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REKLAMA

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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M. Jašinskytės 
ryto ritualai ir 
vaistininkės 
patarimai

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

SKAITYKITE 11 P.

Arkivyskupo 
Liongino Virbalo 
istorinės žinios 
ir asmeninė 
patirtis 
keliaujant po 
Šventąją Žemę 
nugulė kelionių 
vadove

SKAITYKITE 10 P.

Įsibėgėja insulino 
pompų nuomos 
kompensavimas

SKAITYKITE 6 P.

Tradiciniai lietuviškų 
kūčiukų receptai

SKAITYKITE 8 P.

„Grožio linija“ vėl 
kviečia moteris būti 
gražiomis

SKAITYKITE 2 P.

Konkursiniu festivaliu paminėtas 
„Vajauno“ dvidešimtmetis

Sužibo pagrindinė Prienų eglė

NUKelta Į 5 p. 

Ukrainos ortodoksų sinodas 
įkūrė nuo Rusijos nepriklausomą 
suvienytą Bažnyčią

Kijeve susirinkęs 
ortodoksų dvasininkų 
sinodas šeštadienį įkūrė 
suvienytą Ukrainos 
Ortodoksų Bažnyčią, 
nebepavaldžią Rusijai, 
paskelbė šalies 
prezidentas Petro 
Porošenka.

„Tai įvyko!“ – skambant 
katedros varpams valstybės 
vadovas paskelbė miniai žmo-
nių, laukusių šio sprendimo 
prie Šv. Sofijos katedros Ki-
jevo centre.

Kijevo vyriausybė tikisi, kad 
šis žingsnis dar labiau suma-
žins Rusijos įtaką šalyje.

„Ši diena pateks į istoriją 
kaip šventa diena, kai buvo 
įkurta autokefalinė Ukrainos 
Ortodoksų Bažnyčia. Diena, 
kai pagaliau gavome nepri-
klausomybę nuo Rusijos“, – 
pridūrė P. Porošenka.

Naujosios Bažnyčios vado-

vu buvo išrinktas metropolitas 
Epifanijus.

Planuojama, kad per sausio 
6-ąją Konstantinopolio eku-
meninis patriarchas Baltra-
miejus I suteiks metropolitui 
Epifanijui tomosą (religinį de-
kretą) dėl Ukrainos Ortodoksų 
Bažnyčios autokefalijos pripa-
žinimo.

Iš Ukrainoje iki šiol vei-
kusių trijų pagrindinių orto-
doksų Bažnyčių didžiausia 
yra Maskvos patriarchato 
Ukrainos Ortodoksų Bažny-
čia (MP+UOB), likusi paval-
di Maskvai po Sovietų Sąjun-
gos subyrėjimo. Taip pat buvo 
stambios atsiskyrusios ben-
druomenės: Kijevo patriarcha-
to Ukrainos Ortodoksų Bažny-
čia (KP+UOB), vadovaujama 
patriarcho Filareto, ir Ukrainos 
Autokefalinė Ortodoksų Baž-
nyčia (UAOB), vadovaujama 

Laima
DUOBLIENĖ

Šeštadienį Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre vėl skambėjo 
muzika ir sukosi poros 

– čia vyko keturioliktasis 
respublikinis 
pagyvenusiųjų liaudiškų 
šokių grupių konkursinis 
festivalis „Revuona“, 
skirtas pagyvenusiųjų 
liaudiškų šokių grupės 
„Vajaunas“ 20-mečiui. 

Šokėjų susitikimą simboli-
zuoja advento šviesos vaini-
kas. Tai ištikimybės, šviesos, 
pergalės, amžinumo, vieny-
bės ir bendrystės  ženklas, 
reiškiantis niekada negęstan-
čią saulę… Tad neatsitiktinai 

Laima
DUOBLIENĖ

Praėjusį penktadienį 
eglutė sužibo ir Prienų 

miesto centre. Šįkart 
žaliaskarė atkeliavo iš 
Vėjų gatvės Pakuonyje, 
kur ją tris dešimtmečius 
augino ir puoselėjo Irenos 
ir Gintauto Gylių šeima. 

Eglės įžiebimo šventė pa-
stiprinimo sulaukė ir iš Prie-
nų krepšinio klubo „Skycop“ 
krepšininkų.Aukščiausi pa-
saulyje dvyniai – krepšinin-

„Vajaunas“ (Romos Sinkevičiūtės nuotraukos)

Popiežius Pranciškus ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus
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metai skubinasi į pa-
baigą. Liko vos po-

ra savaičių iki Naujųjų metų 
šventės, daugeliui, ko gero, 
gaivališkos, ir visoje Žemėje 
sustos laikas. Taip. Visi pui-
kiai žinome, kad po didžiau-
sių švenčių tarsi panyrame į 
letargo miegą.

Sustoja ne tik darbai, bet 
dingsta ir noras dirbti. Dings-
ta noras mokytis, augti, netgi 
valgyti. Ir tai kažkuo primena 
mažą vaiką.

Metai baigia savąjį gy-
venimo ratą. Atėjusi žiema, 
tarsi mirtis, sustabdo šį ratą, 
kurį pradeda sukti tik su pir-
maisiais medžių pumpurais 
ir saulės blyksniais pradėję 
čiulbėti paukščiai. Laukimas 
ir šaltis kausto iki pat gamtos 
prisikėlimo. 

Nors atrodo keista, 
kad Naujųjų metų 
šventė yra žmonių 
ir ypač komercijos 
išmislas, tačiau reikia 
pripažinti, jog šios 
iškilmės – tikras mūsų 
egzistencinio rato 
simbolis. Rato pabaiga 
ir pradžia. Tuštuma, 
gyvybės užsimezgimas, 
gimimas, augimas ir 
vešėjimas, senatvė ir 
vėlgi mirtis – tuštuma. 
Uždaras egzistencijos 
ratas. 

Labiausiai visada stebina, 
kad tas ratas nebūna vien tik 
fizinis judėjimas per laiką ir 
erdvę. Šis ratas būna kupinas 
įvairiausių pašalinių veiks-
nių. Kažkokių keistų, sunkiai 
suvokiamų ir suvaldomų, 
kartais atrodančių niekam 
netinkamu ir nereikalingu 
absurdu – jausmų. Daugiau 
jaučiame, negu gyvename. 

