušra 00:05 Delta būrys 2.
Kolumbijos grandis 02:20 Šešios
06:15 Televitrina 06:30 Čipas
dienos 03:55 Nebijok pažinti
06:00 Lietuvos Respublikos him- ir Deilas skuba į pagalbą 07:00
nas 06:05 Vilnius Jazz 2018. Transformeriai. Maskuotės meisVincent Courtois 07:05 Už kadro trai 07:30 Aladinas 08:00 Čipas
06:10 Televitrina 06:25 Kempi- 07:30 Auklė Mun 07:40 Kaip Pau- ir Deilas skuba į pagalbą 08:30
niukas Plačiakelnis 06:55 Simp- linė Kalėdas gelbėjo 07:55 Dže- Kempiniukas Plačiakelnis 09:00
sonai 07:25 Simpsonai 07:55 Fa- ronimas 08:20 Garsiau 08:45 7 Virtuvės istorijos 09:30 Gardu
rai 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Kauno dienos 09:15 Labas rytas, Gardu 10:00 Svajonių ūkis 10:30
Meilės žiedai 11:00 Meilės žiedai Lietuva 12:00 DW naujienos rusų Tavo supergalia 11:00 Kelionių pa12:00 Svotai 13:00 Pažadėtoji kalba 12:15 Istorijos detektyvai norama 11:30 PREMJERA Ežiu15:00 Simpsonai 15:30 Simpso- 13:00 Pasaulio plaukimo čempi- kas Bobis 13:15 Šoklieji bičiuliai
nai 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3 onatas trumpajame 25 m basei- 14:55 Bibliotekininkai 15:50 Eksorai 16:30 TV Pagalba 18:30 ne. Pusfinaliai ir finalai. Tiesioginė trasensų mūšis 17:25 Laimingas,
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas transliacija iš Hangdžou. 15:00 nes gyvas 18:30 TV3 žinios 19:17
19:27 TV3 orai 19:30 DIDYSIS Pokalbiai pas Bergmaną 15:50 TV3 sportas 19:22 TV3 orai 19:25
PENKTADIENIO FILMAS Mažoji Premjera. Kaip Paulinė Kalėdas Eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO
undinėlė 21:10 VAKARO KINO gelbėjo 16:05 Džeronimas 16:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS Vienas
TEATRAS Toras. Tamsos pa- Laba diena, Lietuva 18:00 Kelias namuose 2: pasiklydęs Niujorke
saulis 23:30 Įstatymus gerbiantis 18:20 Lietuvos tūkstantmečio 22:00 PREMJERA ŠEŠTADIEpilietis 00:30 Toras. Tamsos pa- vaikai 19:20 Kiotas. Romantiška NIO GERO KINO VAKARAS Nesaulis 02:35 Aukštis 04:05 Vai- pažintis su nacionalinėmis ver- matomi skaičiai 00:30 Įstatymus
duoklių ieškotojai 04:30 Vaiduo- tybėmis 20:10 Kultūros diena gerbiantis pilietis 02:25 Žmonijos
klių ieškotojai
20:30 Panorama 21:00 Dienos biuras 04:00 Grainderis 04:25
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Grainderis 04:50 Grainderis
Europos kinas. Moterys ties ner07:00 Vaikai šėlsta (11) 07:30 vų krizės riba 22:55 Monika LinStoties policija (5) 08:30 Sudužu- kytė su styginių kvintetu 00:00 06:15 Didžiojo sprogimo teorija
sių žibintų gatvės (2) 09:30 Šuo DW naujienos rusų kalba
(23) 06:45 Didžiojo sprogimo teRedakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako. orija (24) 07:15 Vaikai šėlsta (9)

