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Dalyvavome
festivalyje
„Sportuojanti
mergaitė –
būsima
olimpietė“

Laima

DUOBLIENĖ
Antradienį Prienų rajono
savivaldybės vadovai
susitiko su ukrainiečių
dailininkų plenero

„Ukraina Europoje turi
advokatą – tai Lietuva ir Prienai“, – kalbėjo plenero dalyviai Volodimir Nemira, Segej
Matiash ir Jurij Jamash bei Šv.
Lozoriaus Ukrainos korpuso atstovas pulkininkas Roman Myškovec. Menininkai
džiaugėsi, kad jiems buvo sudarytos puikios kūrybinės są-

lygos, kad susipažino su Prienų kraštu ir aplankė gretimus
miestus, o svarbiausia – sutiko
daug puikių, nuoširdžių žmonių ir surado naujų draugų bei
bendraminčių.
Svečiai Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui padovanojo improvizuotą Prienų miesto herbą,
nutapytą dailininko V. NemiNUKelta Į 3 p. 

Vidaus reikalų
sistemai
finansavimas
didėja
28,8 mln.
eurų
SKAITYKITE 2 p. 
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Pozityvios
tėvystės
mokymai
Naujosios Ūtos
seniūnijoje

SKAITYKITE 5 p.

„Mes tiesiog kalbame apie gyvenimą,
tokį, kokį radome nuėję ten“

SKAITYKITE 7 p. 

Artėjant nuostabiausiai
metų šventei Kalėdoms,
nemažas būrelis Prienų
meno mokyklos mokinių ir
mokytojų aplankė Šilavote
esančią Švč. Jėzaus Širdies
bažnyčią. Mūsų kelionės
tikslas – pažintis su
vargonais.

Vargonai yra tituluojami
muzikos instrumentų karaliumi, nes tokių galimybių neturi
nei vienas kitas instrumentas.
Apie vargonus rašoma, kad
tai „išmintingas, vienišas ir
paslaptingas...“ instrumentas.
Išmintingas, nes yra „sugėręs“
šimtmečių kultūrą. Vienišas,
nes jo nėra su kuo palyginti.
Paslaptingas, nes jo negalima
pamatyti. Jį galima tik girdėti
– ir štai tada jis atsiskleidžia.
Iš tiesų, vargonai turi magiškos galios, nes tiek klausantys,
tiek jais grojantys žmonės pakyla virš kasdienybės, jų mintys ir jausmai tampa pakylėti
į dangų, dėl to verta gyventi,
savo patirtį perduoti jauniems
muzikantams.
Vargonų muzika kilniausiai skamba būtent bažnyčioje. Manau, taip yra dėl to, kad
ji skamba iš tiesos ir grožio.
Ne veltui vargonais atliekama
muzika vadinama dieviška.
Užlipę suktais laiptais, atsi-

REKLAMA

sėdę prie vargonų ir pirmą kartą prisilietę prie klavišų mokiniai pajuto jaudulį ir palaimą.
Ir ne taip svarbu, kokio kompozitoriaus muzika skamba
po bažnyčios skliautais... Jie
užpildo bažnyčios erdvę, suteikdami dvasinę harmoniją.
Kelios klaviatūros, daugybė klavišų, – grojant vargonais dirba ir galva, ir rankos.
Kiekvieno vargonų vamzdžio
tonas, kaip ir kiekvieno žmogaus balsas, yra skirtingo charakterio, žavi muzikinių garsų
dinamika ir spalvingumu.
Taigi, visi džiaugėsi galėdami iš aukšto balkono pažvelgti į bažnyčios vidų, iš arti pamatyti, prisiliesti bei išgirsti
skambančius vargonus.
Sakoma, kad galinga vargonų muzika padeda išgirsti
Aukščiausiąjį... Tačiau vargonai turi ne tik dvasinę, muzikinę, kultūrinę, bet ir istorinę vertę.
Šilavoto bažnyčios vargonai taip pat turi savo istoriją.
Per Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčia nukentėjo, ypač
vargonai.
Antruosius vargonus sukonstravo garsusis muzikos
instrumentų meistras Jonas
Garalevičius, kuris sumeisNUKelta Į 3 p. 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Kreipimasis į tarnybas - tik paklausimas

Miške Kaune rasti du savadarbiai sprogmenys

Ministras pirmininkas į devynias specialiąsias tarnybas kreipėsi,
tęsiantis pedagogų streikui ir rengiantis sekmadienį įvykusiam
mokytojų rėmėjų mitingui. Pasak premjero, taikiais protestais irgi
gali pasinaudoti provokatoriai.

Antradienį Kleboniškio miške Kaune rastas savadarbis sprogmuo,
dar vieną panašų sprogmenį pareigūnai čia rado ir trečiadienį.
Antradienį pastebėtas, kaip įtariama, susprogdintas medis, čia
rąstas ir nesprogęs savadarbis sprogmuo. Toks rastas ir kitą dieną.

Vidaus reikalų sistemai finansavimas didėja 28,8 mln. eurų
Seimo patvirtintame 2019
m. biudžeto projekte
(be Europos Sąjungos ir
bendrojo finansavimo
lėšų ir pajamų įmokų)
vidaus reikalų sistemai
finansavimas, palyginti
su 2018 metais, didėja
28,8 mln. eurų. Didžioji
dalis lėšų bus nukreipta
statutinių tarnybų
pareigūnų atlyginimo
didinimui.

Labiausiai finansavimas didėja Priešgaisrinės apgaugos
ir gelbėjimo departamentui –
11 mln. eurų. Prognozuojama,
kad finansavimo padidinimas
leis ugniagesių atlyginimą „į
rankas“ kitąmet padidinti vidutiniškai 100 eurų, taip pat
bus skiriama lėšų ugniagesių
aprūpinimui.
Statutinių pareigūnų nuosekliam kasmetiniam darbo už-

mokesčio didinimui, įskaitant
naujos redakcijos Vidaus tarnybos statuto, įsigaliosiančio
2019 m. sausio 1 d., nuostatų
įgyvendinimui kitąmet iš viso
papildomai skiriama beveik
16 mln. eurų.
Prognozuojama, kad kitais
metais visų statutinių tarnybų
žemiausios grandies pareigūno atlyginimas perkops 800
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eurų „į rankas“. Viduriniosios
grandies pareigūnų atlyginimai didės iki 1000-1200 eurų
„į rankas“ (priklausomai nuo
tarnybos).
3 mln. eurų iš padidinto biudžeto kitąmet tikslingai skiriami pareigūnų aprūpinimui
ginkluote, uniformomis ir ryšio priemonėmis.
Atkreiptinas dėmesys, kad

statutinės tarnybos šiuo metu
vykdo struktūrines pertvarkas, o sutaupytos lėšos taip pat
kreipiamos į pareigūnų darbo
užmokesčio didinimą, todėl
neatmestina, kad pareigūnų
atlyginimai didės ir labiau nei
planuojama.
Kitos papildomos lėšos,
tenkančios vidaus reikalų sistemai, nukreiptos į Bendrojo
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

pagalbos centro stiprinimą,
taip pat darbo apmokėjimo
įstatymui įgyvendinti, pareiginės algos bazinio dydžio bei
MMA didinimui.
Prognozuojamas darbo užmokesčio didėjimas statutinių
tarnybų pareigūnams „į rankas“ (esant dabartinėms mokėjimo sąlygoms – mokant
už viršvalandinį darbą ir darbą poilsio dienomis dėl nesukomplektuotų pareigybių):
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Traukinio avarijos aukų padaugėjo iki septynių

Vietname per potvynius žuvo 13 žmonių

Turkijos sostinėje per greitojo traukinio avariją žuvusių žmonių
skaičius išaugo iki septynių, o dar 46 asmenys buvo sužeisti.
Ankaros geležinkelio stotyje susidūrus greitajam traukiniui ir
bėgius tikrinusiam lokomotyvui sugriuvo pėsčiųjų viadukas.

Per smarkių liūčių sukeltus potvynius centriniame Vietname
žuvo 13 žmonių. Liūtys šešias provincijas merkia nuo šeštadienio.
Užlieti keli miestai, įskaitant pajūrio kurortą Da Nangą. Kai kur
iškrito daugiau nei 50 cm lietaus.

Kovai su blogiu pasitelkia meną

ATKelta IŠ 1 p.
ro, į kurį sudėti visi ukrainiečių jausmai Lietuvai. Beje,
Lvovo miesto, kaip ir Prienų,
globėjas – šventasis Jurgis (šv.
Georgijus).
Meras A. Vaicekauskas akcentavo, kad Lietuvą ir Ukrainą sieja ne tik bendra istorija,
bet ir dabartis. Nuo 2017 m.
Prienų rajono savivaldybė
bendradarbiauja su Ukrainos Busko rajono savivaldybe, esančia Lvovo srityje, o

dabar kartu įgyvendino bendrą projektą su menininkais.
Prienų rajono savivaldybės
meras tikisi, kad draugystė
ir bendradarbiavimas tęsis ir
ateityje. Meras Ukrainos menininkus pakvietė į gegužės
mėnesį vyksiančią Prienų
miesto šventę, linkėjo atrasti dar daugiau mūsų krašto
grožio, pažvelgti į Prienus iš
paukščio skrydžio ir nutapyti
dar daugiau paveikslų.
Plenere dalyvavę dailinin-

kai pažadėjo, kad Ukrainoje
jie taps Prienų ambasadoriais,
nes mūsų krašte nutapyti paveikslai ir būsimi kūriniai,
kuriuos, anot dailininkų, jie
išsiveža širdyse ir eskizų sąsiuviniuose, bus eksponuojami Ukrainoje rengiamose
parodose.
Ukrainiečių dailininkų plenerą organizavo nevyriausybinė tarptautinė organizacija
Šv. Lozoriaus korpusas (CSLI), bendradarbiaudamas su

Prienų rajono savivaldybe ir
Ukrainos menininkais. Buvo
planuota, kad į Prienus atvyks
gausesnė dailininkų ir dainininkų delegacija, tačiau dėl
neramumų Kerčės sąsiauryje
įvedus Ukrainoje karo padėtį,
dalis jų turėjo likti gimtinėje.
„O mes su blogiu kovojame
menu“, – kalbėjo dailininkai.
Svečiai trumpai papasakojo
apie savo ir visos ukrainiečių
tautos išgyvenimus ir sakė,
jog klausydamiesi mūsų krašto partizanų dainų pastebėjo,
kad jos savo nuotaika labai artimos ukrainietiškoms.
Dailininkas Volodimir Nemira prisiminė ir dar vieną istoriją, kai ukrainiečiams padėjo lietuviai – apie 1970 m. jo
būsimoji žmona į Vilnių atvežė slaptos literatūros, kuri čia
buvo išspausdinta.

Prienų parapijos „Caritas“ pakvietė į adventinę popietę
„Prienų parapijos „Caritas“
kviečia visus ateiti, pabūti
bendrystėje klausantis
Kristaus atėjimo istorijos
ir mokytis Jo laukti“.
Labai norėjome, kad šie
skelbimo žodžiai nuolat
skubančius žmones
paskatintų stabtelėti ir
pagalvoti apie prasidėjusį
advento laikotarpį.

Mūsų kvietimas neliko nepastebėtas. Į adventinę popietę
„Kristaus atėjimo belaukiant“,
surengtą gruodžio 6 dieną
Prienų parapijos „Carito“ patalpose, susirinko nemažai vyresnių ir jaunesnių prieniškių
bei netolimų vietovių gyventojų. Viešnia Genovaitė šio
susitikimo pradžios „Carite“
kantriai laukė net keturias valandas...
Popietės metu išgirdome

„Carito“ vedėjos Reginos žodžius apie adventinio laiko
prasmę. Vikaras Vitalijus papasakojo Kristaus atėjimo istoriją, iš Luko evangelijos perskaitė Jėzaus gimimo aprašymą. Dėjomės į širdis klebono
Jono raginimus liautis skubėti, ieškoti ne šventinių blizgučių, bet Dievo bruožų aplinkinių žmonių veiduose, matyti
tuos, kuriems reikia pagalbos
ar gero žodžio. Klebonas lin-

kėjo laukiant Kristaus atėjimo
pasiryžti atsisakyti nors vienos
savo ydos ar silpnybės. Savanorės Marytė ir Danutė skaitė
jautrias eiles, viešnia Onutė
– alegorinę istoriją apie ilgą
vieno žmogaus kelionę ieškant Dievo. Savanorė Monika priminė keturių adventinio vainiko žvakių simbolinę prasmę. Popietės dalyviai
dalijosi savo patirtimi apie
Šventų Kalėdų laukimą, vai-

kystės prisiminimais. Gražiai
skambėjo visų giedamos giesmės Dievo Motinai Marijai,
advento giesmės. Klebonui
palaiminus „Carito“ moterų
paruoštas ir svečių atsineštas
vaišes, bendrystė ir gerumas
tęsėsi prie puodelio arbatos.
Stengsimės, kad adventinė
popietė, kaip gailestingumo
darbas, taptų Prienų „Caritas“
tradicija.
Prienų „Carito“
savanorė Monika 

Prienų meno mokyklos mokinių pažintis su muzikos
instrumentų karaliumi – vargonais
ATKelta IŠ 1 p.
travo ir puikias kankles Maironiui, kurios ir šiandien savo
skambesiu pasitinka įeinančius į Maironio butą.
Taigi, mokiniai ne tik gavo
naujų žinių, bet ir puikiai praleido laiką.

Prienų meno mokyklos
fortepijono mokytoja Vitalija
Aukštakalnienė 
REKLAMA

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kaip elgiatės padaręs klaidą?

Justinas Grigonis
Algimantas Janušauskas

Visada atsiprašau, jei esu
kaltas ar kam nors kai ką
ne taip padarau – pripažįstu savo klaidą. Taip elgiasi visi sąžiningi žmonės.
Jei žmogus padarė klaidą
sąmoningai, kaip kai kurie politikai, tai ir toliau
klimpsta meluodamas. Atrodo, kad aš gyvenime didelių klaidų nesu padaręs, o
mažas galima ištaisyti.

Suklydęs visuomet stengiuosi klaidą ištaisyti ar atsiprašyti. Deja, dalis žmonių taip nesielgia. Kalėdos
– puiki proga ištaisyti klaidas, atsiprašyti, jei jautiesi
prasikaltęs, bet geriau, nelaukti Kalėdų, o tai padaryti
iš karto.

Ona Jančiauskienė

Antanina Akulova

Jau esu tokio amžiaus, kad
atleidžiu visiems, kas yra ką
blogo padaręs. O jei suklystu pati, tai ilgai, kol neištaisau klaidos, graužiuosi. Vieną prieš kelis dešimtmečius
padarytą klaidą iki šiol net
sapnuoju. Aš dirbau Taupomajame banke – tikrindavau
rajono taupomąsias kasas ir
kitų klaidų ieškojau, bet kartą pati suklydau – padariau 2
kapeikų neatitikimą. Teko iš
naujo visus popierius versti
ir ieškoti klaidos. Gyvenime
padarytas klaidas kartais sunkiau atitaisyti. Džiaugiuosi,
kad man taip neatsitiko.

Dirbau ligoninėje Reanimacijos skyriuje, tad darbe
klaidų daryti negalėjau. O
gyvenime padarius kokią
klaidelę reikia iš karto atsiprašyti, pasistengti ją ištaisyti ir širdyje nenešioti.
Artūras

Suklydęs visada atsiprašau, nors nemažai žmonių
padarytas klaidas lengvai
pamiršta. Klaida klaidai
nelygi – vienokios pasekmės klaidos, kurią padaro gydytojas, ir kitokios, jei
turguje grąžą atiduodamas
suklysti. Kas nedirba, tas
neklysta, bet pačiam paprasčiau, jei supratęs, kad
padarei klaidą, prisipažįsti ir stengiesi ją ištaisyti ir
nekartoti.
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NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-12-06 apie 09.43 val. gautas
pranešimas, kad Prienuose ties
Kranto g. į Nemuną įkrito du šuniukai. Šuniukai ištraukti iš upės ir
perduoti savininkei.
2018-12-07 apie 18.30 val., Prienų
r., sav., Išlaužo sen. pas R. A. (gim.
1984 m.) atvykęs pažįstamas R. S.
(gim.s 1989 m.) išgertuvių metu,
būdamas neblaivus (1,92 prom.
alkoholio), galva sudavė R. A. į
veidą ir sumušė smakrą, po to du
ar tris kartus kumščiu sudavė į veidą. R. S. sulaikytas 48 valandoms
ir pristatytas į Alytaus apskrities
VPK areštinę.
2018-12-08 Prienų r., Veiverių sen.,
D. M. (gimęs 1990 m.), būdamas
neblaivus (1,75 prom. alkoholio),
vairavo automobilį VW TOURAN.
D. M. sulaikytas 48 valandoms
ir pristatytas į Alytaus apskrities
VPK areštinę.
2018-12-10 apie 02.51 val. gautas
moters (gim. 1975 m.) pareiškimas,
kad Birštone, Vienkiemio g., degė
jos buto durys. Gaisrą užgesino
patys gyventojai, žmonės nenukentėjo.
2018-12-11 apie 17 val. Prienų r.,
Veiverių sen., Šilėnų k., Miško g.,
sodybos kieme, konflikto metu
neblaivus (1,72 prom. alkoholio)
vyras (gim. 1958 m.) smurtavo
prieš sutuoktinę (gim. 1968 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2018-12-11 apie 17 val. Prienų r.,
Veiverių sen., Šilėnų k., Miško g.,
gyvenamojo namo kieme vyras
(gim. 1988 m.) smurtavo prieš
savo neblaivų (1,72 prom. alkoholio) tėvą (gim. 1958 m.). Įvykis
tiriamas.
2018-12-11 apie 17 val. Prienuose,
Paparčių g., einantį iš parduotuvės vyrą (gim. 1928 m.) užpuolė
jaunuolis, panaudojo fizinį smurtą
ir pavogė 5 eurus iš kišenės. Įvykio
aplinkybes aiškinasi policija.
2018-12-12 gautas moters (gim.
1966 m.) pareiškimas, kad apie
13.20 val. Prienų r., Naujosios Ūtos
k., Mokyklos g., vyras (gim. 1996
m.) alkūne trenkė vieną kartą į
lūpą pareiškėjos sūnui (gim. 2002
m.). Įvykio aplinkybes aiškinasi
policija.
REKLAMA

Vakarų laivų gamykloje žuvo du žmonės

Nerimauja dėl Kinijoje dingusio savo piliečio

Ketvirtadienio rytą Klaipėdoje, Vakarų laivų gamykloje sulūžus
remontuojamam kranui, žuvo du jį remontavę žmonės. Krano
kabina kartu su dviem kraną remontavusiais žmonėmis nukrito
ant metalinio pontono. Abu žmonės žuvo.

Kanados pareigūnams nepavyksta susisiekti su Kinijoje esančiu
Kanados piliečiu, kiek anksčiau pranešusiu, kad jį apklausia
kinų pareigūnai. Manoma, kad tai Kinijos kerštas už Kanados
sprendimą suimti „Huawei“ finansinių operacijų pareigūnę.

Valstybinių miškų urėdijos
miškininkai dovanodami eglės
šakas primena apie atsakingumą
ke užaugti reikia ne mažiau
miške
Gruodžio 20 d. nuo 12
val. visoje Lietuvoje
vyks tradicinė iniciatyva
„Parsinešk Kalėdas į savo
namus“, kurios metu VĮ
Valstybinių miškų urėdijos
miškininkai gyventojams
dovanos eglės šakas.
Taip miškus prižiūrintys
specialistai ragina ugdyti
atsakingumą – miškuose
nekirsti jaunų eglučių,
nelaužyti jų šakų bei
skatina tausojantį ir
ekologišką vartojimą.