Jaučiame, kad šalta, jau-
čiame, kad karšta, jaučiame, 
kad esame alkani arba persi-
valgėme, jaučiame, kad kai-
mynas – parazitas, o tas keis-

tas tipas, kuris moka atpa-
žinti mūsų jausmus ir prie jų 
prisitaikyti, netgi labai teisin-
gas. Jaučiame, kad mylime, 
jaučiame, kad nekenčiame, 
jaučiame, kad liūdime. Jau-
čiame, kad mirėme. Tikrai 
keista, argi ne?

Beje, šis jausmas mus 
aplanko itin dažnai. 
Nes ko nors netekę, 
pametę ar praradę bei 
nekęsdami savo širdyje 
pajuntame tuštumą. 
Tuštumą viskam. 
Girdėta? Taip, ta pati 
tuštuma, kuri būna po 
mirties. 

Tačiau... mes gyvi. Tie-
siog, būdami gyvi, sugebame 
save palaidoti. 

Dar baisiau, kai mums pa-
deda kas nors kitas tai pa-
daryti. 

Artėjantys rinkimai, poli-
tikų ir visų kitų žmonių bar-
niai mus įkiša į tą siaurą su-
vokimą, kuriame tai, kas yra 
teisybė, kas yra taika ir kas 
yra bendruomeniškumas, 
suvokiama kaip siaura vie-
nos ar kitos nuomonės inter-
pretacija. Taip. Pasinerdami į 
svetimus ginčus, mes nema-
tome detalių, mes žiūrime tik 
į vieną labiausiai brukamą, o 
kartais lengviausiai mus vei-
kiančią idėją. 

Trumpai tariant, 
pasineriame į 
apgaulę ir mielai 
joje dalyvaujame, 
net nemąstydami, 
jog apgaulė siekiant 
gauti naudos niekada 
neduoda naudos 
visiems. Karalius 
būna tik vienas. Ir visą 
turtą jis dalinasi tik su 
savimi.

Tačiau viską padaro pats 
galingiausias ginklas pa-
saulyje – pyktis. Ir nesvar-
bu, kad tas pyktis neturi pa-
grindo, kad jis – tik vaikiš-
kas užsispyrimas ir visiškas, 
sveiku protu nesuvokiamas 

Bėgo beveik 3,5 tūkst. kalėdinių personažų
Kasmet rengiamame sostinės kalėdiniame bėgime sekmadienį 
startavo 3,5 tūkst. Kalėdų senelių, snieguolių, nykštukų ar kitų 
įvairiais kostiumais pasipuošusių personažų. Bėgikai varžėsi trijų, 
šešių ir 12 kilometrų distancijose. Mažieji dalyviai - 200 metrų.

Finišas – su dviem Lietuvos rekordais
Kinijoje, pasaulio plaukimo čempionate, Simonas Bilis ir Lietuvos 
vyrų estafetė pagerino šalies rekordus. Taip pat, D.Rapšys iškovojo 
auksą (400 m laisvuoju stiliumi) ir sidabrą (200 m laisvuoju 
stiliumi), Rūta Meilutytė – sidabrą (50 m krūtine).

ir nepaaiškinamas absurdas. 
Pyktis yra galingiausias. To-
dėl mielai pasiimame pyktį 
ir netgi švenčių proga mie-
lai einame šienauti viską iš 
eilės... Net nebandydami 
išsiaiškinti, ar tai teisinga, 
ar ne. Ar žinote, koks būna 
rezultatas? Labai paprastas. 
Kovodami už svetimą nau-
dą, mes, žinoma, liekame be 
svetimos naudos, nes niekas 
ta nauda nesidalina. Negana 
to, pjaudami viską iš eilės, 
nupjauname visus savo sai-
tus su draugais, giminėmis, 
artimaisiais. Galiausiai, nu-
pjovę saitus, mes praranda-
me galimybę juos sujungti, 
nes pjūvis yra visiškas atsis-
kyrimas. Ir vieną rytą atsisė-
dę sulaukiame keisto jausmo. 
Naudos negavę, be to, netekę 
visko, ką turėjome, mes pa-
juntame tuštumą. Tą pačią 
mirties tvaiku atsiduodančią 
tuštumą. Tą pačią, kurią tar-
si įsikūniję į giltinę su dalgiu 
šienavome ilgą laiką.

Tačiau pykti mėgstame. 
Netgi labiau už gyvenimą. Ir 
visai nesvarbu, kaip tą pyktį 
pavadinsime – susierzinimu, 
nuovargio išdava, klaida, šė-
tono gundymu. Esmė yra tai, 
kad mes mielai jį priimame į 
savo širdis. 

Mielai leidžiame pjauti 
tai, ko nesėjome, 
nutraukti ryšius su 
tuo, su kuo ir taip 
nedraugavome, 
pasmerkti tai, ko 
niekad nepažinojome. 
Negana to, sukiršinti 
visus kitus daryti tą 
patį. 

Kiekvienas esame savo 
minčių šeimininkas, kiekvie-
nas galime jas pakreipti ten, 
kur norime. Ir kiekvienas 
turime savyje tai, ko niekas 
nemato. Tačiau visada ži-
nome, ką mąsto kitas! Kaip 
galime žinoti, kas dedasi ki-
to žmogaus širdyje ir galvo-
je, jeigu patys turime pavyzdį 
– save! Esame pasislėpę nuo 
žmonių, neleidžiame jiems 
atspėti mūsų minčių, tačiau 
tikime, kad perskaitome ki-
tų mintis. Išties, dvelkia ne 
tuštuma, o tuštybe. 

Ar žinome, kas būtų geriau 

kitam? O, taip! Ar klausėme 
jo, kas jam geriau? Žinoma, 
kad ne. Ar panašu, kad žmo-
gus po mūsų „prigimtinai 
idealaus“ atpažinimo ir pro-
blemos išsprendimo gyve-
na geriau? Nežinom... Ko-
dėl nežinom? Nes dar prieš 
sukurdami sprendimą pagal 
savo siaurą požiūrį ir sukur-
dami to sprendimo planą, pa-
remtą siauromis, tik mums 
žinomomis idėjomis, mes 
padarėme didžiausią klaidą 
– net nepasidomėję elgėmės 
taip, kaip mums atrodė. O 
žmogus gyveno ir gyvena 
taip, kaip ir mes – neleisda-
mas sužinoti savo slapčiausių 
svajonių ir norų.

Kalėdos – dovanu metas!!! 
Ar tikrai? Iš kur žinome, kad 
žmogui reikia dovanos, kad 
ta dovana būtų supakuota į 
batų dėžutės dydžio bloką?