07:45 Vaikai šėlsta (10) 08:15
Vaikai šėlsta (11) 08:45 Sveikatos
ABC televitrina 09:00 Varom! (12)
09:30 Varom! (13) 10:00 Nutrūkę
nuo grandinės (6) 10:30 Amūras
– Azijos Amazonė (2) 11:35 Velniški Stivo Ostino išbandymai (7)
12:40 Geriau vėliau, negu niekada (2) 13:40 Ekstrasensų mūšis
(1) 15:50 Nusikaltimų tyrėjai (2)
17:00 Betsafe–LKL. Skycop Neptūnas 19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Elijaus
knyga 00:25 AŠTRUS KINAS
Dingę be žinios 2 02:15 Ekstrasensų mūšis (1)
06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
Skonio reikalas 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Marija De Neri – Oginskienė“ 07:55 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas 10:00 Skonio
reikalas 10:30 Kitoks pokalbis su
D 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“
(5/2) 13:15 „Šeimininkė“ (1/5;
1/6) 15:35 TV parduotuvė 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 4 kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (64) 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (64 tęs.;
65) 20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25
„Mentalistas“ (7; 8) 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Mentalistas“ (8
tęs.) 23:10 „Mentų karai: Kijevas.
Sugrįžimas“ (6/1; 6/2) 00:45 „Gurovo bylos. Medžioklė“ (1/1; 1/2)
02:45 „Merdoko paslaptys“ (4/4;
4/5) 04:40 „Mentalistas“ (2)
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Pavojus migracijoms
08:30 Sandėlių karai 09:00 Vienam gale kablys 09:30 Statybų
gidas 10:00 Gazas dugnas 10:30
Autopilotas 11:00 Lietuvos mokyklų žaidynės 11:30 Sandėlių karai
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Pavojus
migracijoms 14:00 Pavojingiausi
pasaulio keliai 15:00 Ledo kelias
16:00 Aliaskos geležinkeliai 17:00
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 19:00 Amerikos talentai 21:00 Žinios 21:53
Sportas 21:58 Orai 22:00 Grotos gyvenimui 00:00 Skorpionas
00:55 Jokių kliūčių!
05:05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Duokim garo 07:30 Lietuva mūsų
lūpose 08:00 Misija: Vilnija 08:30
ARTS21 09:00 Mano mama gamina geriau 10:00 Į sveikatą 10:30
Garsiau 11:00 Už kadro 11:30
Mokslo sriuba 12:00 Pasikalbėk
su manimi eilėmis 13:00 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame 25 m baseine. Pusfinaliai
ir finalai. Tiesioginė transliacija iš
Hangdžou. 15:15 ARTi. Veidai
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 16:00 Euromaxx 16:30
Klauskite daktaro 17:20 Stilius
18:15 Daiktų istorijos 19:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 19:45
Stambiu planu 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino
žvaigždžių alėja. Premjera. Tobuli svetimšaliai 22:25 Aktoriaus
Sauliaus Sipario 60-mečiui. Bernardas Šo. Velnio mokinys. 1, 2
d. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45
Europos kinas. Moterys ties nervų
krizės riba
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Gruodžio 13 d.
KETVIRTADIENIS
Šviesos diena, Šv. Liucija
Saulė teka 08:32
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.20
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Liucija, Odilija, Kastautas, Eiviltė, Otilija, Kastytis
Tinkamas laikas sėti:
agurkus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

057*179 Kavos aparatas
Dolce Gusto
054*666 Kavos aparatas
Dolce Gusto

Lošimo Nr. 1183
Data: 2018-12-09

056*765 Kavos aparatas
Dolce Gusto

Geriausiam Lietuvos Seniui
besmegeniui – 1000 Eur!

Gruodžio 16 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 08:35
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.17
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Albina, Vygaudas, Audronė, Algina, Alina, Adas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, porus,
česnakus, pomidorus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius.
Gruodžio 17 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 08:36
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.16
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Olimpija, Mantgailas, Drovydė,
Jolanta
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, porus,
česnakus, pomidorus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius.

GRUODŽIO

12

TREČIADIENIS

-1
0

KLAIPĖDA

VILNIUS

-2

07**101 Kuponas degalams
50EUR(Circle K)

GRUODŽIO

08 18 74 41 04 66 15 27 75 39
05**728 Lygintuvas Rovus
43 54 55 68 14 69 57 38 58 71
Bluepower
06 36 19 03 72 48 45 59 65 56
01**947 Lygintuvas Rovus
11 61 63 24 42 07 52 20

13

0

-2

-1
0

49 13 23 40 60 51 35 46 21

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
700073.00€ 1
21.00€ 984
2.00€
19812
1.00€
79620

PAPILDOMI PRIZAI

0

064*942 Nešiojamas kompiuteris LENOVO

GRUODŽIO

14

02**914 Pagalvės Dormeo (2
vnt.)
07**357 Pagalvės Dormeo (2
vnt.)

-2

LAIMĖJIMAI

33208146.80€ 0
951428.50€

0

83949.50€ 0
4223.80€ 0

256.60€ 1
018*354
Telefonas
Samsung
4
109.80€
5
06**696 Čekis šventiniam
Galaxy J6
stalui 100EUR
3+2
56.00€ 4
05**723 Dormeo pagalvė ir 079*732 Telefonas Samsung 2 + 2
19.60€ 104
Galaxy J6
užklotas
3+1
19.60€ 106
03**521 Dormeo pagalvė ir 02**431 Trintuvas Nutribulet 3
16.50€ 196
600
užklotas
1
+
2
9.20€
537
02**434 Drėkintuvas Dor- 04**716 Žurnalo “Žmonės”
2+1
8.40€
1487
metinė prenum.
meo Air Humidifer
00**080
Žurnalo
“Žmonės”
02**443 Drėkintuvas DorPROGNOZĖ: 10 000 000 Eur
metinė prenum.
meo Air Humidifer

07**067 Elektrinė blynų
keptuvė Delimano

PROGNOZĖ: Aukso puode –
500 000 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.

008*400 Išmanusis televizorius Philips

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, organizacijas, įmones, bendruomenes, neformalias
asmenų grupes prisidėti
prie šios socialinės akcijos įgyvendinimo – kurti
ir gaminti dirbtines senių
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SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

Saulės audrų
nenumatoma.