„Kalėdinių eglučių pasiūla
yra didžiulė – šventei medeliai specialiai auginami plantacijose arba medelynuose.
Norisi tikėti, kad gyventojai puoš atsakingai įsigytas
eglutes arba rinksis eglių šakas vietoje neteisėtai nukirsto
medelio, o miško eglutės bus
išsaugotos ir užaugs stipriais
medžiais. Dovanodami eglių
šakas norime atkreipti gyventojų dėmesį, kad vienu metu
galima puoselėti tradicijas ir
ugdyti sąmoningą vartojimą“,
– sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
Pusantro metro eglutei miš-

kaip septynerių-devynerių
metų. Tai yra ilgas laikas palyginti su keliomis savaitėmis
švenčių. Vis dar atsiranda ilgapirščių, kurie užuot kreipęsi į
girininkijas ar medelynus ir
įsigiję eglutę už keletą eurų,
nuvažiuoja į mišką ir patys
ją nusikerta – patį gražiausią,
stipriausią ir perspektyviausią medelį.
Šiais metais visoje Lietuvoje bus 120 šakų dalinimo
vietų. Miškininkai gyventojų
lauks populiariose susibūrimo vietose. Taip pat, Prienuose, Savivaldybės aikštėje bei
Birštono girininkijoje, Kęstučio g. 12/ Lelijų g. 1.
Iniciatyva „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ pritraukia
tūkstančius Lietuvos gyventojų. Pernai metais miškininkai iš viso išdalino daugiau
nei 100 tūkst. eglišakių. Šiai
iniciatyvai skirtos eglių šakos atvežamos iš kirtaviečių,
taip racionaliai panaudojant
miško išteklius. Šiais metais
miškininkai, atsidėkodami už
idėjos palaikymą, kiekvienam
atėjusiam gyventojui dovanos
„SOS vaikų kaimo“ vaikų
pieštus atvirukus. VIVMU 

Adventinė popietė Klebiškyje
Gruodžio 8 dieną Klebiškio
kaimo bendruomenė
susirinko į jau tradicine
tapusią adventinę popietę
„Atverk širdies duris“.

Benduomenė dėkinga Onutei Gluoksnienei, kuri kasmet
atranda laiko ir padeda surengti šią gražią ir prasmingą susikaupimo ir laukimo šventę. Į
popietę atvyko ir Klebiškio
bendruomeninių vaikų globos

namų vaikučiai su auklėtoju.
Jiems tai pirmas apsilankymas
ir pažintis su Klebiškio kaimo
bendruomene.
Kiekvienas iš popietės dalyvių tarsi prisilietė prie advento
prasmės: dėliojo simbolines
Kristaus gimimo istorijos statulėles, degė žvakutes, visa tai
apjuosė dideliu advento vainiku ir kūrė ornamentą su savo
žinute ir dovana Dievui...

Popietės dalyviai dalinosi ne tik širdies šiluma, bet ir
karšta arbata bei pačių keptais ar pirktais saldumynais.
Nors už lango tvyrojo dargana, viduje buvo gera ir jauku
prasmingai praleisti kelias
popietės valandas su adventiniam laikotarpiui norinčiais
susikaupti žmonėmis. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems.
Klebiškio kaimo bendruomenės „Klevas“ pirmininkė
Aistė Černevičienė 

Futbolo klubo „Prienai“ sezono rezultatai džiugina
Vertinant viso praėjusio
futbolo sezono rezultatus
labiausiai nudžiugino
mūsų futbolo mokyklos
keturiolikmečių berniukų
komanda, savo amžiaus
čempionate iškovojusi
čempionų taurę.

Komanda tikrai nestokoja
talentingų ir darbščių vaikų,
kurie nuosekliai ir kryptingai
treniruodamiesi gali pasiekti
puikių rezultatų. Nacionalinės futbolo akademijos peržiūrose dalyvavo E. Juškevičius, L. Gaučys, E. Mickus,
K. Rukas.
Vienas iš svarbiausių klubo
pasiekimų – Roberto Ratkevičiaus ir Ugnės Jakinevičiūtės
debiutai savo amžiaus Lietuvos futbolo rinktinėse Baltijos
šalių taurės turnyre.
Nudžiugino ir pagrindinės
klubo komandos užimta trečioji vieta LFF III lygos suaugusiųjų čempionate. Koman-

da antroje sezono dalyje pademonstravo tvirtą charakterį
ir išvykose iškovojo svarbius
taškus prieš potencialiai stipresnius varžovus. Prie iškovotų bronzos medalių svariausiai prisidėjo V. Šabasevičius,
T. Jonyka, M. Karčiauskas, R.
Gaižius, T. Simonaitis, P. Andriukevičius, R. Balnanosis,
D. Urbelionis. Reikia paminėti ir tai, kad klubo ambasadorius, legendinis futbolininkas
Darius Maciulevičius vis dar
veržiasi į aikštę, taip perduodamas neįkainojamą patirtį
jaunajai kartai. Planuodami
kitą sezoną tvirto pastiprinimo tikimės iš atsigaunančių
po traumų D. Bendinsko, Ž.
Bajoro, A. Zagursko.
Puikiai Prienams atstovavo
ir merginų komanda, kuri galutinėje II lygos keturiolikos
komandų rikiuotėje liko septintoje vietoje. Ekipoje lyderio
vaidmuo dažniausiai tekdavo

J. Stravinskaitei, I. Inčytei, M.
Damynaitei.
Įsibėgėja ir mūsų klubo
futbolo mokyklos veikla. Tik
praėjusiais metais surinktos
mažiausių aštuonmečių berniukų bei dešimtmečių mergaičių komandos jau dalyvauja draugiškuose futbolo
turnyruose. Reguliariai vasaros atostogų metu organizuojama vaikų futbolo stovykla.
Su vaikais dirba jauni, entuziastingi treneriai K. Deltuva, V.
Šabasevičius, V. Celiešius.
Artimiausiuose organizacijos planuose – ES lėšomis finansuojamo projekto „Vaikų
ir jaunimo iš socialinės rizikos
šeimų įtraukimas į sportinę
veiklą“ vykdymas, taip pat
Lietuvos futsal U 15 pirmenybių organizavimas bei debiutas suaugusiųjų LFF futsal
taurės turnyre.

Futbolo klubo „Prienai“
informacija

ATGARSIAI 
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Atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo

Vengrijos parlamente kilo chaosas

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė atlaikė dalies savosios
Konservatorių partijos įstatymų leidėjų mėginimą paskelbti jai
nepasitikėjimą, bet faktas, kad prieš premjerę balsavo daugiau
kaip trečdalis frakcijos rodo, jog jai bus su „Brexit“ susitarimu.

Vengrijos parlamente trečiadienį kilo neįprastas chaosas, įstatymų
leidėjams priimant prieštaringai vertinamus teismų sistemos
reformos ir darbo įstatymus. Įstatymų leidėjai pūtė švilpukus,
leido sirenas ir blokavo priėjimą prie pirmininko tribūnos.

Dalyvavome festivalyje „Sportuojanti mergaitė – būsima olimpietė“
Gruodžio 1 d. Prienų
lopšelio-darželio „Saulutė“
ugdytinės kartu su
ikimokyklinio ugdymo
auklėtojomis Laura
Revinskiene ir Inesa
Tamošiūniene dalyvavo
sporto festivalyje
„Sportuojanti mergaitė
– būsima olimpietė“.

Lietuvos moterų sporto asociacija (LMSA) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo
kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) pakvietė Lietuvos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų mergaites į sporto festivalį „Sportuojanti mergaitė
– būsima olimpietė“, kuris
buvo surengtas A. Sabonio
sporto centre Kaune. Renginyje dalyvavo 24 komandos

Lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdytinės su ikimokyklinio ugdymo auklėtojomis L. Revinskiene ir I. Tamošiūniene dalyvavo
festivalyje „Sportuojanti mergaitė – būsima olimpietė“

iš visos Lietuvos. Renginio
tikslas – populiarinti olimpines idėjas tarp mergaičių ir
formuoti teigiamą požiūrį į
kūno kultūrą ir sportą.
Sporto renginys prasidė-

jo iškilminga dalyvių eisena.
Renginio vedėjai mažosioms
sportininkėms palinkėjo gero
starto, daug energijos ir galbūt
ateityje iš tikrųjų tapti olimpietėmis. Po sveikinimo žo-

džių visos dalyvės kartu su
Kake Make atliko nuotaikingą mankštą ir pradėjo sportuoti sektoriuose. Mažosios
olimpietės varžėsi įvairiose
rungtyse ir patyrė judėjimo
džiaugsmą bei daug teigiamų emocijų. Visos festivalio
dalyvės buvo apdovanotos
medaliais.
Nuoširdžiai dėkojame Prienų rajono savivaldybės administracijai už mums suteiktą
transportą, už galimybę plėsti
vaikų akiratį, diegti vaikams
meilę sportui, taip pat garsinti mūsų Prienų lopšelį-darželį
„Saulutė“ rajoniniuose renginiuose.
Lopšelio-darželio
„Saulutė“ auklėtoja Laura
Revinskienė 

Kašonių bendruomenė bibliotekoje ruošiasi kalėdinei šventei
Kašonių bibliotekoje
tyliai gimsta Kalėdos:
ilgais advento vakarais
kašoniškiai gamina
žaisliukus šventinei
eglutei, repetuoja
kalėdinį spektaklį, ruošia
rankdarbius parodai.

Mintis papuošti kalėdinę
eglutę bendruomenės namuose tik savo rankomis pagamintais žaisliukais kilo psichologės paskaitos apie stresą metu. Kad ilgais ir niūriais
advento vakarais galėtume sumažinti nerimą, nusprendėme
rinktis bibliotekoje ir iš įvairių medžiagų gaminti eglutės
žaisliukus, juolab kad savo
tarpe turime liaudies meis-

trę Laimutę Butkienę, kuri
ir medžiagomis aprūpina, ir
žaisliukų gaminimo subtilybių pamoko. Į kalėdinio pasiruošimo šurmulį įsijungė ir
vaikai, ir suaugusieji. Gaminame žaisliukus iš eglės ir pušies kankorėžių, pirštines, kojines, angelus, įvairiaspalvius
burbulus ir t. t. O pagerbdami besibaigiančius Lietuvos

valstybės atkūrimo šimtmečio metus ir eglutę šimtmečio
egle pavadinome.
Pačios geriausios ir šauniausios idėjos gimsta būryje.
Renkamės kartą per savaitę,
dirbame po 3–4 valandas ir
visus reikalus aptariame. Juk
reikės ne tik žaisliukų, bet ir
pačios eglutės. Džiaugiamės,
kad į pagalbą atėjo vietinis

ūkininkas, kuris pažadėjo padovanoti savo kiemo žaliaskarę. Tik to negana – reikia
ir Kalėdų Senelio, ir dovanų
mažiesiems. Rankdarbių parodai ne viena kašoniškė pažadėjo savo darbelių atnešti.
O bendruomenės vaikai su
mokytoja Romute ir bibliotekininke Danute repetuoja kalėdinį spektaklį.
Kašonys – aktyvus, draugiškas kaimas. Man atrodo,
kad čia gyvena geri, nuoširdūs žmonės, tarp kurių nėra nė
vieno pikto. Džiugu, kad mūsų bendruomenėje daug jaunų
žmonių, kurių galvos pilnos
pačių nuostabiausių idėjų.
Danutė Bajorienė 

Pozityvios tėvystės mokymai Naujosios Ūtos seniūnijoje
Nuo lapkričio 7 d.,
bendradarbiaujant su
projekto „Stipri šeima
Prienuose“ koordinatore
Irma Urbonaite, Naujosios
Ūtos seniūnijoje rengiami
pozityvios tėvystės
mokymai.

Susitikimai vyko N. Ūtos
laisvalaikio salėje kiekvieną
trečiadienį. Mokymų trukmė
yra 12 susitikimų, 1 kartą per
savaitę. Užsiėmimus veda
psichologė Violeta Bendinskienė. Jau surengti 6 susitikimai, jie bus tęsiami po Naujųjų Metų. Įvairaus amžiaus
vaikus auginančios mamos
REKLAMA

aktyviai įsitraukia į susitikimų programą, atsakingai
lanko visus užsiėmimus ir
noriai dalinasi savo patirtimi.
Į paskutinį šių metų susitikimą keletas mamų pakvietė
ir savo vaikus, kad jie prasmingai praleistų laiką sėdint
prie bendro pokalbių stalo.
Teigiami mamų atsiliepimai
rodo, kad grupė yra labai stipri ir pasitikinti vieni kietais.
Labai džiaugiamės, kad tėvai
atsakingai žiūri į savo santykius su vaikais, nori tobulėti,
pasisemti naujų žinių ir trokšta tinkamai auklėti savo atžalas. Tikimės ateityje sudaryti

dar ne vieną tokią grupę, nes
pozityvus bendravimas mums
visiems labai svarbus ir reikalingas.

Paulina Mickaitė, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2018 m. gruodžio 20 d. 11 val.
1. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų r. Veiverių
Antano Kučingio meno mokyklos direktoriumi Mindaugu
Labanausku
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo
5. Dėl turto įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario
8 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės
2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo
28 d. sprendimo Nr. T3-248 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto
fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir
kainos patvirtinimo
10. Dėl pakoreguoto Prienų miesto bendrojo plano patvirtinimo
11. Dėl pakeisto Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo
plano patvirtinimo
12. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo
________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės
interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių tiesiogines transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto svetainėje
www.prienai.lt.

 EVANGELIJOS TAKU
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Palaiko sutartį dėl branduolinės programos

Venesuela perėmė „Goodyear“ gamyklą

Aštuonios Europos Sąjungos šalys trečiadienį pareiškė esančios
įsipareigojusios laikytis susitarimo dėl Irano branduolinės
programo. Pranešime teigiama, jog „buvo patvirtinta, kad Iranas
tebevykdo su branduoline (programa) susijusių įsipareigojimų“.

Praėjus dienai po to, kai „Goodyear“ nutraukė veiklą Venesueloje,
krizės krečiamos Lotynų Amerikos šalies vyriausybė perėmė JAV
padangų gamintojos gamyklą. Vyriausybė pareiškė, jog ėmėsi
visų būtinų veiksmų, kad atkurtų gamybą „Goodyear“ gamykloje.

Sugedo telefonas? „Tele2“ salonuose ieškokite
„Smart Master“

Kiekviename „Tele2“
salone galima ne tik
įsigyti naują įrenginį ar
paslaugą, bet ir palikti
sugedusį telefoną
remontui „Smart Master“
serviso punkte. Taisymas
trunka vos kelias dienas,
jo metu klientai gali
naudotis pakaitiniu
telefonu, o atliktiems
darbams yra suteikiama 3
mėnesių garantija.

„Smart Master“ – tai naujasis „Tele2“ telefonų priežiūros
centro, daugelį metų teikusio
autorizuotas išmaniųjų įrenginių remonto paslaugas, pavadinimas.
„Džiaugiamės galėdami pristatyti naują savo vardą – kurdami jį, norėjome pabrėžti tai,
kas mums svarbiausia: draugiškumas ir ypatingas dėmesys kliento patirčiai, mūsų
meistrų ekspertiškumas bei
paslaugų kokybė“, – sakė
Evaldas Viselga, „Smart Master“ vadovas.
Nuo kitų servisų, „Smart
Master“ skiriasi savo tinklo
dydžiu – visoje šalyje yra net
70 įrenginių priėmimo punktų. Beje, nors jie įkurti tik
„Tele2“ salonuose, šio serviso paslaugomis naudotis gali
visų operatorių klientai.

Kaip neprarasti
įrenginio garantijos?
Serviso „Smart Master“
darbuotojai primena, kad šiuolaikiniai įrenginiai reikalauja
ir inovatyvios profesionalų
priežiūros: originalių detalių,
pačių naujausių technologijų
ir savo sritį išmanančių ekspertų. Viso to tikėtis galima
tik iš telefonų gamintojų sertifikuotų servisų.
„Svarbu atminti, kad po re-

Kiekvieną savaitgalį

monto neautorizuotoje taisykloje, telefonui yra panaikinama garantija. Be to, niekas neprisiims atsakomybės, jei įrenginys kitą dieną ir vėl pradės
neveikti. Net jei atrodo, kad telefonas sugedo nepataisomai,
užsukite į jums artimiausiame
„Tele2“ salone esantį „Smart
Master“ priėmimo punktą –
darbuotojai patars ir pasiūlys
pačią geriausią išeitį“, – sakė
E. Viselga.
Anot vadovo, jei prieš gedimą įrenginiui galiojo garantija
– ji išliks ir po šiame servise
atlikto remonto. Jei tokios nebuvo, visiems čia atliktiems
darbams bus suteikta 90 dienų garantija.
„Savo darbams garantiją suteikiame atsakingai. Nepaisant
gedimo, dėl kurio įrenginys
patenka į mūsų meistrų rankas, jie visuomet papildomai
patikrina ryšį, kitus telefono jutiklius, ekrano jautrumą
lietimui, kamerą. Visa tai yra
daroma dėl klientų – kad jie
atgautų tobulai veikiantį telefoną“, – pasakojo „Smart
Master“ vadovas.
Pasak jo, dėl papildomų
patikrinimų remontas netrunka ilgiau. Standartiniu atveju
įrenginys savininkui yra grąžinamas per 2–5 darbo dienas nuo atidavimo taisymui,
nesvarbu kokioje vietovėje jis
begyventų.

Svarbiausia – padėti
klientui
Telefonų ar kitų išmaniųjų
įrenginių gedimas jų savininkams visuomet yra nemalonus
įvykis, todėl „Smart Master“
serviso darbuotojai stengiasi,
kad bent remonto procesas
jiems nesukeltų papildomų
rūpesčių.
„Taisomų įrenginių savininkams visuomet pasiūlome
pakaitinį telefoną, kad remonto metu jie neliktų be ryšio. O
jei taisymo išlaidų nepadengia
garantija ar draudimas – mūsų servise „Tele2“ klientams
yra suteikiama galimybė atsiskaityti dalimis“, – pasakojo
E. Viselga.
Klientams sukurta ir itin patogi internetinė svetainė www.
smartmaster.lt. Sugedus įrenginiui, joje galima patikrinti
preliminarią remonto kainą,
sužinoti artimiausio priėmimo punkto adresą, o vėliau ir
sekti atliekamų darbų statusą.
Be to, svetainėje galima rasti ir
naudingos informacijos, kaip
prižiūrėti bei apsaugoti savo
įrenginius.
„Smart Master“ servise galima taisyti visus „Samsung“,
„Huawei“ „LG“, „Getnord“,
„Coolpad“, „Meizu“, „Sony“ ir „Xiaomi“ įrenginius
bei mygtukinius „Nokia“ telefonus. 