Vaikams reikia 
telefono, tėveliams – 
mašinos, o mamoms 
– suknelės? 
Pabandykime 
atsakyti į klausimą, 
ko mums reikėjo, kai 
įsimylėjome? Kurio 
iš šių daiktų? Nei 
vieno. Sugebėdavome 
ir šiandien vis dar 
sugebame pasakyti 
vieną frazę: „su tavimi 
bet kada, bet kur – nors 
ir į pasaulio kraštą!“ 

O kaip dažnai norėtume 
taip įsimylėti ir sakyti tokius 
žodžius? Visada. O kaip daž-
nai norėtume tai išgirsti iš ki-
to žmogaus?...

Bet vietoj to girdime: „ką 
duosi?“, „ko nori?“, „šian-
dien jau nieko nebenoriu“.

Patys esame pilni 
pykčio ir, negana 
to, dar mielai jį ir 
skleidžiame. Netgi 
tada, kai neturime tam 
pagrindo... Nors būtent 
nuo mūsų priklauso, 
kokios bus šventės ir 
kaip mes pradėsime 
savo egzistencinį ratą. 
Kaip juo keliausime ir 
ką jame sutiksime...

Gruodžio 12 d. Prienuose 
vėl skambėjo sveikinimai 
atidarymo proga, iš rankų 
į rankas keliavo gražiausi 
gėlių žiedai, o taurėse 
burbuliavo iškilmingas, 
šventinis gėrimas.

Taip savo atidarymą pažy-
mėjo grožio salonas „Grožio 
linija“. Žinoma, šis pavadini-
mas daugeliui prieniečių bei 
miestelio svečių gerai žino-
mas. Jau daug metų prienie-
tes ir prieniečius gražinančios 
Raimonda bei Edita prieš pat 
didžiąsias šventes savo klien-
tus pakvietė į naujas patalpas. 
Tiesa, nuo senųjų patalpų „bui-
tiniame pastate“ jos persikėlė 
visai netoli, tik į kitą gatvės 
pusę, į Vytauto g. 15 numeriu 
pažymėtą pastatą tarp buiti-
nės technikos ir gėrimų par-
duotuvių.

Taigi vyrai, apsilankę gėri-
mų parduotuvėje, galės kartu 
kaip atsiprašymą įsigyti ir par-
nešti savo vienintelėms „Gro-
žio linijos“ dovanų kuponą 
grožio procedūroms. Tą patį 
galės padaryti ir vyrai, kurie 
įsigis buitinės technikos deši-
niau esančioje parduotuvėje. 
Juk moterys, pavargusios nuo 
mokslų, kaip valdyti naują 
įrengimą, mielai atsipalaiduos 
grožio salone. O ir patiems vy-
rams bus smagu grožėtis dar 
labiau pražydusiomis savo 
moterimis.

Tiesa, kaip minėjo naujai 
įrengto „Grožio linija“ salono 
kolegės Raimonda ir Edita, 
tarp jų klientų – ne tik mote-
rys, pasitaiko ir vyrų. Taigi, ir 
damos galės pasirūpinti savo 
džentelmenų grožiu.

Grožio salono paslaugų 
spektras – išties platus. Čia 
jums ne tik pakirps plaukus, 
padarys šukuoseną, bet ir pa-
siūlys makiažo, manikiūro, pe-

„Grožio linija“ vėl kviečia 
moteris būti gražiomis

dikiūro ir netgi rankų masažo 
paslaugas.

Salono atidarymo metu Rai-
monda ir Edita džiaugėsi ne tik 
artimiausiais pagalbininkais ir 
kaimynais, bet ir gerais nuola-
tinių klientų atsiliepimais. Čia 
įrengta ir privati zona klien-
tams, kurie nori savo gražini-
mosi procedūras išlaikyti pa-
slaptyje, o didesnį privatumą 
mėgstantiems klientams Rai-
monda bei Edita pasiūlo ir lai-
ką lanksčiu darbo grafiku.

Nors darbo daug, Raimon-
da bei Edita randa laiko ir sa-
vo pomėgiams. Jau 20 metų 
prienietes gražinanti Raimon-
da laisvalaikiu atsipalaiduoja 
jogos užsiėmimuose, mėgsta 
skaityti knygas, ypač detek-
tyvus. Tuo tarpu Edita puikiai 
žinoma ir už mūsų šalies ribų. 
Jau kelinti metai Edita kartu 
su liaudiškų šokių kolektyvu 
„Trapukas“ keliauja per įvai-
rias šventes, renginius, festiva-
lius ir džiuginu visus žiūrovus 
savo šokiais. Tiesa, Edita dar 
mėgsta groti ir turi daug kitų 
pomėgių, apie kuriuos mielai 
papasakos smalsesnėms kli-
entėms. 

Taigi, grožio salonas „Gro-
žio linija“ nesustodamas ir to-
liau planuoja džiuginti visas 
ir visus, kuriems aktuali es-
tetika, stulbinantis grožis bei 
įvairių švenčių metu iš kolegų 
bei draugų sulaukiamas pa-
vydas. 

Edita ir Raimonda (viduryje)
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2018-ųjų „Mis Visata“ išrinkta filipinietė 
24 metų filipinietė Catriona Gray (Katriona Grei) pirmadienį 
buvo paskelbta 2018-ųjų „Mis Visata“ per šio grožio konkurso 
finalą Bankoke, įveikusi pretendentes iš 93 kitų šalių ir sukėlusi 
džiaugsmo pliūpsnį savo tėvynėje.

Talibanas skelbia apie susitikimą su JAV 
Talibanas paskelbė, jog bus surengtas „dar vienas“ susitikimas su 
Jungtinėmis Valstijomis. Derybų tikslas yra sudaryti sąlygas JAV 
galiausiai pasitraukti iš šio konflikto, tapusio ilgiausiu Amerikos 
karu ir jau atsiėjusio šaliai 1 trln. dolerių.

šokiu „Oi žiba žiburėlis“, kurį 
sušoko „Vajauno“ šokėjai, ir 
prasidėjo renginys.

Verpstė, senovėje dar va-
dinta kuodelnyčia – šviesos, 
meilės ir draugystės simbo-
lis. „Revuonos“ festivalio 
simbolis ir pereinamais pri-
zas – „Verpstė“ apkeliavo 
jau trylika Lietuvos miestų, 
o pastaruosius metus džiugi-
no Panevėžio KC lankytojus. 
„Verpstės“ autorius – mūsų 
kraštietis, drožėjas Vaidas 
Šeškevičius.