Lošimo Nr. 675
Data: 2018-12-09

Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

019*376 Išmanusis televizo- Tel. 1634
rius Philips
Automobilį KIA SPORTAGE lai-

Sudoku

-1

besmegenių figūras (priŠ E ŠTA D I E N I S
oritetas – antrinės žalia- GRUODŽIO
vos), kurios padės sukurti
baltos žiemos efektą Lietuvoje.
PAGRINDINIS PRIKLAIPĖDA
VILNIUS
ZAS – 1000 Eur.
-4 -2
-2 -2
Šalies gyventojai pasigrožėti Seniais besmege- GRUODŽIO S E K M A D I E N I S
niais galės nuo gruodžio
14 d. iki sausio 8 d. Pagrindiniai Seniai besmegeniai bus įsikūrę Prienų
KLAIPĖDA
VILNIUS
miesto Laisvės aikštėje
-3 -3
-2 -1
(Vytauto g.).
Konkursui pateikiami
PIRMADIENIS
kūriniai – meninės senių GRUODŽIO
besmegenių figūros ar jų
kompozicijos (toliau – kūriniai) – turi atitikti šiuos
reikalavimus:
KLAIPĖDA
VILNIUS
Bent vienas iš matmenų
-3 +1
0 +4
(aukštis, plotis, ilgis) – ne
mažiau kaip 160 cm;
GRUODŽIO A N T R A D I E N I S
Medžiagos – dominuoja antrinės žaliavos, atsparios aplinkos veiksniams
(sniegui, lietui, šalčiui,
KLAIPĖDA
VILNIUS
vėjui ir t. t.);
+1 +2
+3 +4
Kūrinio konstrukcija
ir jo tvirtinimo pagrindas
turi būti patvarūs, atsparūs VANDENS TEMPERATŪRA
lauko sąlygoms. PKLC 
+2 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS
+5 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+1 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

04**247 Išmanioji apyrankė
Xiaomi
05**602 Išmanioji apyrankė
Xiaomi

-2

VILNIUS

065*949 Pakvietimas į TV
studiją

073*904 Čekis buitinei tech- 069*872 Sonaras Deeper 5 + 2
Start
nikai 300 Eur
5+1
056*796 Čekis buitinei tech- 059*997 Telefonas Samsung
5
Galaxy J6
nikai 300 Eur
4
+2
05**965 Čekis šventiniam 065*095 Telefonas Samsung
Galaxy J6
4+1
stalui 100EUR

01**463 Elektrinė blynų
keptuvė Delimano

KLAIPĖDA

VILNIUS

010*603 Nešiojamas kompiuteris LENOVO

+2

KETVIRTADIENIS

Bluepower

VISA LENTELĖ

mėjo žaidėjas: 674-0010082
0243847 Automobilis KIA 009*388 Pakvietimas į TV
studiją
50 Eur - 674-0001*15
Sportage
0186577 Automobilis Mazda 028*003 Pakvietimas į TV 50 Eur - 674-0001*79
studiją
CX-5
50 Eur - 674-0001*87
Gruodžio 14 d.
011*437
Pakvietimas
į
TV
0526577 Automobilis Mazda
50 Eur - 674-0015*30
PENKTADIENIS
studiją
CX-5
50 Eur - 674-0050*57
Saulė teka 08:33
0088105 Automobilis Nissan 068*263 Planšetinis kompiuleidžiasi 15:52
Sekančio tiražo prizas:
teris LENOVO
Juke
Dienos ilgumas 07.19
VW T-ROC ir 25x100 Eur.
049*636
Planšetinis
kompiuPriešpilnis (7 mėnulio diena) 0157832 Automobilis Nissan
teris LENOVO
Alfredas, Fortunatas, Tarvainas, Juke
Kintvilė
0770983 Automobilis Nissan 0761664 Pretendentas į kotedžą
Tinkamas laikas sėti:
Qashqai
agurkus.
Lošimo Nr. 306
0153903 Automobilis Nissan 013*251 Sonaras Deeper
Sode, darže:
Start
Data:
2018-12-07
Qashqai
tinkamas laikas pjauti žolę,
041*249
Sonaras
Deeper
0620220 Automobilis Suzuki
laistyti, netinkamas laikas
SKAIČIAI
Start
Vitara
kaupti vaisius.
04, 16, 21, 31, 42 + 4, 6
0165287 Automobilis VW 007*055 Sonaras Deeper
Start
T-Roc
Gruodžio 15 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė arbatos diena
Lietuvos teismų diena
Saulė teka 08:34
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.18
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Justas, Kristijonas, Kristijona,
Nina, Ona, Gaudenis, Gaudenė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

ORAI

062*302 Kavos aparatas
Dolce Gusto

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(šio numerio atsakymai)

Gruodžio 12 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:31
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.22
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Joana, Žaneta, Gilmintas, Vaingedė, Dagmara, Žana
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

GAMA RADIACINIS FONAS

41
41

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8575 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
7710 nSv/val.

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