Popiežiaus bendroji
audiencija. Prašymo
malda nemenkesnė
už šlovinimo maldą
Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje
kalboje popiežius Pranciškus
tęsė prieš savaitę pradėtą katechezę apie „Tėve mūsų“
maldą.
Jėzus išmokė apaštalus
trumpos, drąsios maldos, kurią sudaro septyni prašymai.
Toks skaičius neatsitiktinis,
nes Biblijoje jis reiškia pilnatvę, sakė Pranciškus. „Tėve mūsų“ maldoje nėra jokių preambulių. Jėzus ragina apaštalus tiesiai kreiptis į
Dievą ir atvirai jam išsakyti
savo prašymus. Jėzus nemoko apaštalų pataikauti Dievui, bet moko atviros ir bebaimės maldos. Jėzus nesiūlo
kreipiantis į Dievą, vadinti jį
„Visagaliu“ ir „Aukščiausiuoju“, nemoko į jį kreiptis: „Tu,
kuris esi taip toli nuo mūsų, o
mes tokie vargani...“ Nieko
tokio Jėzus nesiūlo, o sako,
kad kreipdamiesi į Dievą, turime jį vadinti Tėvu, turime į
jį kreiptis taip paprastai, kaip
vaikas kreipiasi į savo tėvą.
Pasak popiežiaus, „Tėve
mūsų“ malda kyla iš konkretaus žmonių gyvenimo. Pavyzdžiui, mes prašome duonos – kasdieninės duonos. Tai
toks paprastas ir toks esmiškai svarbus dalykas. Tai kartu liudija, kad ir mūsų malda
– tai ne „dekoracija“, ne kažkas, kas neturi nieko bendra
su gyvenimu, ko imamės tik
tuomet, kai jau yra patenkinti visi kiti poreikiai. Kaip tik
priešingai – malda kyla iš gyvenimo.“
Mokydamas šitaip melstis,
Jėzaus nesumenkina mūsų
žmogiškumo, nenori jo nuskausminti, nenori sušvelnin-
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ti mūsų reikalavimų, nesiūlo
viską kantriai pralaukti. Jėzus
nori, kad bet kokia žmogaus
kančia ir bet koks nerimas
kiltų į dangų ir taptų dialogu,
sakė Pranciškus ir priminė
Evangelijoje aprašytą aklojo
elgetos Bartimiejaus pagydymą Jeriche. Žmonės draudė
aklajam šauktis Jėzaus pagalbos, bandė jį nutildyti. Tačiau
jis jų neklausė, garsiai šaukė,
kol Jėzus jį išgirdo ir pagydė.
„Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“ (Mk 10, 52), – sako jam
Jėzus, paaiškindamas, kad tas
jo karštas maldavimas nulėmė pagydymą.
Žinoma, tikintieji jaučia
poreikį ir šlovinti Dievą, tęsė
Pranciškus. Iš Evangelijų žinome, kad ir iš Jėzaus širdies
veržėsi šlovinimo malda Tėvui. Dėl to ir pirmieji krikščionys prie „Tėve mūsų“ maldos pridūrė doksologiją: „Tavo valdžia, ir galybė, ir garbė
per amžius!“ Tačiau nė vienas
iš mūsų neprivalo tikėti praeityje skelbta teorija, kad prašymo malda yra silpno tikėjimo
išraiška, o tikroji mada yra tik
Dievo šlovinimas nieko neprašant. „Tai netiesa“, – sakė
Pranciškus. „Prašymo malda
yra tikra. Ji yra spontaniškas
tikėjimo išpažinimas, tikėjimo į Dievą, kuris yra visagalis Tėvas. Tai ir išpažinimas,
kad mes esame maži, menki
ir stokojantys.“
„Kalbėdami „Tėve mūsų“
maldą, mes į Dievą kreipiamės „Tėve“, „Tėti“. Jis mus
myli ir supranta.“

Smurtas katalikų
katedroje Brazilijoje. Žuvo keturi tikintieji
Campinas vyskupijos atstovai pasmerkė tokį smurtą, visų prašydami, kad „labiau nei
bet kada stengtųsi būti taikos
ugdytojais“.
Brazilijoje ginkluotas vyras įsiveržė į Campinas katalikų katedrą ir nušovė keturis
tikinčiuosius. Užpuolimas
įvyko antradienį, pasibaigus
vidudienio mišioms. Dviem
šautuvais ginkluotas vyras
pradėjo šaudyti į besimeldžiančius tikinčiuosius. Mi-

šiose dalyvavo apie dvidešimt žmonių. Nušovęs keturis
žmones, vyras atgręžė ginklą
į save ir nusišovė.
„Mes dar nežinome, kodėl
jis taip pasielgė“, – sakoma
Campinas arkivyskupijos
katedros komunikate. Jame
išsakytas gilus skausmas dėl
to, kas įvyko. Katedros klebonas ir arkivyskupijos administratorius išreiškė gedinčioms
šeimoms, taip pat sužeistiesiems, savo ir tikinčiųjų bendruomenės artumą, paprašė
visų už jas melstis.
Vyskupijos atstovai pasmerkė bet kokį smurtą, visų
prašydami, kad „labiau nei
bet kada stengtųsi būti taikos
ugdytojais“.
Campinas katedra po užpuolimo buvo uždaryta iki
trečiadienio vidudienio. Katedrą vėl atidarius, joje aukojamos gedulingos Mišios už
žuvusius tikinčiuosius.
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Viešpats nueina į žemę pasižiūrėti, kaip žmonės gyvena.
Pirmiausia nusileidžia į giliausias šachtas. Žiūri – žmonės
prakaituoja, plūkiasi, vargsta,
dienos šviesos nemato.
– Ką jie čia veikia? – klausia
jis šv. Petro.
– Juk, Viešpatie, pats sakei:
„Savo rankų prakaitu duoną
pelnysi“.
Viešpats nusijuokia:
– Tai, naivuoliai – nesuprato,
kad pajuokavau.
Išlipa ant žemės. Ten žmonės pluša, aria žemę, bulves
kasa, knisasi, vargsta.
– Na, o šitie ką dabar čia
veikia?
– Tai, Viešpatie, Tu sakei,
Šventam Rašte juk parašyta:
„Savo rankų prakaitu duoną
pelnysi“, – paaiškina Petras.
– Na, tie irgi nesuprato, jog
pajuokavau.
Pakui pateko į katedrą. Vyskupų daugybė, smilkalai kyla,
žvakės dega, viskas išpuošta,
muzika gražiausia skamba.
– Na, o kas čia tokie? – klausia Viešpats.
Petras atsako:
– Čia, Viešpatie, susirinko
tie, kurie suprato, kad tu pajuokavai..
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Rusija dalyvaus kitose olimpinėse žaidynėse

Nuteistieji vaikams pagamino šimtus žaislų

Rusija yra „įsitikinusi“, kad jai bus leista dalyvauti kitose
olimpinėse žaidynėse, nes šalis deda dideles pastangas kovoti
su dopingo vartojimu, trečiadienį pareiškė Rusijos olimpinio
komiteto (ROK) vadovas.

Nuteistieji vaikams Kalėdų proga pagamino kelis šimtus žaislų.
Socialinės rizikos šeimose, vaikų namuose gyvenantiems
ar dienos centrus lankantiems vaikams žaislus gamino
Marijampolės, Pravieniškių nuteistieji ir Panevėžio nuteistosios.

SKAITYKITE 8 p.

SKAITYKITE 9 p.

SKAITYKITE 9 p.

SKAITYKITE 10 p.

PRIE VYTAUTO KALNO

Š E ŠTA D I E N I S

2018 m. GRUODŽIO 15 d.

laikraščio „NAUJASIS GĖLUPIS“ priedas Birštono savivaldybės gyventojams

„Mes tiesiog kalbame apie gyvenimą, tokį, kokį
radome nuėję ten“
Mantvydas

PREKEVIČIUS
Kartais neišvengiame
minčių apie savo
gyvenimą. Jo prasmę, savo
pasiekimus ar praradimus.
Neretai susimąstome ir
apie patį svarbiausią mūsų
egzistencijos tašką – mirtį.

Mirtį, po kurios, mes būsime kažkur kitur. Ten, kur mūsų nesups nei praeitis, nei dabartis, nei priešai, nei draugai,
nei artimieji. Netgi tie, kuriuos
mylime labiausiai.
Kiekvieną momentą, kai
užplūsta netekties, sunkumo
jausmas, mes norime tik vieno – nebūti vieni. Tuo pačiu ir
slepiamės, ir kartu norime, jog
kas nors būtų šalia vien tam,
kad būtų drąsiau. Drąsiau ne
tik iškęsti sunkumus, bet ir
išeiti ten, kur mūsų praeitis ir
dabartis lieka istorija.
Ne vienas esame susidūrę su lemtingu momentu, ne
vienas susidūrėme su akimirka, kai, netgi nebūdami gydytojai ar dvasininkai, linkėjome žmogui amžinojo atilsio.
Deja, tokį momentą, kai savo
besimerkiančiomis akimis
įžvelgsime tik šalia stovinčio
artimo žmogaus skruostais
riedančias ašaras, išgyvensime ir mes patys. Jeigu būsime ne vieni.
Jeigu mums sunku suprasti,
kas yra mirtis, tai dar sunkiau
– jos laukti. Ko gero, ne vienas sako, kad mirties nelaukia,
tačiau užklupus sunkiai ligai,
REKLAMA

prikaustančiai kūną prie lovos, tenka pripažinti, jog belieka tik laukti. Laukti ne tik
galimybės atsistoti ant kojų,
išpildyti dar neišsipildžiusias
svajones, bet laukti ir tos akimirkos, kai laiko sąvoka taps
beprasmė.

Tiesa, įžengti ir ilgiau joje
pabūti drįsta tik nedaugelis.
Tačiau visai neseniai į šį
hospisą išdrįso įžengti keletas studenčių, šiemet baigusių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos režisūros ir
vaidybos studijas. Jos ne tik
susiejo savo tolimesnį gyvenimą su hospisu, bet ir sukū-

Giedrė Kederytė (nuotrauka iš asmeninio archyvo)

Viena iš vietų, kurioje amžinybė pasitinkama nuolat, yra
Palaimintojo kunigo Mykolo
Sopočkos hospisas – namai,
kur viešpatauja meilė, gėris
ir viltis, kur ligonius apgaubia psichologų, dvasininkų,
gydytojų, slaugių rūpestingumas, dvasinė ir medicininė
globa. Vieta, kuriai itin didelę
pagarbą išreiškė ir jos svarbą
pabrėžė rugsėjį Lietuvoje lankęsis popiežius Pranciškus.
Vieta, kuriai abejingas nelieka nei vienas.

rė spektaklį. Spektaklį, kuriame nėra dekoracijų, tik...
gyvenimas.
Dokumentinis spektaklis
„Charonas“ paremtas hospiso (paliatyviosios slaugos ligoninės) darbuotojų, savanorių ir pacientų pasakojimais.
Senovės graikų mitologijoje
Charonas – būtybė, valtimi
perkelianti žmonių sielas per
mirties upę į mirusiųjų pasaulį. Šis darbas vis dar atliekamas mūsų dienomis, tačiau
ne mitinių būtybių, o papras-

tų žmonių, kurie savo noru
pasirenka būti šalia iškeliaujančiųjų.
Viena iš tų studenčių, kurios
išdrįso įžengti į hospisą ir tapo
kūrybinės grupės dalimi bei
spektaklio aktore, yra gerai
žinoma ir Birštone. Ją birštoniečiai galėdavo pastebėti
savanoriaujant Birštono renginiuose, giedant bažnyčioje,
taip pat dalyvaujant „Carito“,
skautų veikloje, Maisto banko akcijose bei dar daugelyje renginių. Tai – birštonietė
Giedrė Kederytė.
Taigi su Giedre ir kalbėjomės, kaip jos kelyje atsirado
Palaimintojo kunigo Mykolo
Sopočkos hospisas.
Giedre, kuo šiuo metu
užsiimi?
Šiuo metu studijuoju Vilniaus universitete, įstojau į
edukologijos magistro studijas. Pernai metais baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, Jono Vaitkaus vadovaujamo aktorinio meistriškumo
kursą. Studijuoti akademijoje
apsisprendžiau ganėtinai vėlai
– jei gerai pamenu, vienuoliktoje klasėje.
Dažniausiai, visus gyvenimo sprendimus priimu klausydama to, ko nori mano vidus. Niekada nesirinkau to,
kas būtų naudinga ar paranku.
Esu įsitikinusi, kad jei žmogus tiki tuo, ką daro ir nori
tai daryti, anksčiau ar vėliau
jis pasieks geriausių rezultatų. Svarbu daug dirbti ir tuo
tikėti.
Birštone dalyvavau įvairiose veiklose. Manau, kad visi
NUKelta Į 8 p. 

Mieli
skaitytojai,
Jūsų rankose – jau ilgus
metus Jus lydintys laikraščio „Naujasis Gėlupis“
puslapiai „Prie Vytauto kalno“, skirti Birštono krašto
gyventojams, kaimynams
iš Prienų krašto bei svečiams. Iš dalies, Jūsų rankose jau seniai pažįstami
puslapiai, tačiau tai kartu
ir naujas laikraštis. Išaugus
poreikiui bei Prienų krašto
gyventojams pasklidus po
Birštono kurorto įstaigas, o
birštoniečiams vis dažniau
savo gyvenimą perkeliant
į Prienų kraštą, nuo šiol
naikiname Birštono kraštui skirtus pavienius puslapius ir pradedame juos leisti kaip atskirą priedą „Prie
Vytauto kalno“.
Laikrodžiams jau skaičiuojant paskutines šių
metų minutes ir sekundes,
puslapiai, skirti birštoniečiams, oficialiai tapo atskiru laikraščiu „Prie Vytauto
kalno“. Taigi, nuo 2019 m.
sausio 1 d., vos peržengus
Naujųjų Metų slenkstį, visa informacija, susijusi su

Prenumeruojamas

Birštonu, bus spausdinama
tik šiame 4 puslapių priede,
taip užtikrinant, kad norintieji skubiai bei greitai gauti visą informaciją vien tik
apie Birštono kraštą galės
sutaupyti laiko sklaidydami ne visą laikraštį, o tik
šiuos puslapius. Šis priedas
bus leidžiamas tik šeštadieniais. Juo galės džiaugtis
visi laikraščio „Naujasis
Gėlupis“ skaitytojai nemokamai. Na, o pageidaujantieji šį priedą galės užsiprenumeruoti už labai patrauklią kainą ir atskirai.
Kiekvieni metai – tai
nauji pokyčiai ne tik mūsų širdyse, bet ir visame pasaulyje. Tai ir nauji
džiaugsmai, naujos patirtys, o kartu ir nauji iššūkiai. Džiaugiamės, kad
tarp dviejų savivaldybių
įsigalint lokaliai migracinei globalizacijai gyventojai bei mūsų skaitytojai
atranda daugiau patrauklių idėjų, pasiūlymų bei
pasirinkimų. Tuo džiaugdamiesi stengiamės neatsilikti ir mes!
Mantvydas

PREKEVIČIUS
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Slovakija pasirašė ginkluotės pirkimo kontraktą

„Nord Stream 2“ nedera su vertybėmis

Slovakija nupirks 14 JAV gamybos karo lėktuvų F-16 ir tai bus
didžiausias šios NATO narės visų laikų karinis pirkinys. Ji nupirks
naikintuvus „F-16 Block 70/72“, taip pat pėstininkų ginklų ir
mokymo paslaugų už 1,58 mlrd. eurų.

Magistralinis dujotiekis „Nord Stream 2“ yra nesuderinamas
su bendrosiomis transatlantinėmis vertybėmis, pareiškė JAV
valstybės sekretoriaus padėjėjas energetikos reikalams. Anot jo,
dujotiekiu siekiama didinti priklausomybę nuo rusiškų dujų.

„Mes tiesiog kalbame apie gyvenimą, tokį, kokį
radome nuėję ten“
dar yra pajėgus kalbėti, labai noriai dalijasi savo patirtimis, gyvenimo atradimais
ir pamąstymais. Jie tarsi nori
perduoti mums tai, ko patys
nebespėjo padaryti. Jie tampa mokytojais, patys to nesistengdami daryti. Jų lūpomis tiesiog kalba gyvenimas.
Negaliu sakyti, kad po pirmo
susitikimo buvo lengviau ar
sunkiau. Kiekvienas kartas
visada yra kitoks. Nesistengiu nieko vertinti, ateinu pas
žmogų ir būnu. Noriu, kad jis

Šį tylų vakarą
susėskime prie Kūčių stalo
ir pasibelskime tylia malda
mes į Kalėdų langą...
ir paprašykime, kad Ji šį vakarą
sujungtų širdis ir mintis visų –
ir artimų ir tolimų,
ir paprašykim Meilės artimui,
Ramybės sielai ir Vilties...

2018 m. gruodžio 24 d. 13.00 val.
kviečiame visus sutinkančius šventes vienatvėje
Birštono parapijos Carito bendruomenės namuose
kartu susėsti prie Kūčių stalo,
pabūti šviesoje sklindančioje nuo Kūčių vakaro
širdyje užsižiebusios ir saugomos Vilties žvakės...
Birštono parapijos Caritas
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nes pačios praėjome beveik
viską, apie ką kalbame spekATKelta IŠ 8 p.
nemačiau. Sutikau, nes jautaklyje. Vienintelis dalykas,
kurio siekiu vaidindama – nedalykai gyvenime yra susiję, čiau, kad tai tikroji teatro kalmeluoti. Nenoriu iškelti savęs
todėl vieni atsitikimai veda ba, kuria reikia kalbėti.
Koks buvo pats pirmasis
kaip Giedrės. Noriu, kad maprie kitų, o mes tarsi esame
no lūpomis kalbėtų tiesa, kad
nukreipiami tam tikriems mū- įspūdis įžengus į hospisą?
Žinoma,
kai
reikėjo
eiti
į
ten
mūsų patyrimai ir istorijos būsų daromiems sprendimams.
tų gyvos. Hospiso personalas
Gyvenu teatro misija ir tikiu, pirmą kartą, grįžo visos mano
pirmasis pamatė šį spektaklį.
kad ji gali prakalbinti daugybę baimės. Jos buvo gyvos iki to
Hospiso įkūrėja sesuo Michažmonių. Žinoma, tam reikia momento, kol nepravėriau paela sakė, kad mūsų spektaklydidelės meilės savo darbui ir latos durų ir nepradėjau kalbėtis su sergančiu žmogumi, nes
je kalba tiesa. Mes nemeluoatviros žiūrovo širdies.
jam ir nesistengiam nupiešti
Kaip tavo gyvenime atsi- tuo momentu vėl prisiminiau,
kad
mano
baimė
buvo
stipreshospiso gyvenimo gražesnio,
rado hospisas?
negu jis yra. Mes tieSavanoriauti prasiog kalbame apie gydėjau mokydamasi
venimą, tokį, kokį ramokykloje. Man tai
dome nuėję ten.
atrodė natūralu, saAr jau turi kokių
vaime suprantama.
nors ateities planų?
Tačiau savanoriaviŠiuo metu esu dėmas niekada nekėlė
kinga už visus darjokio diskomforto ar
bus, kuriuose dirbu
nepatogumo. Tada
tiek teatruose, tiek
maniau, kad meilė,
filmavimuose. Priiduodama kitam žmomu tai kaip dovaną.
gui, tokia ir turi būti.
Džiaugiuosi, kad gaLengva. Vilniuje pirliu derinti visas veimaisiais studijų meklas – mokslus, vaitais dėl didelio užimSpektaklio komanda: Giedrė, Pijus, Kristina, Justina ir Miglė. (nuotrauka iš asmeninio archyvo)
dybą, savanorystę.
tumo neturėjau laiko
tęsti savanorystę. Trečiame nė už meilę. Bet nuo pirmų žinotų, jog dabar esu su juo. Nekuriu iliuzijų, kaip turi atkurse atradau bendruomenę. sakinių, ištartų sergančiam Ir tuo metu man jis yra pats rodyti mano ateitis. Visa, kas
atsitinka, stengiuosi priimti ir
O būdama ketvirtame kurse su žmogui, tu neturi kada galvo- svarbiausias.
Kaip
apsisprendei
likti
ir
ti
apie
save
ir
gyveni
to
žmodžiaugtis. Tikiu, kad esame
jais nuvažiavau į Santariškių
ten, kur patys norime, o jei
klinikos Onkologijos skyrių. gaus istorijoje, nes tuo metu jis savanoriauti hospise?
Likau savanoriauti hospi- nenorime, niekas netrukdo to
Trumpam. Pabūti kartu. Pasi- yra svarbiausias. Jis iškeliaukalbėti. Ten gavau pasiūlymą ja, vienintelis dalykas, kurio se, nes vis dar matau to pras- pakeisti. Būdama hospise susavanoriauti slaugant onko- jam reikia, tai tavo dėmesys mę. Žmogui visada reikės ki- pratau, kad kitiems mes galiloginius ligonius. Žinoma, tai ir meilė jam dabar. Einamuoju to žmogaus. Tai paskutiniai me daug ką sakyti, tačiau prieš
skambėjo gražiai. Bet tvirtai metu. Daugiau nieko kito jam žodžiai, kuriuos ištariu spek- patį save mes visada esame
žinojau, kad tai ne man. Pui- nereikia. Hospisas – mano gy- taklio metu. Taip galvoju ne nuogi. Nėra prasmės apsimekiai PROTU supratau, kad tai venimo mokykla, primenanti, tik apie buvimą hospise, bet tinėti ir meluoti sau. Svarbu
per sunku. Kad tokį darbą turi kad gyvenime turėtume rūpin- ir apie kasdienį mūsų gyve- nebijoti keistis ir prisiminti,
kad mūsų baimės niekada nedaryti „stiprūs žmonės“. Ir pati tis, kokį bendraujame su žmo- nimą.
Statant spektaklį, žinoma, bus tokios didelės, kokia gali
negaliu paaiškinti, kokiu būdu nėmis, kaip elgiamės vieni
po dviejų dienų, šeštadienį, at- su kitais, kiek laiko skiriame iškilo ir moralinių abejonių. būti meilė.
Dėkoju už pokalbį.
sikėlusi šeštą ryto nuvažiavau vienas kitam, o ne tai, kokias Ar lengva buvo sukurti tą
personažą,
kuriuo
galėtum
Giedrė, kartu su spektaį ligoninę ir ėjau pas pirmuo- pareigas užimame ar kiek pididžiuotis? Kaip spektaklį klio režisiere Kristina Trinsius ligonius. Tada ir supratau, nigų turime.
Ar po pirmojo kontakto įvertino hospiso personalas kūnaite, kompozitore Justina
kad meilė kitam neprivalo būti
Trinkūnaite-Sungailiene bei
patogi, kad ji neprivalo teikti su ligoniu pasidarė lengviau ir pacientai?
Pirmiausia, hospiso perso- visa komanda jau gruodžio
vien geras emocijas. Kartais bendrauti su kitais?
Per mano savanorystės lai- nalas pasakė, kad jei norime 16 d. su spektakliu „Charomeilė iš mūsų pareikalauja
ką
iškeliavo labai daug žmo- kurti spektaklį apie jį, turime nas“ atvyksta ir į savo gimtinuolankumo, primindama,
kad meilė nėra tik apie mus nių. Hospise yra keturiolika pačios ten savanoriauti. Ma- nę– Birštoną. Čia bus minima
pačius. Na, o tada, po kelių lovų, tačiau ateidama kiekvie- nau, kad tai buvo didžiulė do- Susikaupimo diena – 10.00 ir
mėnesių, režisierė Kristina ną savaitę dažniausiai visose vana. Nepabuvusios ten, mes 12.00 val vyks šv. Mišios, o
Trinkūnaitė pakvietė mane jose jau randu kitus žmones. būtume idealizavę tą vietą ir po jų, 13.30 val., adventinės
kurti dokumentinį spektaklį Tai leidžia suvokti žmogaus sukūrę kažką netikro. O kai popietės metu Birštono kurapie hospisą. Pagalvojau, kad laikinumą. Žinoma, kiekvie- galėjome spektaklyje panau- hauze Giedrės bei visos kūryjau turiu truputį patirties, todėl nas bendravimas su išeinan- doti savo patirtį, spektaklis binės komandos darbą galės
reikia bandyti. Nebuvo kada čiuoju yra labai brangus, nes įgavo visai kitą svorį. Mes pamatyti visi birštoniečiai bei
galvoti, bet ir prasmės galvoti iškeliaujantis žmogus, jei tiesiog negalėjome meluoti, kurorto svečiai.
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Siūlo kriminalizuoti stambią paramą politikams