Šių metų konkursiniame 
festivalyje lietuvišku šokiu 
džiugino kolektyvai iš Vil-
niaus, Marijampolės, Utenos, 
Panevėžio ir Prienų – sceno-
je sukosi maždaug pusantro 
šimto šokėjų. 

Šokėjus vertino komisija, 
kurioje dirbo LNKC Mėgėjų 
meno skyriaus choreografi-
jos specialistė Gražina Kas-
paravičiūtė, choreografė Ire-
na Česnienė, Lietuvos dainų 
švenčių baletmeisteris Rai-
mundas Markūnas ir Prienų 
KLC baletmeisteris Džorda-
nas Aksenavičius. 

Koncertinę programą pra-
tęsė pernykščio konkurso 
nugalėtojas – prieš 38-erius 
metus užgimęs Panevėžio 
bendruomenių rūmų pagy-
venusiųjų liaudiškų šokių 
ansamblis „Linas“. Ansam-
blio įkūrėja ir meno vadovė 
– Lietuvos kultūros žymūnė 
Zita Rimkuvienė.

Po ansamblio „Linas“ pa-
sirodymo scenoje vėl suko-
si šeimininkai – Suvalkijos 
žemėse užaugintas, Nemu-
no upėje išpraustas, Dainų 
šventes ir festivalius apkelia-
vęs kolektyvas „Vajaunas“, į 
liaudiško šokio puoselėtojų 
gretas įsiliejęs 1998 m. Šiuo 
metu jame šoka 18 linksmų, 
širdimi nesenstančių šokėjų. 
Tai įvairių profesijų žmonės, 
savo laisvalaikį paskyrę liau-
dies šokiui, dainai, liaudies 
tradicijų puoselėjimui ir per-
davimui jaunajai kartai. Jie 
yra laimingi galėdami atverti 
savo širdis liaudies menui ir 
tikisi, kad dar ilgai galės puo-
selėti liaudišką šokį, džiuginti 
kitus ir patys džiaugtis teikia-

Konkursiniu festivaliu paminėtas „Vajauno“ dvidešimtmetis
ma šokio palaima. Kolektyvo 
tikslas – propaguoti ir vystyti 
liaudies šokio tradicijas, puo-
selėti tautinę kultūrą, pažinti 
ir gerbti savo tautos istoriją. 

Kolektyvas aktyviai daly-
vauja Prienų miesto ir rajo-
no šventėse, respublikiniuose 
konkursuose, festivaliuose, 
Lietuvos dainų šventėse. Nuo 
2003 metų šokėjai dalyvavo 
visose mažosiose, pasaulio 
ir Lietuvos dainų šventėse, 
tarptautiniuose festivaliuose 
bei šventėse Lenkijoje, La-
tvijoje, Švedijoje. „Vajauno“ 
šokėjai yra nuolatiniai respu-
blikinių festivalių dalyviai. 
Nuo 2001 m. kolektyvas sė-
kmingai dalyvavo visuose 
šokių konkursuose „Pora už 
poros“. 2017 metais, iškovo-
jus laureato vardą, kolektyvui 
buvo suteikta I mėgėjų meno 
kolektyvų kategorija, tais pa-
čiais metais, „Vajaunas“ tapo 
lietuvių tautinio kostiumo 
konkurso „Išausta tapatybė“ 
Suvalkijos (Sūduvos) regiono 
nugalėtoju meno kolektyvų 
kategorijoje ir buvo pakvies-
tas dalyvauti baigiamajame 
konkurso rate. Kolektyvo 
„Vajaunas“ iniciatyva Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
vyksta pagyvenusiųjų liau-
diškų šokių grupių konkur-
sas-festivalis „Revuona“. 

Šį pavasarį į vajauniš-
kių delnus nutūpusi Aukso 
paukštė įkvėpė dar plates-
niam kūrybiniam polėkiui, 
suteikė dar daugiau jėgų ir 
energijos.

Ligitos Gediminienės va-
dovaujamo kolektyvo kredo: 
„Kolektyvas mūs ne jaunas, 
bet pasiutiškai vajaunas!“  

Po jų savo konkursinę pro-
gramą parodė Panevėžio ben-
druomenių rūmų kultūros 
centro pagyvenusiųjų liau-
diškų šokių grupė „Sidabra“, 
šiais metais atšventusi 35 me-
tų jubiliejų. Kolektyvui vado-
vauja Kristina Nainienė. 

Utenos mokytojų pagyve-
nusiųjų liaudiškų šokių grupė 
„Levendra“ savo veiklą pra-
dėjo kaip etnografinis ansam-
blis. Aistra tautiniam šokiui 
tęsiasi jau 34-ius metus. Ko-
lektyvui vadovauja Audinga 
Kvaselytė. 

Vilniaus m. Vilkpėdės ben-
druomenės socialinių pas-
laugų centro pagyvenusiųjų 
liaudiškų šokių grupė „Šim-
tažiedis“, kuriai vadovauja 
Rūta Januškevičienė, puikiai 
pažįstama prieniškiams. Dau-
gybėje konkursų ir festivalių 
aukščiausius apdovanojimus 
pelnęs kolektyvas kitais me-
tais švęs kūrybinės veiklos 
50-metį. 

Marijampolės KC pagyve-
nusiųjų liaudiškų šokių grupė 
„Sidabra“ (vad. Virginija Sa-
gulina) savo veiklą skaičiuoja 
jau 71 metus. 

Koncertinę programą už-
baigė jubiliatai – „Vajauno“ 
šokėjai, kurie sako, kad „šo-
kis yra jų langas į kūrybišku-
mo, bendrystės ir saviraiškos 
tobulėjimą. Kaskart vis pla-
čiau atveriame langines, kad 
su meile galėtume priimti do-
vanojamą bendrystės šviesą ir 
jūsų šilumą“. 

„Vajauną“ dvidešimtojo 
gimtadienio proga sveikino 
ne tik konkursinio festivalio 
dalyviai, bet ir Prienų rajono 
savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas, administraci-
jos direktoriaus pavaduotoja 
Rima Zablackienė, Kultūros, 
sporto ir jaunimo skyriaus ve-
dėjas Rimantas Šiugždinis, 
Prienų KLC direktorė Virgi-
nija Naudžiūtė bei didelis bū-
rys kolektyvo gerbėjų. 

Meras palinkėjo gražių 
pergalių, toliau mylėti dainą, 
šokį, puoselėti liaudies meno 
tradicijas. Padėkomis jis ap-
dovanojo kolektyvo vadovę 
Ligitą Gediminienę ir ilga-
mečius „Vajauno“ šokėjus 
Bronę ir Mykolą Daujotus, 
Laimą Minajevienę, Danę 
Bieliūnienę, Birutę Traina-
vičienę, Birutę Vaitkūnie-
nę, Rimantą Gaučį ir Albiną 
Asilavičių.

Komisijos sprendimu per-
einamasis „Revuonos“ kon-
kursinio festivalio prizas 
– „Vepstė“ – iškeliavo į Ute-
ną, kur metus džiugins Ute-
nos mokytojų pagyvenusiųjų 
liaudiškų šokių grupę „Le-
vendra“ ir jos gerbėjus. 

Kiti kolektyvai namo išsi-
vežė mero padėkas bei atmi-
nimo dovanas.
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-12-12 apie 15.10 val. Prienų 
r., Veiveriuose, Kauno g., patikrini-
mui sustabdžius automobilį „VW“, 
jį vairavęs neblaivus (1,91 prom. 
alkoholio) vyras (gim. 1977 m.) 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-12-12  apie 13.18 val. gautas 
GMP pranešimas, kad Jiezno sen., 
Strazdiškių k., Kaštonų g. reikia 
pagalbos išnešti ligonę. O. D. (gim. 
1942 m.) išnešta ir įkelta į GMP 
automobilį. 

2018-12-13 apie 12.49 val. gautas 
pranešimas, kad Balbieriškio 
sen., Balbieriškio mstl., Gėlių g. 
dega namas arba tvartas. Degimo 
požymių nepastebėta, dar kartą 
susisiekus pranešėjas patvirtino, 
kad šiuo metu dūmų jau nemato, 
degimo nėra.

2018-12-13 apie 18.41 val. pra-
nešta, kad Prienuose, Kęstučio g. 
užsidegė kaminas. Kamine degė 
suodžiai, ugniagesiai budėjo, kol 
jie baigė degti. 

Prezidentą leis apklausti „tik per jo lavoną“
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) teisininkas 
sekmadienį pareiškė, kad visomis išgalėmis sieks neleisti, kad 
galimą Rusijos kišimąsi į 2016 metų rinkimus tiriantis specialusis 
prokuroras apklaustų šalies vadovą.

Įtariami kūrę radiokalios dešinės grupuotę
Penki Vokietijos policijos pareigūnai įtariami kūrę radikalios 
dešinės grupuotę, socialiniuose tinkluose besidalijusią Hitlerio 
nuotraukomis ir paveikslėliais su svastika bei grąsinusią turkų 
tautybės advokatei. Jie nušalinti nuo pareigų Frankfurto policijoje.

2018-12-15 gautas A. Ž. (gim. 1947 
m., gyv. Jiezno sen., Prienų r. sav.) 
pareiškimas, kad 2018-12-15 apie 
07.00 val. nuėjęs į rūkyklą, kuri 
nėra rakinama, pastebėjo, jog iš 
rūkyklos pavogta 3 lašinių paltys, 
padaryta 357 eurų turtinė žala.

2018-12-15 apie 18.05 val. Prienų 
r. sav., Išlaužo sen., kelio Išlau-
žas–Klebiškis–Igliauka 2,95 km 
automobiliu „Citroen Picaso“, kurį 
vairavo V. V. (gim. 1964 m.), blaivi, 
turinti teisę vairuoti, kliudė pėsčią-
jį G. D. (gim. 1968 m., gyv. Prienų 
r. sav.), kuris ėjo tamsiu paros 
metu važiuojamąja kelio dalimi, 
su savimi nesinešė šviečiančio 
žibinto, nevilkėjo ryškiaspalvės 
liemenės su šviesą atspindinčiais 
elementais, prie drabužių nebuvo 
prisisegęs kitiems eismo daly-
viams matomoje vietoje atšvaito. 
Eismo įvykio metu sužalotas 
pėsčiasis.

2018-12-16 apie 18 val. Prienų 
r., Balbieriškio mstl., Smėlio g., 
namuose neblaivus vyras (gim. 
1999 m.) smurtavo prieš savo brolį 
(gim. 1999 m.). Įtariamasis sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

2018-12-16 gautas pranešimas, 
kad kelio Kaunas–Marijampolė 
32-ajame km, ties Veiverių sen., 
Šmurų k. nuo kelio nuvažiavo 
sunkvežimis DAF, iš kuro bako 
bėga kuras. Sunkvežimis užtvėręs 
vieną eismo juostą. Vilkikas DAF 
buvo įvažiavęs į griovį, iš kuro 
bako kuras nebėgo, pagalbos 
nereikėjo.
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Per sprogimą Japonijoje sužeistas 41 žmogus 
 Japonijos policija skelbia, kad per sprogimą restorane sužeista 
daugiau nei 40 žmonių. Sprogimas įvyko Saporo mieste, kuris yra 
Japonijos šiaurinės Hokaido salos sostinė. Dauguma žmonių buvo 
sužeista nesunkiai, tačiau vieno asmens būklė yra sunki. 

Mėnesį trunkantys protestai griauna reitingą
Mėnesį trunkantys „geltonųjų liemenių“ protestai Prancūzijoje 
ir toliau smukdo šalies prezidento Emanuelio Makrono 
populiarumo reitingą. Jo reitingas per mėnesį smuktelėjo dar 
dviem procentiniais punktais iki 23 proc.

kai Darjušas ir Kšyštofas 
Lavrinovičiai bei jų koman-
dos draugai taikliais metimais 
„atrakino“ svarbiausią šventės 
momentą – eglės įžiebimą. 

„Šventės nušviečia mūsų 
gyvenimą, suteikia vilties. 
Sveikinu su artėjančiomis 
šventėmis, linkiu, kad atei-
nantys metai būtų dar sėkmin-
gesni, laimingesni, kad kartu 
nuveiktume dar daugiau gra-
žių darbų“, – susirinkusiuo-
sius į eglutės įžiebimo šventę 
pasveikino ir kalėdinių rengi-
nių pradžią paskelbė Prienų 
rajono savivaldybės meras 
Alvydas Vaicekauskas. 