Strasbūre - šaudynės

Vyriausybė trečiadienį pasiūlė Seimui priimti Baudžiamojo
kodekso pataisas, kurios kriminalizuotų stambią neteisėtą
paramą politikams. Atsakomybė būtų taikoma, jeigu paramos
suma viršytų 25 tūkst. eurų, o baudžiamos būtų abi pusės.

Pistoletu ir peiliu ginkluotas užpuolikas antradienį vakare
Strasbūre pradėjo šaudyti ir badyti praeivius tradicinėje Kalėdų
mugėje. Jis nužudė tris žmones ir dar 13 sužeidė, iš jų aštuonis
– sunkiai, o paskui paspruko iš įvykio vietos taksi.

Biblioteką papuošė jauki veiklos 70-mečio šventė
jauki, draugiška, bendruomeniška. Skaitytojai atsinešė savo gėrybių: obuolių sūrio, naminio obuolių pyrago,
medaus... Jubiliejinė šventė
apjungė visus, kurie yra neabejingi knygoms, skaitymui,
visus, kuriems Birštono knygų namai yra brangūs, įdomūs
bei artimi.
Šiais metais birželio–rugO tęsiant šventinį šurmulį,
pjūčio mėnesiais Vytauto Divisą savaitę savo lankytojus
džiojo universitetas atliko tykvietėme į jubiliejinius birimą, kaip Birštono savivaldybliotekos renginius – savaitę
bės gyventojai vertina viešą„Nuo penktadienio iki penksias paslaugas. Tyrimo rezultadienio“. Vaikučiai ir jų tėtatai parodė, kad palankiausiai
veliai, seneliai dalyvavo anapklausos dalyviai įvertino
geliškoje literatūrinėje kelioviešosios bibliotekos ir jos
nėje po Lietuvą su poete Vida
padalinių veiklą (9,36 balo).
Bladykaite-Wilson ir autorinių
Toks reikšmingas bendruomedainų atlikėja Ilona Papečkyte,
nės narių įvertinimas – pati gesuaugusieji susitiko su Aiririausia septyniasdešimtmečio
jos ambasadoriumi Lietuvoje
dovana, reikšDavidu Noomingas paskananu, pristačiutinimas.
siu įdomią parŠventinį lapodą apie viekričio 30-osios
ną žymiausių
rytą pradėjome
airių rašytojų
iškilmingomis,
Džeimsą Džoidangiškų giessą, o užbaigiant
mių pripildytorenginių ciklą,
mis Šv. Mišiosavo skaitytomis už gyvus
jams dovanojoir mirusius biNuotraukoje iš kairės (stovi): vyresn. bibliotekininkė Ingrida Vaitkevičienė, valytoja Jolanta Šimkevičiūtė, duome susitikimą
menų bazių specialistė Palmira Kvedarienė, vyr. bibliotekininkė Solveiga Pempienė, informacinių technologibliotekos darsu jų mėgiajų sistemų administratorė Donata Revuckienė, pavaduojanti sekretorė, bibliotekininkė Ledina Tamošiūnienė,
buotojus Biršdirektoriaus pavaduotojas ūkiui Jonas Dirginčius, vyresn. bibliotekininkė Irma Kleizienė, vyresn. bibliotekininkė
miausia autotono Šv. AntaGražina Andrulevičienė, valytoja Cecilija Peldžiuvienė, vyresn. bibliotekininkė Ona Gridziuškienė. Iš kairės (sėre, istorinių rodi): Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Danguolė Straukuvienė, direktorė Alina Jaskūnienė,
no Paduviečio
manų rašytoja
vyr. buhalterė Violeta Bajorienė, Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Raiskienė.
bažnyčioje.
Gina Viliūne.
Klebonas
deda lankytojams susigaudy- ir vyriausiąja specialiste Erika
Renginiuose pasidžiaugėme
dekanas monsinjoras Jonas
ti informacijos sraute, bet ir Buivydiene, Birštono kultūros savo aktyviausiais skaitytojais,
Dalinevičius ir kunigas reziveda šiuolaikiškus robotikos, ir švietimo įstaigų, sanatorijų, per metus perskaičiusiais daudentas Alfonsa Babonas ne tik
3D spausdinimo, virtualios re- restoranų ir kt. vadovais, vie- giau nei 100 knygų, skyrėme
aukojo šv. Mišias, bet ir skyrė
alybės užsiėmimus, o kur dar tos nevyriausybinėmis organi- padėkas už jų meilę knygai
daug šiltų, nuoširdžių žodžių
veikla biblioterapijos srityje, zacijomis.
bei už nuoširdžiai puoselėjamą
bibliotekai, pasveikino dardaugybė įdomių projektų, liKartu su šia įsimintina šven- skaitymo džiaugsmą.
buotojus, padovanojo leidinį
teratūriniai-muzikiniai vasa- te prasidėjo ir Lietuvos RespuJubiliejinė šventė dar kar„Kaišiadorių vyskupija ir jos
ros vakarai“.
blikos Prezidentės Dalios Gry- tą priminė, kiek daug žmonių
sakralinis paveldas“.
Su jubiliejine sukaktimi bauskaitės inicijuota akcija myli mūsų biblioteką, joje gyŠventę tęsėme bibliotekoje,
biblioteką sveikino Biršto- „Knygų Kalėdos“, tad svečiai venančias knygas, jos erdves,
kur pabendrauti, pasiklausyti
no savivaldybės merė Nijolė negailėjo bibliotekai dovanų vertina dirbančius bibliotekimuzikos, eilių, išgerti puodeDirginčienė, vicemeras Vytas – įdomių knygų.
ninkus, teikiamas paslaugas...
lį kvapnios kavos, paskanauti
Kederys ir administracijos diNors idėja šventę švęsti Mūsų durys visuomet buvo,
saldumynų rinkosi mūsų skairektorius Vincas Valentinas bibliotekoje atrodė neįpras- yra ir bus atviros visiems lantytojai, buvę darbuotojai, koRevuckas, kurie įteikė nuos- ta, buvome apriboti erdvės, kytojams, visiems partneriams
legos, bičiuliai, projektų partabų gintarinį Birštono herbą tačiau atmosfera buvo labai bei draugams. 
Birštono viešoji biblioteka
minėjo savo 70 metų
veiklos jubiliejų. Kiekviena
šventė, jubiliejiniai metai
visada priverčia mus
žvilgtelėti atgal, įvertinti
praėjusį laiką, nubraukti,
pamiršti nesėkmes ir
pasidžiaugti pasiekimais,
tuo, kas gražu ir gera.

REKLAMA

tneriai. Oficialiąją jubiliejinės
šventės dalį iškilmingai vedė
birštoniečių mylima ir laukiama aktorė Virginija Kochanskytė, muzikavo fleitininkė Jurgita Otienė.
Bibliotekos direktorė A.
Jaskūnienė susirinkusiems
svečiams priminė bibliotekos
istoriją, pasidžiaugė lankytojais, draugiška bendruomene,
puikiu kolektyvu, prasmingais darbais: „Esame seniausia kultūros įstaiga Birštone.
Puoselėjame tradicijas, bet
kartu esame atviri naujoms
patirtims. Šiandien ne tik kviečiame skaityti knygas, periodinius leidinius, bet ir teikiame
elektronines paslaugas. Mano kolegės ne tik konsultuoja gyventojus kompiuterinio
raštingumo klausimais, pa-

bei tortą-knygą, iškilmingai
pasveikino buvusias ilgametes
ir esamas bibliotekos darbuotojas, įteikė padėkas.
Džiaugiamės sveikinimo
žodį dovanojusiais: Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriumi, profesoriumi Renaldu Gudausku, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktore
Asta Naudžiūniene, Prienų
Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kolegėmis
ir direktore Daiva Čepeliauskiene, Prienų rajono ir Birštono krašto žmonių laikraščio
„Gyvenimas“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė, Kultūros ministerijos atstovėmis:
Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyresniąja patarėja Rūta Pileckaitė

Skaitytojai mėgsta istorinius
interpretuoti. Kaip manote,
kodėl istorikai nerašo istoriromanus
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Visada gražūs ir prasmingi
renginiai vyksta skaitytojų
mėgstamoje Birštono
viešojoje bibliotekoje,
kur ranka rankon dirba
darnus kolektyvas,
puikūs žmonės, žinantys
ir jaučiantys, ko reikia
šiandieniniam žmogui,
klaidžiojančiam
sudėtingoje kasdienybėje.

Juk kartais taip norisi pabūti kažkur kitur, kur gyvena kilnūs, narsūs ir drąsūs
žmonės...
Tad ir niūrų gruodžio 6osios vakarą į Birštono viešąją biblioteką susirinko istorinio romano mylėtojai susitikti su žinoma rašytoja Gina
Viliūne.

Istoriniai romanai –
galimybė keliauti
laiku
Ne paslaptis, kad dažnai
skaitydami istorinį romaną
pagalvojame, kaip rašytojas
gali žinoti tokias smulkmenas,
tokius intymius dalykus, kas
kam pasakė meilės žodžius ar
kokiomis frazėmis buvo išsakyta išdavystė?
Į šiuos ir panašius klausimus atsakė vakaronėje dalyvavusi istorinių romanų rašytoja Gina Viliūnė.
Daugelį susirinkusiųjų domino, kodėl rašytoja pasirinko
istorinį romaną, kuriam reikia
ir nemažai istorinių žinių.
„Pati nesu istorikė, tačiau
nemažai teko bendrauti su
istorikais. Istorinis romanas
patrauklus tuo, kad nežinomus istorinius faktus ar vadinamąsias baltas dėmes gali

nių romanų? Ogi dėl to, kad
jie visur remiasi faktais ir išlikusiais istoriniais dokumentais, o mes, rašydami istorinį
romaną, galime nukrypti šiek
tiek ir šį šoną, kai nežinome
tikrų įvykių sekos“, – kalbėjo rašytoja.
Pasak G. Vilūnės, istoriniai
romanai sudaro galimybę keliauti laiku ir pamatyti tas pačias, pažįstamas vietas kitoje
epochoje, sutikti vadovėliuose
aprašytas asmenybes, pasidomėti ar leisti sau fantazuoti kai
kuriais aspektais.
Kadangi autorė buvo neblogai susipažinusi su Vilniaus
istorija ir Vilniaus šventovėmis kaip gidė, jos buvo paprašyta parašyti tekstus apie
tuos objektus. O kai įsijauti į
vieną ar kitą istoriją, tave nejučia įtraukia tas liūnas ir jau
negali iš jo išbristi, nes darosi
savotiškai įdomu.
Turbūt nedaugelis žino, kad
Vilniuje yra 55 bažnyčios,
cerkvės ar maldos namai, kad
jos yra tarpusavyje susijusios,
susipynusios ir turi nemažai
sutapimų. Taip ir gimė istorinis romanas „Karūna be karaliaus“, kuriame gvildenama
tema apie nekarūnuotą Lietuvos karalių ir dingusią karūną.
Suprantama, ji be pėdsakų nedingo, bet istorijos liudininkų
neatsirado.

Istorija kuriama
kasdien
G. Vilūnė pažymėjo, kad
istorija nėra pelėsiais dvelkianti vadovėlinė išmintis, tai
nuolatinė gyvastis, nes mes ir
dabar kuriame istoriją. Istorija kuriama kasdien, juk ne
veltui sakoma, kad vakarykštė diena – jau istorija, kurios
NUKelta Į 10 p. 
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Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Gruodžio 15 d. 19:00 val. „Pasaulio klasika“ / Merūnas. Vieta:
Birštono kultūros centras
Gruodžio 15 d. 18:00 val. Šefo
Dariaus Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vieta: Vytautas
Mineral SPA
Gruodžio 15 d. 20:00 val. Akustinis Viktorijos Pranaitytės koncertas. Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 16 d. 19:00 val. Kino
filmų vakaras. Biografinė drama
„Geležinė ledi”. Vieta: „Eglės
sanatorija“

Vyriausiai šuolininkė parašiutu - 102 metai

Popiežius pašalino du kardinolus iš savo rato

Pietų Australijoje 102 metų senolė atliko šuolį iš 4,3 tūkst. metrų
aukščio parašiutu ir, kaip manoma, tapo vyriausia parašiutininke
pasaulyje. Šimtametė adrenalino mėgėja Airin Ou’Ši pirmąjį savo
šuolį parašiutu atliko švęsdama 100-ąjį gimtadienį 2016-aisiais.

Popiežius Pranciškus iš savo artimiausių patarėjų rato pašalino
du garsius kardinolus - Australijos kardinolą Džordžą Pelą ir Čilės
kardinolą Fransiską Chavjerą Erasurisą, kurių reputaciją daug
mėnesių temdo pedofilijos skandalai.

Gruodžio 19 d. 17:00 val. Veiksminga ir efektyvi treniruotė vandenyje. Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 20 d. 19:00 val. Kęstučio
Vaiginio džiazo kompozicijos.
Vieta: Birštono kurhauzas
Gruodžio 20 d. 19:30 val. Lietuviško filmo klasika „Niekas nenorėjo
mirti”. Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 21 d. 19:30 val. Akustinis vakaras Kasparas Gudaitis
ir Gabriele. Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 21 d. 18:00 val. Kino filmas „Baltoji iltis“. Vieta: Birštono
kultūros centras
Gruodžio 22 d. 20:00 val. Koncertas „Vakaro serenados“. Vieta:
„Eglės sanatorija“

Gruodžio 16 d. 10:00 val. Kviečiame į susikaupimo dieną. Vieta:
Birštono kurhauzas

Gruodžio 22 d. 19:00 val. Gitaristo
Žygimanto Bačkaus vakaras. Vieta: Birštono „Seklytėlė“

Gruodžio 17 d. 17:00 val. Sportinis
renginys. Vieta: „Eglės sanatorija“

Gruodžio 22 d. 16:00 val. Kūrybinės dirbtuvė. Kalėdinių kojinių
ir maišelių dekoravimas. Vieta:
„Eglės sanatorija“

Gruodžio 17 d. 16:00 val. TRX
funkcinė treniruotė su diržais.
Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 17 d. 16:00 val. Kineziterapija nėsčiosioms. Vieta: „Eglės
sanatorija“
Gruodžio 18 d. 16:00 val. Kineziterapija nėsčiosioms. Vieta: „Eglės
sanatorija“
Gruodžio 18 d. 19:30 val. Gyvos
muzikos vakaras su pianistu ir
vokalistu Dariumi Kudirka. Vieta:
„Eglės sanatorija“
Gruodžio 19 d. 15:00 val. Pažinkite Karališkąjį Birštono kurortą
/ ekskursija su gidu. Vieta: „Eglės
sanatorija“
Gruodžio 19 d. 20:00 val. Koncertas „Ne vien tik romansai“ su
atlikėju Aleksu Lemanu. Vieta:
„Eglės sanatorija“
Gruodžio 19 d. 16:00 val. TRX
funkcinė treniruotė su diržais.
Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 19 d. 19:00 val. Taro
magija. Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 19 d. 19:00 val. Mėgėjų
meno kolektyvų šventinis koncertas. Vieta: Birštono kultūros
centras
Gruodžio 19 d. 17:30 val. Zumbos
treniruotė su Sonata Zelenikaite.
Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 19 d. 16:00 val. Kineziterapija nėsčiosioms. Vieta: „Eglės
sanatorija“

Gruodžio 23 d. 19:00 val. Kino
filmų vakaras. Drama „Džeinė Eir“.
Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 24 d. 17:00 val. Veiksminga ir efektyvi treniruotė vandenyje. Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 24 d. 16:00 val. Kineziterapija nėsčiosioms. Vieta: „Eglės
sanatorija“
Gruodžio 24 d. 18:00 val. Šventinė
Šv. Kūčių vakarienė. Vieta: Royal
Spa Residence
Gruodžio 24 d. 16:00 val. TRX
funkcinė treniruotė su diržais.
Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 25 d. 18:00 val. Šventinė
Šv. Kalėdų vakarienė. Vieta: Royal
Spa Residence
Gruodžio 25 d. 19:00 val. Liaudiškų šokių grupė „Trapukas”. Vieta:
„Eglės sanatorija“
Gruodžio 26 d. 19:30 val. Koncertas. Pramoginės muzikos grupė
„Solo plius“. Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 27 d. 19:30 val. Lietuviško filmo klasika „Velnio nuotaka”.
Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 27 d. 20:30 val. Tradicinis šokių ir pramoginės muzikos
vakaras. Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 27 d. 13:00 val. Sausainių dekoravimo dirbtuvės
vaikams. Vieta: Royal Spa Residence

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

Birštonas atranda regbį
Sparčiai populiarėjantis
regbis savo šaknis įleidžia
dar viename Lietuvos
mieste. Praėjusį savaitgalį
regbio krikštas įvyko
Birštone – čia pirmą kartą
buvo surengtas kalėdinis
vaikų TAG regbio turnyras.