Pačius geriausius Lietuvos 
vaikus, gyvenančius Prienuo-
se, bei visus šventės dalyvius 
su artėjančiomis šventėmis 
sveikino ir iš senosios Lietu-
vos sostinės Trakų, kur įsikū-
rusi Lietuvos Kalėdų Sene-
lių rezidencija, atvykęs Ka-
lėdų Senelis. Jis pasidžiaugė 
ir savo „broliais“ – seniais 
besmegeniais bei paskelbė, 
kad dovanų metas prasideda. 
Linkėdamas šviesos, bendra-
vimo bei sutarimo, jis taip pat 
linkėjo nepamiršti, kad ge-
riausia vienas kitam įteikia-
ma dovana yra bendravimas. 
Kalėdų Senelis pažadėjo, kad 
be dovanų neliks nei vienas 
vaikas!

Respublikinio Senių bes-
megenių sąskrydžio pradžią 
paskelbė šio projekto koordi-
natorė Roberta Ažukaitė-Za-
charevičienė. Ji pasidžiaugė, 
jog ši socialinė akcija jau an-
trus metus pažymi, kad Lie-
tuvoje balta žiema tikrai bus. 
O balčiausia ji bus Prienuose! 
Juk čia, sąskrydyje-konkurse, 
dalyvauja net 20 senių besme-
genių, kuriuos kūrė bendruo-
menės, mokyklos, darželiai, 
šeimos, įstaigos, organizaci-
jos, būreliai bendraminčių ir 
pavieniai žmonės.  Po gruo-
džio 21 d. kompetentinga 
komisija nuspręs, kuris iš 
jų – geriausias, gražiausias, 
įdomiausias, ekologiškiau-
sias. Gruodžio 28 d. renginio 
„Žiemos mozaika“ metu bus 
paskelbtas pats tikriausias 
Senis besmegenis, kurio kū-
rėjams atiteks tūkstančio eu-

Sužibo pagrindinė Prienų eglė

rų prizas. 
Seniai besmegeniai Prie-

nuose viešės iki sausio 9 die-
nos. 

Šventės metu veikė ir dar 
iki šios savaitės pabaigos 
veiks Senių besmegenių paš-
tas „Linkėjimai iš Prienų“. 
Visi norintys sveikinimus ir 
linkėjimus gali išsiųsti ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame pa-
saulyje gyvenantiems artimie-
siems. O „Blyninėje“ galima 

pasivaišinti ne tik blynais, bet 
ir Senių besmegenių sausai-
niais, arbata. 

Muzikinėje programoje 
dalyvavo Prienų KLC me-
no kolektyvai, meninio lavi-
nimo studijos „Ramunėlė“ 
dainininkai bei Aira Radvi-
lavičiūtė. 

Po įspūdingų fejerverkų 
prieniškius dar pradžiugi-
no vilniečių atvežtas links-
mas šou. 
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Pasveikino inauguruotą Gruzijos prezidentę 
Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis sekmadienį pasveikino 
inauguruotą Gruzijos prezidentę Salomės Zurabišvili. Kaip pranešė 
Seimo spaudos tarnyba, tapusi prezidente S. Zurabišvili pirmųjų 
vizitų ketina vykti į Briuselį, Berlyną, Paryžių ir Baltijos valstybes.

Sprogus bombai žuvo aštuoni žmonės
 Sirijos šiauriniame Afrino mieste prie proturkiškų sukilėlių posto 
sprogus užminuotam automobiliui, žuvo mažiausiai aštuoni 
žmonės, įskaitant keturis civilius, sekmadienį pranešė Didžiojoje 
Britanijoje įsikūrusi padėtį Sirijoje stebinti organizacija.

Elektronikos platintojų 
asociacija (EPA) 
organizuoja elektros ir 
elektroninės įrangos bei 
baterijų ir akumuliatorių 
atliekų surinkimą

Specialiais ženklais pažymėtus EPA konteinerius rasite dauge-
lyje prekybos vietų, seniūnijose, pašto skyriuose, mokyklose ir 
kitų visuomeninių įstaigų patalpose.

NEMOKAMOS elektronikos atliekų surinkimo vietos:
epa.lt/surinkimas;
gyventojus, kurie turi stambios neveikiančios elektroninės 

įrangos, kviečiame registruotis tel. 8695 55  111 ir el. paštu 
– administratore@epa.lt. Atliekos iš Jūsų namų bus paimtos 
nemokamai.

Baterijų atliekų surinkimo vietos:
epa.lt/surinkimas
www.senosbaterijos.lt

Tinkamai rūšiuodami seną elektroniką ir baterijas, rūpinatės 
sveika aplinka bei žmonių ir gyvūnų sveikata.

-

www.epa.lt.

Stambios elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmi-
mo vietos:
Balbieriškio sen. (Prienų r. sav.):
Degalinė „Milda“, Alytaus pl. 2,
Mardosų k.

Jieznas (Prienų r. sav.):
Parduotuvė „IKI“ (Cento),
Vytauto g. 30

Prienai:
Parduotuvė „Maxima“,
J. Basanavičiaus g. 15 /
J. Brundzos g. 2

Birštonas:

Parduotuvė „IKI“,
S. Dariaus ir S. Girėno g. 24

Todėl apšvietimo lemputes 
derėtų išmesti į specialius elektro-
nikos atliekoms skirtus konteine-
rius, kuriuos galima rasti prekybos 
centruose, pašto skyriuose, biblio-
tekose ir kitose dažnai lankomose 
vietose.

Tiesa, norint atsikratyti ne-
beveikiančių ir nebenaudojamų 
stambių elektronikos atliekų 
(šaldytuvo, skalbimo mašinos, 
gartraukio ir pan.), patartina išsi-
kviesti Elektronikos platintojų aso-

ciacijos (EPA) surinkėjus, kurie 
elektronikos atliekas iš gyventojų 
namų išneša ir saugiai sutvarkyti 
išveža nemokamai. Tai reikėtų 
padaryti telefonu 8 695 55 111 
arba užpildžius formą internete 
adresu www.epa.lt skiltyje „Gy-
ventojams“. EPA surinkėjai kar-
tu su stambiomis elektronikos 
atliekomis surenka ir smulkiąją 
elektroniką.

Sunkus galvosūkis rūšiuojant: kur 
dėti nebetinkamą lemputę
Ko gero, ne vienam Lietuvos gyventojui kyla klausimas, kur dėti 
panaudotas apšvietimo lemputes. Dalis jų atsiduria stiklo atliekų 
konteineriuose. Atrodytų, teisinga, nes elektros lemputės turi 
stiklo gaubtą. Tačiau jos nėra padarytos vien iš stiklo. Lemputės 
konstrukcijoje yra įvairių pavojingų medžiagų, vienos tokių – 
gyvsidabris ar švinas. Išmetus lemputę į nepritaikytą konteinerį ir 
jai sudužus, iš lemputės ima garuoti gyvsidabris – tai gali sutrikdyti 
žmogaus organizmo fermentų veiklą ar net pažeisti centrinę nervų 
sistemą. 

Šiemet stipriai pagerėjo 
medicinos priemonių 
prieinamumas cukriniu 
diabetu sergantiems 
žmonėms. Pacientai, 
kurių sveikatos priežiūrai 
namuose reikalingos 
paprastos ar išmaniosios 
insulino pompos, gali jas 
išsinuomoti Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto lėšomis. 
Be to, netrukus vaikams 
bus pradėtos kompensuoti 
ir insulino adatos.

„Anksčiau cukriniu diabetu 
sergantiems žmonėms PSDF 
lėšomis buvo kompensuoja-
mos insulino pompų keičia-
mosios dalys, bet ne pačios 
pompos. Tai buvo nemenka 
finansinė našta pacientams, 
kurių ligos gydymui namuo-
se šios brangios priemonės 
yra gyvybiškai svarbios. Da-
bar žmonės, neišgalėję savo 
lėšomis įsigyti ar išsinuomoti 
insulino pompų, gali pasinau-
doti valstybės pagalba ir page-
rinti savo gyvenimo kokybę”, 
– sako sveikatos apsaugos mi-
nistras Aurelijus Veryga.

Gyventojams kompensuo-
jama ne tik paprastų (su gli-
kemijos duomenų įvertinimo, 
naudojant diagnostines juos-
teles gliukozės kiekiui nusta-
tyti, funkcija), bet ir išmaniųjų 
pompų nuoma. Daugeliui pa-
cientų, o ypatingai vaikams, 

Įsibėgėja insulino pompų nuomos 
kompensavimas: laukia dar viena naujovė

išmaniosios insulino pompos 
yra patogesnės ar net gyvybiš-
kai būtinos, nes yra naudoja-
mos su nuolatinio gliukozės 
matavimo jutikliu, kuris lei-
džia įvertinti gliukozės kiekį 
kraujyje ir sustabdyti insuli-
no švirkštimą, jei glikemija 
sumažėja. Taigi dabar, pasak 
ministro, gydytojai cukriniu 
diabetu sergantiems pacien-
tams turi galimybę parinkti ir 
pritaikyti labiausiai tinkamą 
insulino pompą.

Be to, nuo kitų metų bus 
kompensuojama dar viena 
nauja pacientams labai rei-
kalinga medicinos pagalbos 
priemonė – vienkartinės in-
sulino adatos, kurios naudo-
jamos, kai reikia suleisti in-
sulino preparatus iš švirkšti-
klio. Pirmiausia šios adatos 
bus pradėtos kompensuoti 
vaikams, sergantiems I tipo 
cukriniu diabetu, skiriant po 
dvi adatas per parą.

Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos mi-

nisterijos (VLK) Ortopedi-
jos technikos kompensavimo 
skyriaus vedėjo Giedriaus 
Baranausko teigimu, insuli-
no pompų nuomos kompen-
savimas jau yra įsibėgėjęs. 
„Vos pradėjus PSDF lėšo-
mis apmokėti insulino pom-
pų nuomos išlaidas, pacien-
tai suskubo pasinaudoti šia 
naujove. Naujausiais duome-
nimis, insulino pompų nuo-
ma jau yra kompensuota 159 
cukriniu diabetu sergantiems 
žmonėms, iš jų 93 vaikams. 
Paprastų pompų nuoma kom-
pensuojama 57 suaugusie-
siems ir 66 vaikams, o išma-
niųjų – 9 suaugusiems žmo-
nėms ir 27 vaikams”, – sako 
G. Baranauskas.

Pasak jo, tiek paprastų, 
tiek išmaniųjų insulino pom-
pų nuomos išlaidos PSDF 
biudžeto lėšomis yra kom-
pensuojamos 100 procentų. 
Į paprastos insulino pompos 
nuomos išlaidų kompensa-
vimą įskaičiuojamas ir vien-

kartinių keičiamųjų dalių rin-
kinys, reikalingas insulinui 
suleisti į paodį, o į išmanių-
jų – vienkartinių keičiamųjų 
dalių rinkinys ir keturi nuo-
latiniai gliukozės matavimo 
jutikliai per mėnesį.

VLK primena, kad gydy-
mas insulino pompa skiria-
mas I tipo cukriniu diabe-
tu sergantiems pacientams: 
žmonėms iki 24 metų am-
žiaus, vaikams, nėščiosioms 
ir planuojančioms pastoti mo-
terims (skiriama iki 1 metų 
laikotarpiui, kai diabetas yra 
nekontroliuojamas). Norėda-
mi išsinuomoti išmaniąją in-
sulino pompą, pacientai taip 
pat turi sutikti bent 70 proc. 
savo laiko naudoti gliukozės 
matavimo jutiklius, gebėti 
naudotis insulino pompa su 
šiais jutikliais.

Insulino pompų nuomos 
išlaidos kompensuojamos 
tiems privalomuoju sveikatos 
draudimu apsidraudusiems 
žmonėms, kuriems jos yra 
būtinos sveikatos priežiūrai 
namuose. Tai sprendžia gy-
dytojų konsiliumas.

Skaičiuojama, kad pompų 
nuomos išlaidų kompensavi-
mui per metus prireiks maž-
daug 1 mln. 400 tūkst. eurų  
PSDF biudžeto lėšų, dar pa-
pildomai apie 100 tūkst. eurų  
–  insulino adatoms kompen-
suoti. 

metropolito Makarijaus.
Ukrainos ir Rusijos ryšiai 

pašlijo po Kijeve 2014 metais 
įvykusios provakarietiškos 

Ukrainos ortodoksų sinodas įkūrė nuo Rusijos nepriklausomą 
suvienytą Bažnyčią
atKelta IŠ 1 p.

Maidano revoliucijos, į kurią 
Rusija reagavo Krymo pu-
siasalio užėmimu ir aneksija, 
o Rytų Ukrainoje tai pačiais 
metais įsiplieskė konfliktas su 
Maskvos remiamais separatis-
tais. Šiemet ši įtampa persikėlė 
ir į religijos erdvę.