Varžybose dalyvavo devynios Lietuvos komandos iš

Skaitytojai mėgsta istorinius romanus
ATKelta IŠ 9 p.
nebepakeisi. Prieš kelis dešimtmečius ar šimtmečius ją
kūrė mūsų protėviai.
Rašytoja pasakojo, kad
bendraudama su skaitytojais
pastebėjo, jog lietuviai, ypač
vyresnio amžiaus, domisi istorija, tačiau ne visada turi laiko rimtai į ją gilintis.
O istorinis romanas
– lengvai prieinama
ir patraukliai bei
įdomiai pateikiama
istorinė medžiaga,
kur galima rasti idėjų ar vienokių ar kitokių hipotezių bei
pamąstymų.
Dažnas skaitytojas supranta, kad istorinio romano žanras leidžia autoriui kurti, fantazuoti ar išgalvoti kai kuriuos
siužetus, todėl tikėti kiekvienu
žodžiu negalima. Na, o tas,
kas iš tikrųjų domisi tikrais
istoriniais įvykiais, gali vadovautis ir rimtais istoriniais
dokumentais, šaltiniais bei
archyvine medžiaga. Perskaičius romaną reikėtų pasidomėti papildomai, patikrinti
autorių, kartu ir pasisemti rimtesnių žinių.

Romanai apie
neeilines asmenybes
Daugelis besidominčių G.
Viliūnės kūryba yra skaitę visus arba beveik visus romanus. Viena pažįstama skaity-

LEIDĖJAS:

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

Birštono, Vilniaus, Lazdijų,
Kėdainių ir Panevėžio.
Jaunųjų birštoniečių debiutas neprisvilo. Pirmoji Birštono komanda kibo į atlapus
visoms komandoms ir užėmė
šeštąją vietą. Antroji Birštono
ekipa liko devinta.
Nugalėtoja tapo Vilniaus
VRA ekipa. Antrąją vietą už-

ėmė Panevėžio pirmoji komanda, trečiąją – Panevėžio
antroji ekipa. Ketvirtoje pozicijoje liko Kėdainiai, penktoje
– Lazdijai-1.
Nugalėtojus apdovanojo treneris ir turnyro organizatorius Paulius Zubavičius
bei Birštono savivaldybės
atstovai.
Geriausiais žaidėjais pripažinti Vilnius Tamošaitis (Birš-

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

toja prasitarė, kad pradėjusi
skaityti lieka ir nevalgiusi, ir
darbų nenudirbusi. Tai lyg
koks narkotikas. Įdomi ir prikaustanti skaitytoją savo pasakojimais yra istorinių romanų trilogija „Karūna be
karaliaus“, „Anos lobis“ ir
„Vilniaus Madona“, užbai-

rijos aplink mus, nežinomos
ir neištyrinėtos, yra daug.
Istorinis palikimas gali būti
ir 500 metų, ir senesnis, tačiau vienas gali būti paslėptas po žemės ir mūro sluoksniais, kitas – po keliais tinko sluoksniais. Štai Vilniuje
Jonų bažnyčia barokinė, bet

gianti įdomų šių istorinių asmenybių gyvenimą. Ne mažiau įdomi ir vertinga knyga
„Imperatoriaus meilužė“, kurioje rašoma apie neeilinę asmenybę Sofiją Tyzenhauzaitę,
Rokiškio grafo Tyzenhauzo
dukrą bei jos meilę imperatoriui Aleksandrui. Kadangi istorikai domisi nuogais faktais,
tad plačiau apie didikų dukrų
ir žmonų bei seserų asmeninius gyvenimus sužinome iš
istorinių romanų ar iškalbingų
ir apsiskaičiusių gidų. Be to,
turime išlikusių XIX amžiaus
pastatų, dvarų, netgi Sofijos
asmeninių daiktų, kas taip pat
padeda įsivaizduoti to meto
aplinką, atkurti detales.

jos tūris – gotikinis. Per gaisrą bažnyčia apdegė, o meistrai atstatydami ją pagražino
barokiniais elementais, piešiniais...
Pasak autorės, kai įsigilini
į istoriją, pamatai, kad daug
kas galėjo būti kitaip, jei istorijos vyksmo nebūtų sutrukdę nenumatyti įvykiai,
pavyzdžiui, neįvykusi kunigaikščio Vytauto karūnacija.
Jeigu būtų užsidėjęs karūną,
kas žino, kaip būtų toliau
vystęsi įvykiai. O dabar galime tik žaisti ir spėlioti, nes
net nenutuokiame, kur ta karūna dingo...

Dar daug kas
nežinoma ir
neištyrinėta

Paklausta apie savo kūrinius, autorė atsakė, jog „visada malonu išgirsti, kad tavo
darbas kažkam patiko, sukėlė
minčių, ką nors paskatino do-

G. Viliūnė sako, kad isto-

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

Kūriniai – lyg vaikai

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

tonas-1), Benas Kimeklis
(Birštonas-2), Ignas Gasiūnas
(Kėdainiai), Daigaras Kasparovičius (VRA-1), Augustas
Nagelė (Panevėžys-1), Dovydas Jakštonis (Panevėžys2), Domantė Kavaliauskaitė
(Lazdijai-2), Povilas Karpavičius (Lazdijai-1), Adas Marganavičius (VRA-2).
Dominykas Genevičius, Pauliaus Zubavičiaus nuotrauka 

mėtis istorija. Kai kuo knygos, romanai yra panašios į
jau užaugusius vaikus, kurie nepriklauso tau, jau išėjo
į pasaulį ir gyvena savo gyvenimą. Bet širdyje vis vien
nerimauji ir vis lauki gero
atsiliepimo, kaip ir apie savo
vaikus, kurie džiugina savo
gerais darbais ar elgesiu“.
Iš tikrųjų tą vėsų ir tamsų žiemos vakarą žmonėms
buvo įdomu klausyti
rašytojos pasakojimų,
apie įvairias kriptas
su palaikais, radinius
kriptose ir dar daug
įdomių dalykų, kuriuos plačiau teks sužinoti perskaičius romanus.
Sunku išvardinti, kiek rašytoja pasakojo apie kiekvieną
romaną, apie jų veikėjus ir
gyvenimų istorijas, bet tuos,
kas neskaitė romanų, labai
sudomino – Birštono bibliotekoje susidarys eilė norinčiųjų plačiau susipažinti su
senojo Vilniaus istorija.
Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė apdovanojo šiais metais daugiausia knygų perskaičiusius skaitytojus. Anelė
Aleksaitė, Ona Lubauskaitė,
Jadvyga Sadkūnienė, Algirdas Žemaitis perskaitė daugiau kaip po 100 knygų. Jie,
didžiausi ir aktyviausi skaitytojai, lyg susitarę vienu balsu
tvirtino, kad labiausiai mėgsta skaityti istorines knygas
bei istorinius romanus.
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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 nieka19.30 val. da (2) 13:40 Ekstrasensų mūšis
12.45 val.
(1) 15:50 Nusikaltimų tyrėjai (2)
17:00 Betsafe–LKL. Skycop - „Policijos akademija 4. Ci„Vienas namuose“
viliai patruliai“
Neptūnas 19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Elijaus
knyga 00:25 AŠTRUS KINAS
06:00 Lietuvos Respublikos him- Dingę be žinios 2 02:15 Ekstra- 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedi- sensų mūšis (1)
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
cija „Dniepru per Ukrainą 07:00
Šventadienio mintys 07:30 KlauGimtoji žemė 07:30 Premjera.
simėlis 08:00 Gyventi kaime gera
Žavusis princas 09:00 Labas ry- 06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40 08:30 Ryto suktinis su Zita Keltas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00 Skonio reikalas 07:00 Progra- mickaite 09:00 Brolių Grimų paPasaulio dokumentika. Didžiosios ma 07:04 TV parduotuvė 07:20 sakos 10:00 Gustavo enciklopegyvūnų migracijos 12:55 Pasaulio „TV Europa pristato. Vyrų šešė- dija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio
dokumentika. Baltieji liūtai. Gimę lyje. Marija De Neri – Oginskie- vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00
laisvėje 13:50 Premjera. Džesika nė“ 07:55 „Pasaulis iš viršaus“ Pasaulio dokumentika. Premjera.
Flečer 5 15:25 Klausimėlis 15:43 08:30 10 min iki tobulybės su Ju- Kerintis Tailandas 12:55 Pasaulio
Loterija „Keno Loto 15:45 Žinios. rijumi 08:45 Skinsiu raudoną rožę dokumentika. Nilas. Didingoji upė
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 09:30 Vantos lapas 10:00 Skonio 13:45 Puaro 15:25 Klausimėlis
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 reikalas 10:30 Kitoks pokalbis su 15:43 Loterija „Keno Loto 15:45
Teisė žinoti 18:30 Vakaras su Edita D 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ Žinios. Orai 16:00 Istorijos detek19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Ke- (5/2) 13:15 „Šeimininkė“ (1/5; tyvai 16:45 Savaitė su „Dviračio
no Loto ir „Jėga 20:30 Panorama 1/6) 15:35 TV parduotuvė 16:00 žiniomis 17:30 Žinios. Sportas.
20:52 Sportas 21:00 Maltiečių Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempi- Orai 18:00 Duokim garo! 19:30
sriuba 2018. Šventinis paramos onai 16:50 4 kampai 17:25 „Neiš- Savaitė 20:25 Loterijos „Keno Lokoncertas. Tiesioginė transliacija sižadėk“ (64) 18:00 Žinios 18:28 to ir „Jėga 20:30 Panorama 20:52
iš LRT Didžiosios studijos. 23:10 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (64 tęs.; Sportas 21:00 Premjera. Lituanie,
Premjera. Ekspromtas 01:00 65) 20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25 mano laisve. 22:10 Premjera.
„Mentalistas“ (7; 8) 22:00 Žinios Vienas plius viena 00:05 MumiUžmirštieji
22:28 Orai 22:30 „Mentalistas“ (8 ja: Drakono Imperatoriaus kapas
tęs.) 23:10 „Mentų karai: Kijevas. 01:55 Pasaulio dokumentika. Ke06:10 Madagaskaro pingvinai (35) Sugrįžimas“ (6/1; 6/2) 00:45 „Gu- rintis Tailandas 02:50 Pasaulio
06:35 Nepaprastas Gumuliuko rovo bylos. Medžioklė“ (1/1; 1/2) dokumentika. Nilas. Didingoji upė
gyvenimas (64) 07:05 Nickelode- 02:45 „Merdoko paslaptys“ (4/4; 03:40 Savaitė su „Dviračio žinioon valanda. Keista šeimynėlė (9) 4/5) 04:40 „Mentalistas“ (2)
mis 04:20 Puaro
07:35 Neramūs ir triukšmingi (5)
08:05 Riterių princesė Nela (17)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (7) 06:15 Televitrina 06:30 Ledo ke- 06:05 Dienos programa 06:10
09:00 Ogis ir tarakonai (5) 09:10 lias 07:30 Pavojus migracijoms Madagaskaro pingvinai (36) 06:35
Ogis ir tarakonai (6) 09:20 Ogis ir 08:30 Sandėlių karai 09:00 Vie- Nepaprastas Gumuliuko gyvenitarakonai (7) 09:30 Nebijok pažinti nam gale kablys 09:30 Statybų mas (65) 07:05 Nickelodeon va10:00 KINO PUSRYČIAI Sniego gidas 10:00 Gazas dugnas 10:30 landa. Keista šeimynėlė (10) 07:35
mūšis 11:45 Šnipų vaikučiai 2. Autopilotas 11:00 Lietuvos moky- Neramūs ir triukšmingi (6) 08:00
Prarastų svajonių sala 13:50 Ei- klų žaidynės 11:30 Sandėlių karai Ogis ir tarakonai (8) 08:10 KINO
sas Ventura. Kai gamta šaukia 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Pavojus PUSRYČIAI Linksmosios pėdutės
15:40 Mažylis Tomis 17:30 Bus migracijoms 14:00 Pavojingiausi 2 10:05 Muzikinė kaukė 12:45 Povisko 18:30 Žinios 19:25 Sportas pasaulio keliai 15:00 Ledo kelias licijos akademija 4. Civiliai patruliai
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS 16:00 Aliaskos geležinkeliai 17:00 14:30 Viskas normaliai! 16:40 Ne
Batuotas katinas Pūkis 21:10 Sandėlių karai 17:30 Sandėlių ka- vienas kelyje 17:20 Teleloto 18:30
Kung Fu Joga 23:25 PREMJERA rai 18:00 Skorpionas 19:00 Ame- Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
Džo Purvinis. Gražuolis nevykėlis rikos talentai 21:00 Žinios 21:53 19:30 Lietuvos balsas 22:50 Iš01:40 Betmenas prieš Superme- Sportas 21:58 Orai 22:00 Gro- trūkęs Džango 02:10 Pjūklas 5
tos gyvenimui 00:00 Skorpionas 03:40 Kung Fu Joga
ną. Teisingumo aušra
00:55 Jokių kliūčių!
06:15 Televitrina 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 07:00
Transformeriai. Maskuotės meistrai 07:30 Aladinas 08:00 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 08:30
Kempiniukas Plačiakelnis 09:00
Virtuvės istorijos 09:30 Gardu
Gardu 10:00 Svajonių ūkis 10:30
Tavo supergalia 11:00 Kelionių panorama 11:30 PREMJERA Ežiukas Bobis 13:15 Šoklieji bičiuliai
14:55 Bibliotekininkai 15:50 Ekstrasensų mūšis 17:25 Laimingas,
nes gyvas 18:30 TV3 žinios 19:17
TV3 sportas 19:22 TV3 orai 19:25
Eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO
ŠEIMOS KINO TEATRAS Vienas
namuose 2: pasiklydęs Niujorke
22:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS Nematomi skaičiai 00:30 Įstatymus
gerbiantis pilietis 02:25 Žmonijos
biuras 04:00 Grainderis 04:25
Grainderis 04:50 Grainderis

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
06:15 Didžiojo sprogimo teorija d. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45
(23) 06:45 Didžiojo sprogimo te- Europos kinas. Moterys ties nervų
orija (24) 07:15 Vaikai šėlsta (9) krizės riba

06:15 Televitrina 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 07:00
Transformeriai. Maskuotės meistrai 07:30 Aladinas 08:00 Čipas ir
Deilas skuba į pagalbą 08:30 Mamyčių klubas 09:00 Kulinarinis detektyvas 09:30 Penkių žvaigždučių
būstas 10:00 Pasaulis pagal moteris 10:30 Svajonių sodai 11:30
Aplink Lietuvą. Miestai 12:30 Pasaka apie pagrobtą nimfą 13:35
Aš ir Erlas, ir mirštančioji 15:50
Jaunėlis 18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30 TIESIOGIAI X Faktorius 22:30 VAKARO
KINO TEATRAS Tryliktas rajonas.
Ultimatumas
06:20 Geriau vėliau, negu niekada
(2) 07:20 Amūras – Azijos Amazonė (2) 08:30 Tauro ragas 09:00
Sveikatos kodas 10:00 Nutrūkę
nuo grandinės (7) 10:30 Amūras
– Azijos Amazonė (3) 11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (8)
12:40 Geriau vėliau, negu niekada
(3) 13:35 Ekstrasensų mūšis (2)

15:55 Nusikaltimų tyrėjai (3) 17:00
Betsafe–LKL. Nevėžis - Žalgiris
19:30 Mažasis plaukikas 21:25
Karo vilkai. Likvidatoriai V (9)
22:25 Gyvi numirėliai (13) 23:25
Logano karas. Susaistytas garbės
01:10 Dingę be žinios 2
05:30 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“ 07:00 Programa 07:04
TV parduotuvė 07:20 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Padangių moterys“ 07:55 „Pasaulis iš
viršaus“ 08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba 10:00 „Tiesa apie kalorijas“ 11:10 4 kampai
11:40 Skonio reikalas 12:10 Lryto popuri 13:00 Adomo obuolys
14:00 Ant bangos 16:00 Žinios
16:18 Orai 16:20 Krepšinio pasaulyje su V 17:00 Patriotai 18:00
Žinios 18:28 Orai 18:30 „Svetimų
troškimų sūkurys“ (3; 4) 20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25 „Svetimų
troškimų sūkurys“ (4 tęs.) 21:00
„24/7“ 22:00 Žinios 22:28 Orai
22:30 „Pagrindinis įtariamasis“
(5/2) 00:00 „Gluchariovas“ (3/5)
01:05 „Albanas“ (15) 02:10 „Vienišas vilkas“ (19) 03:00 „Moterų
daktaras“ (3/7) 03:50 „Neišsižadėk“ (55) 04:45 „Vienišas vilkas“
(19) 05:35 Vantos lapas
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Pavojus migracijoms
08:30 Sandėlių karai 09:00 Gyvūnų manija 09:30 Vienam gale
kablys 10:00 Praeities žvalgas
10:30 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“
11:00 100% Dakaro 11:30 Sandėlių karai 12:00 Jokių kliūčių!
13:00 PREMJERA Pelkių liūtai
14:00 Pavojingiausi pasaulio keliai
15:00 Ledo kelias 16:00 Aliaskos
geležinkeliai 17:00 TIESIOGIAI
Lietuvos atvirasis 3×3 krepšinio
čempionatas 19:00 Amerikos talentai 21:00 Žinios 21:53 Sportas
21:58 Orai 22:00 Nakties TOP
22:30 Dainų dvikova 23:00 Dainų dvikova 23:30 Dainų dvikova
00:00 Skorpionas 3/23s 00:55
Jokių kliūčių! 1/105s
05:05 Stilius 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Aktoriaus
Sauliaus Sipario 60-mečiui. Bernardas Šo. Velnio mokinys. 1, 2 d
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 08:30 Kelias 08:45
Krikščionio žodis 09:00 Premjera. Sporto galia 09:30 Euromaxx 10:00 Pasaulio lietuvių žinios
10:30 Atspindžiai 11:00 7 Kauno
dienos 11:30 Linija, spalva, forma
12:00 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame 25 m baseine.
Finalai. Tiesioginė transliacija iš
Hangdžou. 14:15 Trimito genijaus
Sergej Nakariakov (Izraelis, Rusija) ir Maria Meerovitch (Belgija)
koncertas. 15:45 Šventadienio
mintys 16:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje 16:45 Mokslo ekspresas 17:05 (Ne)emigrantai 18:00
Kultūringai su Nomeda 18:45 Istorijos perimetrai. 2 d. Vasario 16-oji
19:40 Premjera. Dauntono abatija
1 20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus 22:00 Šviesa
ir šešėlis 23:40 Anapus čia ir dabar 00:25 Kino žvaigždžių alėja.
Tobuli svetimšaliai 01:50 Trimito
genijaus Sergej Nakariakov (Izraelis, Rusija) ir Maria Meerovitch
(Belgija) koncertas

Pirmadienis, gruodžio 17 d.

Antradienis, gruodžio 18 d.

žibintų gatvės (3) 09:30 Šuo (22)
(23) 10:40 Gelbėtojai - 112 (1310:40 Gelbėtojai - 112 (11) 11:10
14) 11:40 Muchtaro sugrįžimas.
Gelbėtojai - 112 (12) 11:40 ReaNaujas pėdsakas (76) 12:45 Įstali mistika (30) 12:45 Įstatymas ir
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
skyrius (5) 13:40 Stoties policija
(4) 13:40 Stoties policija (7) 14:40
(8) 14:40 Sudužusių žibintų gatvės
Sudužusių žibintų gatvės (4) 15:45
(5) 15:45 Šuo (24) 16:50 GelbėtoŠuo (23) 16:50 Gelbėtojai - 112
jai - 112 (15-16) 18:00 Info diena
(13)
17:25
Gelbėtojai
112
(14)
21.00 val. 18:30 Muchtaro sugrįžimas. Nau21.00 val.
18:00 Info diena 18:30 Muchtaro
jas pėdsakas (77) 19:30 Įstatymas
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (76)
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
„Mirtinos žaizdos“
„Baudėjas. Karo zona“
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specia(6) 20:30 Varom! (15) 21:00 Mirliųjų tyrimų skyrius (5) 20:30 Vatinos žaizdos 23:05 Baudėjas.
rom! (14) 21:00 Baudėjas. Karo
Karo zona 01:10 Sostų karai (4)
06:00 Lietuvos Respublikos him- zona 23:05 Elijaus knyga 01:20 06:00 Lietuvos Respublikos him- 02:05 Velniški Stivo Ostino išnas 06:05 Labas rytas, Lietuva Karo vilkai. Likvidatoriai V (9) nas 06:05 Labas rytas, Lietuva bandymai (7)
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 02:15 Gyvi numirėliai (13)
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 3
Štutgarto kriminalinė policija 3
11:10 Komisaras Reksas 12:00
11:10 Komisaras Reksas 12:00 05:35 Čempionai 06:00 Programa
Beatos virtuvė 13:00 Klauskite 05:35 Vantos lapas 06:00 Pro- Stilius 13:00 Klauskite daktaro 06:05 TV parduotuvė 06:25 Skodaktaro 13:58 Loterija „Keno Lo- grama 06:05 TV parduotuvė 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 nio reikalas 07:00 10 min iki tobulyto” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 06:25 Kitoks pokalbis su D 07:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva bės su Jurijumi 07:10 Skinsiu rauLietuva 16:30 Premjera. Seserys Šiandien kimba 08:00 „Pražūtin- 16:30 Premjera. Seserys 17:30 doną rožę 08:00 „Pražūtingi sma17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 gi smaragdai“ (34) 09:00 „24/7“ Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žai- ragdai“ (35) 09:00 Adomo obuolys
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 10:00 „Mentų karai. Odesa“ (1/11) dimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klaus- 10:00 „Mentų karai. Odesa“ (1/12)
Klauskite daktaro 19:30 Vartotojų 11:10 „Albanas“ (28) 12:20 „Guro- kite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai 11:10 „Albanas“ (29) 12:20 „Gurokontrolė 20:25 Loterija „Keno Lo- vo bylos. Savivalė“ (5/1) 13:30 TV 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 vo bylos. Savivalė“ (5/2) 13:30 TV
to” 20:30 Panorama 21:00 Dienos parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/13) Panorama 21:00 Dienos tema parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/14)
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija 14:55 „Gluchariovas“ (3/4) 16:00 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jė- 14:55 „Gluchariovas“ (3/5) 16:00
„Jėga” 21:30 LRT forumas 22:30 Reporteris 16:58 Orai 17:00 „Kel- ga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
Dviračio žinios 23:00 Premjera. rodė žvaigždė“ (40) 18:00 Repor- „Dniepru per Ukrainą” 22:30 Dvi- 16:58 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigžGenijus. Pikasas 00:00 LRT radijo teris 18:53 Orai 18:55 „Gluchario- račio žinios 23:00 Premjera. 12 dė“ (41) 18:00 Reporteris 18:53
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė vas“ (3/16) 20:00 Reporteris 20:28 beždžionių 2 23:45 Klausimėlis.lt Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/17)
policija 3 01:00 LRT radijo žinios Orai 20:30 Nuoga tiesa 22:00 Re- 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štut- 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tie01:05 Savaitė 02:00 LRT radijo porteris 22:58 Orai 23:00 Adomo garto kriminalinė policija 3 01:00 siogiai 20:58 Orai 21:00 Patriotai
žinios 02:05 Klauskite daktaro obuolys 00:30 Lryto popuri 01:05 LRT radijo žinios 01:10 Istorijos 22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00
03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV „Albanas“ (16) 02:10 „Vienišas detektyvai 02:00 LRT radijo žinios Nuoga tiesa 00:00 „Gluchariovas“
(3/6) 01:05 „Albanas“ (17) 02:10
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 vilkas“ (20) 03:00 „Moterų dakta- 02:05 Klauskite daktaro
„Vienišas vilkas“ (21)
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo ras“ (3/8) 03:50 „Mentalistas“ (5)
žinios 04:05 Vartotojų kontrolė 04:45 „Vienišas vilkas“ (20) 05:35
Čempionai
06:05 Mano gyvenimo šviesa
05:00 Seserys
(521) 06:35 Mano gyvenimo švie- 06:15 Televitrina 226 06:30 Dainų
sa (522) 07:05 Mano gyvenimo dvikova 2/7s 07:00 Aliaskos ge06:05 Mano gyvenimo šviesa 06:15 Televitrina 226 06:30 Dainų šviesa (523) 07:35 Madagaska- ležinkeliai 2/202s 08:00 Havajai
(518-520) 07:35 Madagaska- dvikova 2/6s 07:00 Aliaskos gele- ro pingvinai (38) 08:00 Volkeris, 5.0 2/218s 09:00 Gyvūnų manija
ro pingvinai (37) 08:00 Volkeris, žinkeliai 2/201s 08:00 Havajai 5.0 Teksaso reindžeris (66) 09:05 3/15s 09:30 Bibliotekininkai 4/8s
Teksaso reindžeris (65) 09:05 2/217s 09:00 Autopilotas 1/15s. Rimti reikalai (56) 09:40 Namai, 10:30 Simpsonai 11:30 Kobra
Rimti reikalai (55) 09:40 Namai, 09:30 Bibliotekininkai 4/7s 10:30 kur širdis (19) 10:20 KK2 10:55 11 21/14s. 12:30 Moderni šeima
kur širdis (18) 10:20 KK2 penkta- Simpsonai 11:30 Kobra 11 21/13s Nuo... Iki... 11:25 Lituanos Locos 13:30 Univeras 14:30 Televitrina
dienis 12:00 Meilės sparnai (178) 12:30 Moderni šeima 13:30 Uni- 12:00 Meilės sparnai (179) 13:00 225 15:00 Havajai 5.0 2/219s.
13:00 Gyvenimo daina (139) veras 14:30 Televitrina 225 15:00 Gyvenimo daina (140) 14:00 16:00 Bibliotekininkai 4/9s. 17:00
14:00 Aukštakulnių kerštas (31) Havajai 5.0 2/218s. 16:00 Bibli- Aukštakulnių kerštas (32) 15:00 Kobra 11 21/15s. 18:00 Moder15:00 Dvi širdys (1355-1357) otekininkai 4/8s. 17:00 Kobra 11 Dvi širdys (1358) 15:30 Dvi širdys ni šeima 19:00 Univeras 20:00
16:30 Labas vakaras, Lietuva 21/14s. 18:00 Moderni šeima (1359) 16:00 Dvi širdys (1360) Filologyno berniukai 1/4s. 20:30
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:00 Univeras 20:00 Filologyno 16:30 Labas vakaras, Lietuva Žinios 164 20:58 Orai 218 21:00
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 berniukai 1/3s. 20:30 Žinios 163 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios Patriotas 22:50 Pasitikėjimas
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Li- 20:58 Orai 217 21:00 Silpnybės 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 1/7s. 00:00 Daktaras Hausas
tuanos Locos 21:00 Rimti reikalai 23:00 Pjūklas 6 00:45 Daktaras KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Litua- 5/503s. 01:00 Svieto lygintojai
(59) 21:30 Žinios 22:24 Sportas Hausas 5/502s. 01:40 Svieto ly- nos Locos 21:00 Rimti reikalai (60) 2/10s. 01:50 Paskutinis žmogus
22:27 Orai 22:28 Telefoninė lo- gintojai 2/9s. 02:25 Paskutinis 21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 Žemėje 3/10s.
terija 1634 22:30 VAKARO SE- žmogus Žemėje 3/9s.
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS.
ANSAS Kolibrio efektas 00:35
PREMJERA Nurašytieji 00:15
Juodasis sąrašas (15) 01:35 IšJuodasis sąrašas (16) 01:20 Ko- 05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiatrūkęs Džango
05:05 (Ne)emigrantai 06:00 Lie- librio efektas
si 2 (4 s.) 06:00 Lietuvos Resputuvos Respublikos himnas 06:05
blikos himnas 06:05 Tarptautinis
Vilnius Jazz 2018 07:05 Linija,
bigbendų festivalis „Big Band
06:10 Televitrina 226 06:25 Kem- spalva, forma 07:35 Kaip Pauli- 05:25 Grainderis 06:10 Televitrina festival Šiauliai 2015. 1 d. 07:05
piniukas Plačiakelnis 7/705s. nė Kalėdas gelbėjo 07:50 Dže- 226 06:25 Kempiniukas Plačia- Misija: Vilnija 07:30 Auklė Mun
06:55 Simpsonai 07:55 Svajonių ronimas 08:15 Vienuolynų kelias kelnis 7/706s. 06:55 Simpsonai 07:40 Kaip Paulinė Kalėdas gelsodai 15 08:55 Meilės sūkuryje Lietuvoje 08:45 Misija knygne- 07:55 Visi mes žmonės 1/15s. bėjo 07:55 Džeronimas 08:20
106 10:00 Meilės žiedai 35 11:00 šys 09:15 Labas rytas, Lietuva 08:55 Meilės sūkuryje 107 10:00 Mokslo sriuba 08:50 Pasakojimai
Meilės žiedai 36 12:00 Svotai 12:00 DW naujienos rusų kalba Meilės žiedai 12:00 Svotai 2/203s. iš Japonijos 4 09:15 Labas rytas,
2/202s. 13:00 Pažadėtoji 15:00 12:15 Savaitė 13:10 Daiktų isto- 13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpso- Lietuva 12:00 DW naujienos
Simpsona 16:00 TV3 žinios 206 rijos 14:00 Pasaulio lietuvių žinios nai 16:00 TV3 žinios 207 16:25 rusų kalba 12:15 Gimę tą pačią
16:25 TV3 orai 217 16:30 TV Pa- 14:25 Dauntono abatija 1 15:15 TV3 orai 218 16:30 TV Pagalba dieną 13:10 Anapus čia ir dabar
galba 12/11s. 18:30 TV3 žinios Premjera. Pasakojimai iš Japo- 12/12s. 18:30 TV3 žinios 352 13:55 Vienuolynų kelias Lietuvo351 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 nijos 4 15:40 Auklė Mun 15:50 19:25 TV3 orai 352 19:30 Prieš je 14:25 Jos istorija. Moterų gaorai 351 19:30 Visi mes žmonės Premjera. Kaip Paulinė Kalėdas srovę 19/16s. 20:30 Moterys me- lia 15:15 Premjera. Pasakojimai
1/15s. 20:30 Moterys meluoja gelbėjo 16:05 Džeronimas 16:30 luoja geriau 11/52s. 21:00 TV3 iš Japonijos 4 15:40 Auklė Mun
geriau 11/51s. 21:00 TV3 vaka- Laba diena, Lietuva 18:00 Kul- vakaro žinios 196 21:55 TV3 orai 15:50 Premjera. Kaip Paulinė Karo žinios 195 21:52 TV3 sportas tūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 195 22:00 Pro stiklą 00:10 Kvan- lėdas gelbėjo 16:05 Džeronimas
21:57 TV3 orai 194 22:00 Ne- 18:15 Giminės 19:00 ARTi 19:15 tikas 3/1s. 01:10 Vaiduoklių ieško- 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
suvokiama 00:05 Kaulai 11/22s. Jos istorija. Moterų galia 20:10 tojai 02:05 Grainderis 02:55 Eks- Kultūrų kryžkelė. Menora 18:15
01:05 Vaiduoklių ieškotojai 02:00 Kultūros diena 20:30 Panorama trasensai detektyvai 5/2s. 03:50 Giminės 18:55 FIBA Čempionų
Grainderis 02:50 Ekstrasensai de- 21:00 Dienos tema 21:20 Spor- Kvantikas 3/1s. 04:35 Vaiduoklių lyga. Panevėžio „Lietkabelis – Jetektyvai 5/1s. 03:45 Kaulai 11/22s. tas. Orai 21:30 Nuoga Macha ieškotojai 05:25 Grainderis.
ruzalės „Hapoelis 21:00 Kultūros
04:35 Vaiduoklių ieškotojai 05:25 23:00 Mokslo ekspresas 23:15
diena 21:15 FIFA klubų Pasaulio
Grainderis 1/15s.
Istorijos detektyvai 00:00 DW
taurė 23:00 Antradienio detektynaujienos rusų kalba 00:15 Da- 07:00 Vaikai šėlsta (13) 07:30 vas. Premjera. Komisaras ir jūra
bar pasaulyje 00:45 Tarptautinis Stoties policija (7) 08:30 Sudužu- 00:30 DW naujienos rusų kalba
07:00 Vaikai šėlsta (12) 07:30 Sto- bigbendų festivalis „Big Band fes- sių žibintų gatvės (4) 09:30 Šuo 00:45 Dabar pasaulyje
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
ties policija (6) 08:30 Sudužusių tival Šiauliai 2015

12 TV PROGRAMA

paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.

ŠEŠTAdienis, 2018 m. GRUODŽIO 15 d., www.naujasisgelupis.lt

Trečiadienis, gruodžio 19 d.

22.30 val.
„Tikras išbandymas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:15 Senis
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 1 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 3 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Stilius 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT
radijo žinios
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(524-526) 07:35 Madagaskaro pingvinai (39) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (67) 09:05
Rimti reikalai (57) 09:40 Namai,
kur širdis (20) 10:20 KK2 10:55
Nuo... Iki... 11:25 Lituanos Locos
12:00 Meilės sparnai (180) 13:00
Gyvenimo daina (141) 14:00
Aukštakulnių kerštas (33) 15:00
Dvi širdys (1361-1363) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Nuo... Iki... 20:30 Lituanos Locos
21:00 Rimti reikalai (61) 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Tikras
išbandymas 00:45 Juodasis sąrašas (17) 01:45 Nurašytieji
05:05 Vaiduoklių ieškotojai 1/14s.
05:25 Grainderis 1/16s. 06:10
Televitrina 226 06:25 Tavo supergalia 1/8s. 06:55 Simpsonai 07:55
Prieš srovę 19/16s. 08:55 Meilės
sūkuryje 108 10:00 Meilės žiedai
12:00 Svotai 3/1s. 13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 žinios 208 16:25 TV3 orai 219 16:30
TV Pagalba 12/13s. 18:30 TV3 žinios 353 19:25 TV3 orai 353 19:30
Gero vakaro šou 5/15s. 20:30 Moterys meluoja geriau 11/53s. 21:00
TV3 vakaro žinios 197 21:55 TV3
orai 196 22:00 Sugrįžimas 22:25
Vikinglotto 156 22:30 Sugrįžimas
23:55 Kvantikas 3/2s. 00:55 Vaiduoklių ieškotojai 01:45 Grainderis 02:35 Ekstrasensai detektyvai 5/3s.
07:00 Vaikai šėlsta (14) 07:30 Stoties policija (8) 08:30 Sudužusių
žibintų gatvės (5) 09:30 Šuo (24)
10:40 Gelbėtojai - 112 (15-16)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas (77) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(6) 13:40 Stoties policija (9) 14:40
Sudužusių žibintų gatvės (6) 15:45
Įteisintas faras (1) 16:50 Gelbėtojai - 112 (17-18) 18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (78) 19:30 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(7) 20:30 Varom! (16) 21:00 Gilus
sukrėtimas 23:25 Mirtinos žaizdos
01:30 Sostų karai (5) 02:30 Velniški Stivo Ostino išbandymai (8)
05:35 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu 06:00 Programa 06:05
TV parduotuvė 06:25 Lietuva
tiesiogiai 07:00 Vantos lapas
07:30 Krepšinio pasaulyje su V
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (36)
09:00 Patriotai 10:00 „Mentų karai.
Odesa“ (2/1) 11:10 „Albanas“ (30)
12:20 „Gurovo bylos. Savivalė“
(5/3) 13:30 TV parduotuvė 13:45
„Miškinis“ (4/15) 14:55 „Gluchariovas“ (3/6) 16:00 Reporteris 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00
„Kelrodė žvaigždė“ (42) 18:00 Reporteris 18:53 Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/18) 20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58
Orai 21:00 Ant bangos 22:00
Reporteris 22:58 Orai 23:00 Patriotai 00:00 „Gluchariovas“ (3/7)
01:05 „Albanas“ (18) 02:10 „Vienišas vilkas“ (22) 03:00 „Moterų
daktaras“ (3/10)
06:15 Televitrina 226 06:30 Dainų
dvikova 2/8s. 07:00 Pavojingiausi
pasaulio keliai 1/117s. 08:00 Havajai 5.0 2/219s. 09:00 Statybų gidas 5/15s. 09:30 Bibliotekininkai
4/9s. 10:30 Simpsonai 11:30 Kobra 11 21/15s. 12:30 Moderni šeima 13:30 Univeras 14:30 Televitrina 225 15:00 Havajai 5.0 2/220s.
16:00 Bibliotekininkai 4/10s. 17:00
Kobra 11 21/16s. 18:00 Moderni
šeima 19:00 Vilniaus Rytas - Baro Mornar 10 21:00 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 26/1s.
21:15 Stambulo Daruššafaka
– Kauno Žalgiris 23:15 Pasitikėjimas 1/8s. 00:05 Daktaras Hausas 5/504s. 01:00 Svieto lygintojai
2/11s. 01:50 Paskutinis žmogus
Žemėje 3/11s.

Ketvirtadienis, gruodžio 20 d.

Penktadienis, gruodžio 21 d.

faras (1) 10:40 Gelbėtojai - 112
(17-18) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (78) 12:45
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (7) 13:40 Stoties policija (10) 14:40 Sudužusių žibintų
gatvės (7) 15:45 Įteisintas faras
(2) 16:50 Gelbėtojai - 112 (19-20)
21.15 val.
22.30 val. 18:00 Info diena 18:30 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (79)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe„Tarp mūsų, berniukų“
„Galaktikos sergėtojai“
cialiųjų tyrimų skyrius (8) 20:30
Varom! (17) 21:00 Derybininkas
23:55 Gilus sukrėtimas 02:10
06:00 Lietuvos Respublikos him- Nusikaltimų tyrėjai (2)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 3 05:35 Kaimo akademija 06:00 Štutgarto kriminalinė policija 3
11:10 Komisaras Reksas 12:00 Programa 06:05 TV parduotuvė 11:10 Komisaras Reksas 12:00
Gyvenimas 13:00 Klauskite dak- 06:25 Lietuva tiesiogiai 07:00 Kai- (Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų
taro 13:58 Loterija „Keno Loto” mo akademija 07:30 Lryto popuri kontrolė 13:58 Loterija „Keno Lo14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (37) to” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 09:00 Ant bangos 10:00 „Mentų Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 karai. Odesa“ (2/2) 11:10 „Alba- 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 nas“ (31) 12:20 „Gurovo bylos. TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus Savivalė“ (5/4) 13:30 TV parduo- Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto” tuvė 13:45 „Miškinis“ (4/16) 14:55 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Ke20:30 Panorama 21:00 Dienos te- „Gluchariovas“ (3/7) 16:00 Repor- no Loto” 20:30 Panorama 21:00
ma 21:20 Sportas 21:29 Loterija teris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
„Jėga” 21:30 Gimę tą pačią die- Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis proną 22:30 Dviračio žinios 23:00 (43) 18:00 Reporteris 18:53 Orai tas 22:50 Fantastiškas penktadiePremjera. Prieš audrą 2 00:00 18:55 „Gluchariovas“ (3/19) 20:00 nis. King Kongas 02:00 LRT radijo
LRT radijo žinios 00:10 Štutgar- Reporteris 20:30 Lietuva tiesio- žinios 02:10 Štutgarto kriminalinė
to kriminalinė policija 3 01:00 giai 20:58 Orai 21:00 Ant bangos policija 3 03:00 LRT radijo žinios
LRT radijo žinios 01:05 Vakaras 22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
su Edita 02:00 LRT radijo žinios Ant bangos 00:00 „Gluchariovas“ 03:30 Ryto suktinis su Zita Kel02:05 Klauskite daktaro 03:00 (3/8) 01:05 „Albanas“ (19) 02:10 mickaite 04:00 LRT radijo žinios
LRT radijo žinios 03:05 TV žaidi- „Vienišas vilkas“ (23) 03:00 „Mo- 04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
terų daktaras“ (3/11)
mas „Kas ir kodėl?”
05:00 Seserys

06:05 Mano gyvenimo šviesa
(527-529) 07:35 Madagaskaro
pingvinai (1) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (68) 09:05 Rimti
reikalai (58) 09:40 Namai, kur širdis (21) 10:20 KK2 10:55 Nuo...
Iki... 11:25 Lituanos Locos 12:00
Meilės sparnai (181) 13:00 Gyvenimo daina (142) 14:00 Aukštakulnių kerštas (34) 15:00 Dvi
širdys (1364-1366) 16:30 Labas
vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip
yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:00 Rimti reikalai (62) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO
SEANSAS Tarp mūsų, berniukų
00:25 Juodasis sąrašas (18)
01:25 Tikras išbandymas 03:15
Alchemija. VDU karta 03:45 RE05:15 Giminės. Gyvenimas tęsia- TROSPEKTYVA
si 2 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Tarptautinis bigbendų festivalis „Big Band festival 05:05 Grainderis 1/17s. 05:30
Šiauliai 2015. 2 d. 07:05 Kultūrų Grainderis 1/18s. 06:10 Televitrikryžkelė. Rusų gatvė 07:30 Au- na 226 06:25 Kempiniukas Plaklė Mun 07:40 Kaip Paulinė Ka- čiakelnis 7/707s. 06:55 Simpsolėdas gelbėjo 07:55 Džeronimas nai 07:55 Gero vakaro šou 5/15s.
08:20 Misija knygnešys 08:50 08:55 Meilės sūkuryje 109 10:00
Pasakojimai iš Japonijos 4 09:15 Meilės žiedai 41-42 12:00 SvoLabas rytas, Lietuva 12:00 DW tai 3/2s. 13:00 Pažadėtoji 15:00
naujienos rusų kalba 12:15 Isto- Simpsonai 16:00 TV3 žinios 209
rijos perimetrai. 2 d. Vasario 16- 16:25 TV3 orai 220 16:30 TV Paoji 13:10 Kultūringai su Nomeda galba 12/14s. 18:30 TV3 žinios
13:55 Linija, spalva, forma 14:20 354 19:25 TV3 orai 354 19:30
Stilius 15:15 Premjera. Pasako- LTeam apdovanojimai 2018 21:00
jimai iš Japonijos 4 15:40 Auklė TV3 vakaro žinios 198 21:55 TV3
Mun 15:50 Premjera. Kaip Pauli- orai 197 22:00 Karo kiaulės 23:45
nė Kalėdas gelbėjo 16:05 Džero- Kvantikas 3/3s. 00:50 Bibliotenimas 16:30 Laba diena, Lietuva kininkai 3/4s. 01:35 Grainderis
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembi- 1/21s. 02:00 Grainderis 1/22s.
ta 18:15 ARTi 18:30 FIFA klubų 02:25 Ekstrasensai detektyvai
Pasaulio taurė 20:30 Kultūros 5/5s. 03:25 Kvantikas 3/3s. 04:15
diena 20:45 Premjera. Lenkijos Bibliotekininkai 3/4s. 05:05 Svoankstyvosios istorijos paslaptys tai 2/202s.
21:40 Elito kinas. Premjera. Juoda 23:10 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai 00:00 07:05 Vaikai šėlsta (15) 07:35 StoDW naujienos rusų kalba 00:15 ties policija (9) 08:35 Sudužusių
Dabar pasaulyje
žibintų gatvės (6) 09:35 Įteisintas

06:15 Televitrina 226 06:30 Dainų
dvikova 2/9s. 07:00 Pavojingiausi
pasaulio keliai 1/118s. 08:00 Havajai 5.0 2/220s. 09:00 Vienam
gale kablys 19/47s. 09:30 Bibliotekininkai 4/10s. 10:30 Simpsonai 11:30 Kobra 11 21/16s. 12:30
Moderni šeima 13:30 Filologyno
berniukai 1/3s. 14:00 Filologyno
berniukai 1/4s. 14:30 Televitrina
225 15:00 Havajai 5.0 2/221s.
16:00 Bibliotekininkai 4/11s. 17:00
Kobra 11 21/17s. 18:00 Moderni
šeima 19:00 Univeras 20:00 Filologyno berniukai 1/5s. 20:30
Žinios 165 20:55 Orai 220 21:00
Profas 22:50 Pasitikėjimas 1/9s.
23:55 Daktaras Hausas 5/505s.
00:55 Svieto lygintojai 2/12s.
01:45 Paskutinis žmogus Žemėje 3/12s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Tarptautinis bigbendų
festivalis „Big Band festival Šiauliai 2015. 3 d. 07:05 Sporto galia 07:30 Auklė Mun 07:40 Kaip
Paulinė Kalėdas gelbėjo 07:55
Džeronimas 08:20 Į sveikatą
08:50 Pasakojimai iš Japonijos 4
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba 12:15
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai 13:10 Stambiu
planu 13:55 Atspindžiai 14:20
(Ne)emigrantai 15:15 Premjera.
Pasakojimai iš Japonijos 4 15:40
Grizis ir lemingai 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
00:05 DW naujienos rusų kalba
00:20 Dabar pasaulyje

06:05 Mano gyvenimo šviesa
(530-532) 07:35 Madagaskaro
pingvinai (2) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (69) 09:05 Rimti
reikalai (59) 09:40 Namai, kur
širdis (22) 10:20 KK2 10:55 Valanda su Rūta 12:00 Meilės sparnai (182) 13:00 Gyvenimo daina
(143) 14:00 Aukštakulnių kerštas
(35) 15:00 Dvi širdys (1367-1369)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvūnų policija 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Savižudžių būrys 23:25 Kartą Meksikoje
01:35 Tarp mūsų, berniukų 03:10
Nebijok pažinti
05:05 Svotai 2/202s. 06:10 Televitrina 226 06:25 Kempiniukas
Plačiakelnis 7/708s. 06:55 Simpsonai 07:55 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 27/3s. 08:25
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 27/4s. 08:55 Meilės sūkuryje
110 10:00 Meilės žiedai 43 11:00
Meilės žiedai 44 12:00 Svotai 3/3s.
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 210 16:25 TV3
orai 221 16:30 TV Pagalba 12/15s.
18:30 TV3 žinios 355 19:25 TV3
orai 355 19:30 Snieguolė ir septyni nykštukai 21:15 Galaktikos
sergėtojai 23:45 Viktoras Frankenšteinas 01:50 Pro stiklą 03:40
Grainderis 1/21s. 04:10 Grainderis
1/22s. 04:35 Svotai 2/203s. 05:20
Svotai 3/1s.
07:05 Vaikai šėlsta (16) 07:35 Stoties policija (10) 08:35 Sudužusių
žibintų gatvės (7) 09:35 Įteisintas
faras (2) 10:40 Gelbėtojai - 112
(19-20) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (79) 12:45
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (8) 13:40 Stoties po-

licija (11) 14:40 Sudužusių žibintų
gatvės (8) 15:45 Įteisintas faras (3)
16:50 Gelbėtojai - 112 (21) 17:25
Gelbėtojai - 112 (22) 18:00 NKL
čempionatas. Šakių “Vytis” - Kauno “Žalgiris-2” 20:00 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(9) 21:00 Misionierius 22:55 Derybininkas 01:45 Sostų karai (6)
02:55 Nusikaltimų tyrėjai (3)

Šeštadienis, gruodžio 22 d.

19.30 val.

bandymai (9) 12:40 Geriau vėliau,
negu niekada (4) 13:35 Ekstrasensų mūšis (3) 15:50 Nusikaltimų tyrėjai (4) 17:00 Betsafe–LKL.
Dzūkija - Pieno žvaigždės 19:30
Muzikinė kaukė 22:05 MANO HEROJUS Ponas ir ponia gangsteriai
00:05 AŠTRUS KINAS Bredokas.
Dingęs be žinios 02:05 Ekstrasensų mūšis (3)

„Vienas namuose 3“

05:35 Kitoks pokalbis su D 06:00
„Pasaulis iš viršaus“ 06:05 TV parduotuvė 06:25 Lryto popuri 06:50
10 min iki tobulybės su Jurijumi
07:00 Adomo obuolys 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (38) 09:00 Nuoga tiesa 10:30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 10:40 Čempionai 11:15
Ant bangos 12:20 „Gurovo bylos.
Bet kokia kaina“ (6/1) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/17)
14:55 „Gluchariovas“ (3/8) 16:00
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:58 Orai 17:00 „Kelrodė
žvaigždė“ (44) 18:00 Reporteris
18:53 Orai 18:55 „Gluchariovas“
(3/20) 20:00 Reporteris 20:30
Kitoks pokalbis su D 20:58 Orai
21:00 Adomo obuolys 22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00 Ant bangos 01:15 „Moterų daktaras“ (2/37;
2/38) 03:05 „Šeimininkė“ (1/5; 1/6)
04:30 Vantos lapas 04:50 „Svetimų troškimų sūkurys“ (1; 2)
06:15 Televitrina 226 06:30 Filologyno berniukai 1/5s. 07:00 Dainų
dvikova 2/13s. 07:30 Dainų dvikova 2/14s. 08:00 Havajai 5.0
2/221s. 09:00 Praeities žvalgas
4/15s. 09:30 Bibliotekininkai 4/11s.
10:30 Simpsonai 21/12s. 11:00
Simpsonai 21/13s. 11:30 Kobra
11 21/17s. 12:30 Moderni šeima
5/524s. 13:00 Moderni šeima
6/1s. 13:30 Univeras 1/80s. 14:00
Univeras 1/81s. 14:30 Televitrina
225 15:00 Havajai 5.0 2/222s.
16:00 Bibliotekininkai 4/12s. 17:00
Kobra 11 21/18s. 18:00 Kauno Aistės-LSMU - Rygos Stradina Universitate 20:00 Farai 9/6s. 21:00
Žinios 355 21:52 Sportas 21:57
Orai 355 22:00 Kauno Žalgiris Tel Avivo Maccabi 00:00 Patriotas
01:40 Dievo sūnus
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Tarptautinis bigbendų
festivalis „Big Band festival Šiauliai
2015. 4 d. 06:50 Mokslo ekspresas 07:05 Už kadro 07:30 Grizis
ir lemingai 07:40 Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo 07:55 Džeronimas
08:20 Garsiau 08:50 Pasakojimai
iš Japonijos 4 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15 Istorijos detektyvai 13:00 7 Kauno dienos 13:30
Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus 14:25 Pokalbiai pas
Bergmaną 15:15 Pasakojimai iš
Japonijos 4 15:40 Grizis ir lemingai 15:50 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo 16:05 Džeronimas 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Kelias 18:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:20 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis 20:10 Kultūros diena
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Tarptautinė trumpametražių filmų
diena. Triukšmadarys 01:10 DW
naujienos rusų kalba 01:25 Dabar
pasaulyje 01:55 Koncertas „Muzika, kuri gimė vakar

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”. 07:00
Gimtoji žemė 07:30 Premjera.
Kalėdų šeima 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios 12:00 Pasaulio dokumentika. Didžiosios
gyvūnų migracijos 12:55 Pasaulio dokumentika. Liūtų kelionė
13:50 Premjera. Džesika Flečer
5 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Teisė žinoti 18:30 Vakaras su
Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Legendinio ansamblio „Nerija”
atsisveikinimo koncertas. 23:10
Premjera. Undinės 01:00 King
Kongas 04:00 Klausimėlis 04:25
Džesika Flečer 5

06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
Skonio reikalas 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„Lietuvos gelmių istorijos“ (1)
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“
(6/1) 13:15 „Šeimininkė“ (1/7;
1/8) 15:35 TV parduotuvė 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 4 kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (66) 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (66 tęs.;
67) 20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25
„Mentalistas“ (9; 10) 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Mentalistas“ (10
tęs.) 23:10 „Mentų karai: Kijevas.
Sugrįžimas“ (6/3; 6/4) 00:45 „Gurovo bylos. Medžioklė“ (1/3; 1/4)
02:45 „Merdoko paslaptys“ (4/6;
4/7) 04:40 „Mentalistas“ (3) 05:30
„Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“

06:10 Madagaskaro pingvinai (1)
06:35 Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas (66) 07:05 “Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė
(11) 07:35 Neramūs ir triukšmingi
(7) 08:05 Riterių princesė Nela
(18) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (8) 09:05 Ogis ir tarakonai
(9) 09:15 KINO PUSRYČIAI Ratai 11:45 Šnipų vaikučiai 3. Žaidimo pabaiga 13:25 Eisas Ventura
3. Jaunasis gyvūnėlių detektyvas
15:20 Vyrai juodais drabužiais
3 17:30 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS Kalėdų senelio
slaptoji tarnyba 21:25 PREMJERA Karštas plienas 23:40 PREMJERA Paskutinės merginos 01:25
Savižudžių būrys

06:15 Televitrina 226 06:30 Ledo kelias 6/5s. 07:30 Pelkių liūtai 08:30 Dainų dvikova 2/13s.
09:00 Vienam gale kablys 19/47s.
09:30 Statybų gidas 5/16s. 10:00
Gazas dugnas 1/16s. 10:30 Autopilotas 1/16s. 11:00 Lietuvos
mokyklų žaidynės 3/12s. 11:30
Dainų dvikova 2/14s. 12:00 Jokių kliūčių! 1/107s. 13:00 Gamtos
šokis 14:00 Pavojingiausi pasaulio keliai 1/119s. 15:00 Ledo
kelias 6/6s. 16:00 Aliaskos geležinkeliai 2/203s. 17:00 Sandėlių
karai 9/22s. 17:30 Sandėlių karai
9/23s. 18:00 Skorpionas 3/24s.
19:00 Amerikos talentai 11/12s.
21:00 Žinios 356 21:52 Sportas
21:57 Orai 356 22:00 Paskutinė
tvirtovė 00:05 Profas

05:20 Svotai 3/1s. 06:15 Televitrina 226 06:30 Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1/129s. 07:00
Transformeriai. Maskuotės meistrai 3/3s. 07:30 Aladinas 1/122s.
08:00 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą 1/130s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 7/709s.
09:00 Virtuvės istorijos 8/16s.
09:30 Gardu Gardu 6/16s. 10:00
Svajonių ūkis 5/16s. 10:30 Tavo
supergalia 1/9s. 11:00 Kelionių
panorama 1/8s. 11:30 Pinokis
13:20 Titanikas 17:25 Laimingas,
nes gyvas 1/7s. 18:30 TV3 žinios
356 19:20 TV3 orai 356 19:25
Eurojackpot 157 19:30 Vienas
namuose 3 21:40 Ties riba 23:45
Slaptas mamos gyvenimas 01:30
Sugrįžimas 03:00 Nesuvokiama
04:50 Svotai 3/2s.

05:05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Duokim garo 07:30 7 Kauno dienos 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 Camille Saint-Saens. Opera „Samsonas
ir Dalila 14:10 Festivalis „Midsummer Vilnius 2017 15:30 FIFA klubų
Pasaulio taurė 17:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 18:00 Euromaxx
18:30 FIFA klubų Pasaulio taurė
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Kino žvaigždžių alėja.
Premjera. Bjaurusis amerikietis
23:00 Taip niekas tavęs nemylės. Chorinės muzikos koncertas
Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui 00:00 ARTi. Veidai 00:15
Dabar pasaulyje 00:45 Camille
Saint-Saens. Opera „Samsonas
ir Dalila 02:50 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 03:15 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai
04:10 Istorijos detektyvai 04:55
Taip niekas tavęs nemylės. Chorinės muzikos koncertas Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui

06:15 Vaikai šėlsta (12) 06:45 Vaikai šėlsta (13) 07:15 Vaikai šėlsta
(14) 07:45 Vaikai šėlsta (15) 08:15
Vaikai šėlsta (16) 08:45 Sveikatos
ABC televitrina 09:00 Varom! (16)
09:30 Varom! (17) 10:00 Nutrūkę
nuo grandinės (8) 10:30 Debesų
upė 11:40 Velniški Stivo Ostino iš-

SKELBIMAI 13

Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

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

Parduoda

Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

Kalėdines žąsis Paprūdžių k.,
Balbieriškio sen., Prienų r. Tel. 8
636 55699.

Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.

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

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

veršių šviežiapienę karvę
PERKAMEDviejų
(su veršeliu 1000 Eur). Tel. 8 604
MIŠKĄ 52048.
ir apvaliąją
medieną su žeme
Kviečius. Atveža.
arba išsikirsti.
31879.
Atliekame sanitarinius
kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

2 k. bt. (36 kv. m, I a., po remonto,
šildomas malkomis, miesto vanduo ir kanalizacija) Prienų miesto
centre. Tel. 8 616 14132.

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

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

Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą (66 kv. m, yra vietiniai
centrinis šildymas, vandentiekis,
kanalizacija, mūrinis garažas ir
tvartas, 18 a žemės) Prienuose.
Tel. 8 607 59331.
Gyvenamąjį namą (12 500 Eur,
galima derėtis) Naujosios Ūtos
k. gyvenvietėje, Prienų r. Tel. 8
630 08797.

ŽEMĖS SKLYPUS
3,5 ha žemės ūkio paskirties sklypą Ingavangio k., Šilavoto sen.,
Prienų r. Tel. 8 608 80979.
5,39 ha ūkio paskirties žemę
Stakliškių sen. Prienų r. Tel. 8
613 57641.

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

Perka
Ieško pirkti namą Prienuose
arba šalia Prienų. Gali būti netoli
kelio Prienai-Kaunas. Tel. 8 675
29575.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
REKLAMA

Tel. 8 677

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

Tel. 8 680 81777
Runkelius. Tel. 8 656 69197.

3 KAMBARIŲ BUTUS

NAMUS

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galviBRAngIAI
PERKAME ĮVAIRIUS
jus (AB „Krekenavos
Ūkininkas parduoda
svilintą
ARKlIUS,
agrofirma“ kainokiaulių skerdieną. Perkant
2 JAUČIUS,
TElYČIAS,
mis).. Taip pat arklius.
puseles (visą kiaulę) kaina
– 2,24 KARVES
elektroninėmis
Eur/kg. Motininių kiauliųTel.
sker8 625 Sveriame
93 679
diena – 1,85 Eur/kg. Atvežame. svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
Tel. 8 607 12690.

Tel. 8 680 81777

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

Išnuomoja
2 k. bt. (35 kv. m) Prienų miesto
centre. Tel. 8 611 21464.

Išsinuomoja
Dirbanti mergina butą arba namą
Prienuose. Arba pirktų namą išsimokėtinai. Tel. 8 674 52556.

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.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Vokiečių aviganių veislės du
šuniukus (paskiepyti, su pasais).
Tel. 8 600 41899.

PERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki
3 m. tolimesniam auginimui ir
pienines melžiamas karves arba
visą bandą. Tel. 8 625 93679.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

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

Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Lapuočių malkas kaladėmis, su
pristatymu. Tel. 8 648 10464.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!
Pušines, alksnines, beržines malkas. Atveža. Tel. 8 609 14843.
NUKelta Į 14 p. 

14 SKELBIMAI

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
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Malkas iš lentpjūvės. Atveža. Tel.
8 698 15183.
Gauta nauja siunta naudotų
įvairių baldų iš Vakarų: spintos,
komodos, stalai, kėdės, lovos
(funkcinės, dvigulės, viengulės) ir
kt. Kalėdinės nuolaidos. Adresas:
Siauroji g. 3A (prie „Topo centro“),
Prienai. Tel. 8 615 66385.

PASLAUGOS

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 lakuoja-

Lazerinės dermatologijos me parketą, dengiame stogus,
kabinetas. Odos, plaukų, nagų lankstome skardas, skardiname,
ligos. Lytiniu būdu plintančios
ligos. Karpų, kraujagyslių gydymas. Tatuiruočių šalinimas.
Raukšlių, randų gydymas. Užpildų leidimas. Apgamų apžiūra.
Priimami vaikai ir suaugusieji.
Adresas: Vilties g. 32, Alytus, tel.:
(8 315) 72480, 8 685 32787.
Kokybiškai taisome dantis. Tel.
8 652 50556.
Įvairios procedūros plaukams:
SPA, tiesinimas, botoksas, kirpimai, dažymai. Šventinės nuolaidos. Tel. 8 683 03871.
Muzikantai visomis progomis:
dainavimas, muzikavimas, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.
Įvairaus tipo tekstinės medžiagos ruošimas, redagavimas ir
vertimas į daugelį pasaulio kalbų. Originalių reklaminių tekstų
ir sveikinimų kūrimas, knygų
užsakymas internetu. Geriausias
kainos ir kokybės santykis! Tel. 8
614 91615.

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.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
REKLAMA

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.

DARBO
SKELBIMAI

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.

Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas
ir medžiagų komplektavimas.
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.

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

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

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

Tel. 8 687 91723.

Tel. 8 699 74798.

El. paštas jugum@jugum.lt
Senyvo amžiaus, šviesaus proto,
pusiau paralyžiuotam, sunkiai
judančiam 73 metų vyrui ieškome sąžiningos, žalingų įpročių
neturinčios moters, galinčios
prižiūrėti ir kartu gyventi Purvininkų kaime. Atlyginimas pagal
susitarimą +maistas+kambarys.
Darbas su nakvyne, kas 2 savaites. Tel. 8 612 33712.
Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt
Įmonei reikalingi pagalbiniai
darbininkai be žalingų įpročių.
Tel. 8 698 46063.
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.

Dovanoja

Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris bei laiptų pakopas.
Kokybę garantuojame. Tel. 8 682
62195.
Nestandartinių medinių
baldų, laiptų, palangių ir
kt. gamyba, baldų
restauravimas ir remontas.
Žaisliniai baldai, žaislai,
originalūs proginiai
suvenyrai.
Darbų pavyzdžiai:
https://www.facebook.com/
medis.gyvenimui.

Darbas Vokietijoje!

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

Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!

„Viasat“ įrangą, vyriškas striukes,
vaikišką sportinį kostiumą ir kt.
drabužius bei alkūninį įtvarą. Tel.
8 600 22892.

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

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

REIKALINGA

Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Atliekame buto ir namo vidaus
remonto darbus: tinkuojame,
montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles ir kitus apdailos
darbus. Tel. 8 671 77427.

Užjaučia

Ji gyvens gėlės
kiekvienu žiedu,
Bus vėjeliu ir plaukus
sušukuos.
Bus skarele, kai ašara
nurieda,
Ir tik sapne paguodos
ranką bepaduos.
Mirus brangiai mamai,
nuoširdžiai užjaučiame
kolegę
Stasę Asipavičienę
ir artimuosius. Telydi Jus
paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Laikraščio
„Naujasis Gėlupis“
kolektyvas

Kviečia
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.
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
Folkloro grupė „Gija“. Naujų narių
priėmimas – rugsėjo mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 18.00
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio

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 15 d. 14 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre

SKELBIMAI 15

Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.
– XIV respublikinis pagyvenusiųjų
liaudiškų šokių grupių konkursinis
festivalis „Revuona“, skirtas Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupės
„Vajaunas“ 20-mečiui. Dalyvaus
šokių kolektyvai iš Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės,
Utenos ir Prienų.

svečių sveikinimai, nominacijų
teikimas, populiariosios klasikos
ansamblio „Imezzo“ šventinė
programa.

Gruodžio 17 d. 18.30 val. – Kalėdų
eglės įžiebimo šventė Išlauže.
18.30 val. Pagrindinės Kalėdų
eglės įžiebimas Išlaužo seniūnijos pastato prieigose. 19.00 val.
Seniūnijos eglės įžiebimas (seniūnijos salėje), muzikinė programa,
parodos „Minčių impresijos“
pristatymas, šventiniai apdovanojimai. Kviečiame dalyvauti
konkurse. Sukurkime savo Kalėdinę eglutę ir papuoškime savo
miestelį. Gražiausios ir įdomiausios eglutės bus apdovanotos rėmėjų prizais. Savo sukurtą eglutę
atsineškite Eglės įžiebimo šventę.
Kviečiame dalyvauti ir kūrybinėse
dirbtuvėse gruodžio 12 d. nuo 17
val. iki 19 val. Išlaužo seniūnijos
salėje. Daugiau informacijos rasite Facebooko paskyroje Išlaužo
laisvalaikio salė.

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.

Gruodžio 18 d. 18 val. Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre – grupės „Balius“ koncertas. Išankstinio
bilieto kaina – 6 Eur, renginio
dieną bilietai brangs.
Gruodžio 21 d. 16 val. Veiverių
šaulių namuose – dokumentinis
filmas „Laimingi žmonės“. Filmo
peržiūroje dalyvaus režisierius
Ridas Beržauskas ir prodiuseris
Irmantas Škėrys. Įėjimas nemokamas.
Gruodžio 21 d. 17 val. Stakliškių
kultūros ir laisvalaikio centre
– tradicinis padėkos vakaras „Po
angelo sparnu“. Programoje:

Gruodžio 22 d. 16 val. Strielčių
vaikų darželio kieme – Kalėdų
eglutės įžiebimo šventė.
PARODOS PRIENŲ RAJONE

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 fotografijose.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama tautodailininkės, ilgametės Prienų krašto muziejaus
muziejininkės Marijos Šniokienės
personalinės rinktinių juostų
parodos „Simbolis ir jo išraiška
ženklu...“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Paroda
veiks iki sausio 6 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).
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www.stalotenisas.lt
REKLAMA

„Prie gyvenimo vartų“
Helmut Bohn. Prie
gyvenimo vartų. Vertėja Dalia Kižlienė. – Vilnius: Briedis [2018].
– 400 p.
Leidykla „Briedis“
pristato serijos „Antrasis pasaulinis karas“
naujieną – autobiografinę vokiečių autoriaus
Helmuto Bohno knygą
„Prie gyvenimo vartų“. Tai iš Eseno kilusio
žurnalisto, Trečiojo reicho kario pasakojimas
apie sovietų lageriuose
praleistus metus. Mūšiuose prie Nevelio 1944 m.
pradžioje dvidešimt devynerių metų H. Bohnas pateko
į raudonarmiečių rankas. Po
kelių apklausų ir grasinimų sušaudyti autorius perkeliamas į
belaisvių stovyklą.
Kalint lageriuose H. Bohnui
tenka patirti visą karo belaisvių būties tragiškumą: sunkų
darbą durpyne ir miško kirtimuose, kęsti nepriteklių, badą ir šaltį. Trokšdamas kuo
greičiau sugrįžti namo ir palengvinti savo dalią, autorius
tapo uoliu „antifašistu“. Lais-

HOROSKOPAS
Gruodžio 17-23 d.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

MARGARITA DROBIAZKO
Stichija: Ugnis
Planeta: Jupiteris
Savaitės diena: ketvirtadienis
Akmuo: chrizolitas, ametistas, topazas
Spalvos: tamsiai raudona, žalia, mėlyna ir violetinė.



vę H. Bohnas atgavo 1947 m.
pabaigoje. Po Antrojo pasaulinio karo autorius parašė nemažai knygų, bet būtent „Prie
gyvenimo vartų“ pripažinta
geriausiu jo darbu.
H. Bohno knyga – tai pasakojimas apie neįtikėtinai
sunkių gyvenimo aplinkybių
verpete atsidūrusį žmogų.
Paprastą karo belaisvį, kuris, nebūdamas joks didvyris
ar fanatiškas nacis, pasirinko
sprendimą „bendradarbiauti“.
Ši knyga – apie laisvės troškimą ir jos kainą. 

Nuo gruodžio 14 d. Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centre – fotografijų
paroda„Jiezno valsčiui – 100“.
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Kviečiame registruotis ūkininkus, žemdirbius ir kaimo gyventojus į mokymus
pagal verslumo ugdymo bei saugos ir
sveikatos mokymo programas

Alytaus profesinio rengimo centras įgyvendina projektą
„Ūkininkų, žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymai pagal
verslumo ugdymo bei saugos ir sveikatos mokymo programas“ Nr. 14PM-KA-17-1-01400-PR001 ir kviečia Prienų
rajono gyventojus, užsiimančius žemės ūkio veikla, ūkio
darbuotojus, asmenis norinčius tapti ūkininkais ir gavusius
paramą ūkiui steigti dalyvauti mokymuose pagal šias mokymo programas: Verslumo ugdymas (16 ak.val.), Žemės
ūkio rinkodaros ir pardavimų vadyba (16 ak.val.), Mokesčių
ir įmokų naujovės ((ūkininkams) 8 ak.val.), Saugos ir sveikatos užtikrinimas ūkininko ūkyje (16 ak.val.).
Planuojama mokymų pradžia – 2019 m. sausio 15 d.

MOKYMAI YRA NEMOKAMI!

Mokymai vyks Alytaus profesinio rengimo centro Mykolo
Krupavičiaus žemės ūkio praktinio mokymo centre, Klevų
g. 10, Balbieriškio m., Prienų raj.
Norintys dalyvauti mokymuose gali registruotis darbo
dienomis nuo 8 iki 17 val.:
> el. paštu: vilija.simonaitiene@aprc.lt
> tel. nr. 8-315-77979; 8-610-06261
Registruojantis prašome nurodyti:
vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, kontaktinį
telefono numerį bei kokius mokymus norėsite lankyti.
Vilija Simonaitienė, Projekto vadovė

AVINAS
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje pasistenkite būti kuklesnis ir nuolankesnis, kitaip
į paviršių išplauks visi pikti jūsų
kėslai. Jei norite išsaugoti ramybę
namuose ar draugystę, teks susitaikyti su neišvengiamomis piniginėmis išlaidomis. Savaitgalį laukite
staigmenos.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Šią savaitę būsite apsėstas medžiotojo aistros. Pabandykite ją
sutvardyti ir nepersekiokite savo
kolegų už kažkada patirtas nuoskaudas. Nuo savaitės vidurio turėtumėte būti nebe toks agresyvus ir
kur kas geresnės nuotaikos.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Ši savaitė žada jums būti turtinga įvairių įvykių, paįvairinančių
kasdienybę. Visiems kartais taip
nutinka, kad viskas apsiverčia
aukštyn kojomis. Ir ne visuomet
tam būna tinkamas laikas. Būkite protingas, stumkite į šalį mintis apie reformas ir palikite viską
taip, kaip yra.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Šią savaitę jūsų žvaigždės atneš
ramybę jūsų sielai ir suteiks jėgų
jūsų kūnui. Savaitės pabaigoje jūsų darbai bus įvertinti kaip novatoriški ir net genialūs. Santykiai
su artimu žmogumi radikaliai pagerės, jei būsite iš tiesų nuoširdus
ir atviras.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Šią savaitę išsiskirs jūsų ir svarbaus jums žmogaus nuomonės.
Tad konflikto išvengti tikrai nepavyks. Pabandykite į viską pažiūrėti filosofiškai ir rimtą ginčą kuo
labiau sušvelninti. Ketvirtadienį
būsite pakviestas bendradarbiauti įgyvendinant kažkokius ypatingus sumanymus. Nedvejodamas
priimkite kvietimą.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Pirmoje savaitės pusėje verčiau
palaikykite liežuvį už dantų, nes
žodis, išlėkęs žvirbliu, sugriš jaučiu.
O tuomet galite tikėtis visokiausių
nesusipratimų. Be to, galite būti labai agresyvus. Ketvirtadienį, deja,
prasidės tikrosios nesėkmės...



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Jau nuo pirmadienio jūsų savijauta ims gerėti, o savaitgalį pasieks
aukščiausią tašką. Visą savaitę
būsite apsvaigęs iš meilės ir labai
švelniai dairysitės į kitos lyties atstovus. Senam geram bičiuliui gali
prireikti jūsų paramos, tikriausiai
materialinės.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Pirmomis savaitės dienomis galite išgirsti įtikimai skambantį,
bet iš tiesų visai blogą patarimą.
Neklausykite jo! Nepamirškite
svarbios gyvenimo tiesos - kaip
šauksi, taip atsilieps. O savaitės
pradžioje jūs būsite piktas ir provokuosite kivirčus... Geriau pasijusite tik penktadienį, darbo dienai
baigiantis.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Šios savaitės pradžioje jūsų elgesys svyruos tarp karštakošiškumo
ir meilumo - pakankamai keistas derinys. Šiaip ar taip, sunku
bus rasti jus suprantančių žmonių. Nuo pat pirmadienio vis atrodys, kad išlipote iš lovos ne ta
koja. Pagerėjimo galite tikėtis tik
penktadienį.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje jūs būsite labai
geros formos ir galėsite dirbti labai
produktyviai. Jūs labai lengvai užmegsite naudingus kontaktus, sugebėsite puikiai užjausti kolegas.
Trečiadienį ir ketvirtadienį ar net
iki savaitės pabaigos galite jausti
nesuprantamą įtampą.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Kitą savaitę pajusite Amūro laidomas strėles, be to, jus globos ir
Venera. Savaitės pabaigoje labai
sustiprės jūsų ryšys su partneriu.
Jei įmanoma, svarbių verslą ar pinigus liečiančių sprendimų šią savaitę verčiau nedarykite.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Savaitės pirmoje pusėje dėl Veneros įtakos jausitės lyg su sparnais.
Būsite linkęs viską pervertinti ir išpūsti. Tačiau į savaitės pabaigą pasiduosite valgymo malonumams
ir veikiausiai dėl to savaitgalį būsite blogos nuotaikos.
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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.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Gruodžio 18 d.
ANTRADIENIS
Tarptautinė migrantų diena
Arabų kalbos diena
Saulė teka 08:37
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.16
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Gracijonas, Girdvilas, Eivilė,
Gracijus
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
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Šio kryžiažodžio atsakymas –
Užkrosnis.

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

Lošimas
Nr. 1344
2018-12-12

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 17, 23, 25,
29, 30, 43
Vikingo skaičius: 02

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1 - 3000000.00€
6 skaičiai

0

231895.50€ 0

5+1 skaičius 44606.50€ 0
5 skaičiai

1387.50€

4

4+1 skaičius 75.50€

46

4 skaičiai

8.50€

264

3+1 skaičius 4.50€

710

3 skaičiai

1.50€

4661

2+1 skaičius 1.25€

5062

2 skaičiai

0.75€

35131

Kito tiražo prognozė:

4,4 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

Savaitė istorijos puslapiuose

1939
1989

GRUODŽIO
Atsakymai

Sudoku

1940

m. gruodžio 16 d.: Adolfas Hitleris įsakė Vokietijos armijos
generaliniam štabui rengtis invazijai į Tarybų Sąjungą.

1944
1926

m. gruodžio 16 d.: paskutinis rimtas Vokietijos puolimas Antrojo
pasaulinio karo vakarų fronte.
m. gruodžio 17 d.: po įvykdyto valstybės perversmo Antanas Smetona išrinktas Lietuvos Respublikos
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VANDENS TEMPERATŪRA
prezidentu.

1964
1892
1926
1989

m. gruodžio 17 d.: užbaigtos
m. gruodžio 15 d.: Lietuvos valelektrifikuoti visų kolūkių ir tadžia uždarė Vilniaus Stepono Barybinių
ūkių
gyvenvietės.
toro universitetą.
m. gruodžio 18 d.: Įvyko Piotro
m. gruodžio 15 d.: Lietuvos KoČaikovskio baleto „Spragtukas“
munistų partija paskelbė atsiskirianti nuo Tarybų Sąjungos Komunistų premjera.
partijos.
m. gruodžio 19 d.: Antanas
Smetona antrąsyk tapo Lietum. gruodžio 16 d.: ratifikavus
13-ąją Konstitucijos pataisą, JAV vos prezidentu.
panaikinta vergija.
m. gruodžio 19 d.: prasidėjusiame suvažiavime LKP skilo į Algirm. gruodžio 16 d.: pagal JAV ir Panamos sutartį, Panamos kanalo do Brazausko vadovaujamą „nepriklausomą“
zoną už kasmetinį nuomos mokestį pradėjo LKP, bei Mykolo Burokevičiaus ir Vladislavo
Švedo vadovaujamą LKP/SSKP.
kontroliuoti JAV.

1865
1903
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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 20 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:39
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.14
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Dominykas, Daugardas, Gražvilė, Teofilis
Tinkamas laikas sėti:
krapus, garstyčias, pankolius,
kalendras.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

GRUODŽIO

-2

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 19 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:38
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.15
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Rufas, Urbonas, Gerdvilas, Rimantė, Darijus
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

ORAI

skyrė Klementą II.

1699

m. gruodžio 20 d.: caras Petras I
pasirašė dekretą dėl Rusijos kalendoriaus reorganizavimo, pagal kurį Naujieji
metai iš rugsėjo 1 d. perkelti į sausio 1 d.

1917

m. gruodžio 20 d.: sudaryta Felikso Dzeržinskio vadovaujama visos
Rusijos ypatingoji komisija (ČK), kuriai pavesta
kovoti su kontrrevoliucija ir sabotažu.

1925

m. gruodžio 20 d.: Maskvos Didžiajame teatre įvyko kino juostos „Šarvuotis Potiomkinas“, sukurtos 19051907 m. revoliucijos 20-osioms metinėms
paminėti, premjera.

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1951

m. gruodžio 20 d.: Experimental
Breeder Reactor I tapo pirmuoju
m. gruodžio 19 d.: Adolfas Hitle- branduoliniu reaktoriumi, panaudotu elektros
ris tampa Vokietijos Sausumos energijos gamybai.
kariuomenės vyriausiuoju vadu.
m. gruodžio 20 d.: įvyko daugiaum. gruodžio 19 d.: Kinijai perduosiai aukų taikos metu pareikalata Makao, kurią kelis šimtmečius vusi katastrofa jūroje – Filipinų keltui „Dona
valdė Portugalija.
Paz“ susidūrus su tanklaiviu žuvo 4386 keleim. gruodžio 20 d.: Vokietijos viai ir įgulos nariai.
karalius ir Šventosios Romos
m. gruodžio 21 d.: Ostlando komiimperatorius Henrikas III nušalino popiežių
saro potvarkiu Lietuvos generaliGrigalių VI, o po keturių dienų į jo vietą pa- nėje srityje nustatyta 54 val. darbo savaitė.

1941
1999
1046

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

1987
1942

GAMA RADIACINIS FONAS

39
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8630 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 7060 nSv/val.

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