Per ateinančiais metais vyk-
siančius rinkimus naują kaden-
ciją siekiantis užsitikrinti P. Po-
rošenka nepriklausomos Baž-
nyčios įkūrimą įtraukė į savo 

Patriarchas Filaretas

kampanijos uždavinius.
Ortodoksų patriarchas pa-

sveikino nuo Maskvos nepri-
klausomos Ukrainos Bažny-
čios įkūrimą ir pakvietė jos va-
dovą į Stambulą, kur bus ofici-
aliai patvirtintas jo statusas.

Konstantinopolio ekume-
ninis patriarchas Baltramiejus 
išreiškė „didžiulį džiaugsmą ir 
pasitenkinimą“, nurodoma vė-
lų šeštadienio vakarą išplatin-
tame pranešime.   BNS

Patriarchas Makarijus Maskvos patriarchas Kirilas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas
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Prenumeruokite laikraštį 2019 metams!
Laikraščio prenumerata 2019 metams Lietuvos pašte:

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

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ 

(senjorams ir neįgaliesiems)

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

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio)
1 mėn. 3,06 Eur
3 mėn. 8,16 Eur
6 mėn. 15,30 Eur
12 mėn. 28,56 Eur

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio) 

(senjorams ir neįgaliesiems)

1 mėn. 3,06 Eur
3 mėn. 7,14 Eur
6 mėn. 14,28 Eur
12 mėn. 27,54 Eur

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

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

Nukrito greitosios pagalbos sraigtasparnis 
Keturi žmonės žuvo šiaurinėje Portugalijos dalyje nukritus 
ir sudužus greitosios pagalvos sraigtasparniui. Žuvo visi juo 
skridusieji, įskaitant ispaną gydytoją, slaugę ir du pilotus. Vietos 
pareigūnai sako, kad avarijos priežastis kol kas nežinoma.

Per autobuso avariją žuvo trys žmonės
Pietų Serbijoje sekmadienį autobusui nuslydus nuo kelio ir 
apsivertus žuvo trys žmonės, o dar 32 buvo sužeisti, pranešė 
policija. Serbijoje dėl sniego sulėtėjo eismas, sutriko elektros 
tiekimas ir tapo nepasiekiami kai kurios atokesnės gyvenvietės.
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Šveicarijoje per autobuso avariją žuvo vienas 
Iš Šveicarijos į Vokietiją vykusiam autobusui patekus į avariją 
žuvo vienas asmuo, o dar 44 žmonės buvo sužeisti, sekmadienį 
pranešė Ciuricho policija. Ciuricho kantono policija pranešė, kad 
autobusas nuslydo nuo apsnigto kelio ir įsirėžė į sieną.

Apskųstas po 100 eurų dovanojęs Biržų meras
Biržų rajono merui Valdemarui Valkiūnui dovanojus po 100 
eurų vienų globos namų socialinėms darbuotojoms, Vyriausioji 
rinkimų komisija (VRK) rinkimų tvarkos pažeidimo neįžvelgė, bet 
medžiagą nutarė perduoti STT bei VMI.

Lietuviai – vienintelė tauta, 
išsaugojusi tokį unikalų ir 
simbolinę reikšmę turintį 
kepinį kaip kūčiukai, 
teigia etnologė Nijolė 
Marcinkevičienė. 

Tačiau šiandien vis rečiau 
kūčiukai kepami namuose, jie 
praranda savo simbolinę pras-
mę. Tampa įprasta kūčiukus 
parduotuvių lentynose sutik-
ti įvairiausių skonių ir rūšių, 
kurios labai toli nuo tikrųjų 
tradicinių kepinių. Todėl, anot 
etnologės, labai svarbu išsau-
goti tikrąsias tradicinių kūčiu-
kų kepimo paslaptis, kad šis 
receptas ir toliau būtų perduo-
damas iš kartos į kartą.

„Kūčiukas – tai simbolinis 
duonos kepaliukas, kuris bu-
vo skirtas mirusiųjų vėlėms. 
Tai unikalus kepinys, kurio net 
tokioje mažoje šalyje kaip Lie-
tuva skaičiuojame kone tris-
dešimt skirtingų pavadinimų. 
Anksčiau kiekvienas Lietuvos 
regionas ir beveik kiekviena 
šeima kepė kūčiukus pagal sa-
vą receptūrą ir vadino vis kitu 
vardu: džiovinukai, kutasėliai, 
kutkelės, buldikai, parpeliai ir 
kt. Šie maži kepinukai buvę ir 
grikiniai, ruginiai, kepti ir iš 
kelių javų mišinio. Į tešlą dė-
ta ne tik aguonų, bet ir sėme-
nų, kanapių išspaudų. Vienur 
jie buvę riešuto formos, kitur 
pusės delno dydžio bandelės, 
dar kitur pailgi miltų voleliai, 
laužomi tik iškepus. Šis kepi-
nys gruodžio 24-osios vakare 
tampa visos Lietuvos vienyto-
ju, palaikančiu Kalėdų išvaka-
rių vaišių apeigiškumą, rituali-
zuojančiu užstalės papročius“, 
– teigia etnologė.

N. Marcinkevičienė nesle-
pia, kad kūčiukų receptas pas-
taraisiais metais ženkliai pasi-
keitė. Prieš šimtmetį jie buvo 
labai paprasti, kadangi tai bu-
vo pasninko maistas – miltai, 
vanduo ir truputėlis aliejaus. 
Vėliau, tarpukario laikais, 
žmonės pradėjo dėti ir mieles, 
kad jie būtų minkštesni, jau 
galėjo sau leisti dėti ir daugiau 
aliejaus, kartais miesto žmo-
nės dėdavo ir sviesto.

„Šiais laikais kūčiukų re-
ceptas gerokai pakito: juos 

Tradiciniai lietuviškų kūčiukų receptai – gudrybės, 
kurios neleis suklysti kepant namuose

valgome minkštesnius, sal-
desnius, kvapnesnius. Su-
prasdama, kad visais laikais 
buvo siekiamybė valgyti ir 
gaminti skaniau, negalėčiau 
dėl to priekaištauti, bet visgi 
linkėčiau per daug nenutolti 
nuo tradicinio recepto, kad šis 
unikalus apeiginis kepinukas 
netaptų tik gardžiu sausainiu. 
Jei norisi įvairovės, pasido-
mėkime senaisiais Kūčių pa-
tiekalais ir suprasime, kad ga-
lima atrasti keliolikos skonių 
ir net formų, tačiau tradicinių 

kūčiukų rūšių. Taip pat jums 
gali padėti tam tikros gudry-
bės, kurios be gausybės prie-
dų ir su tradicine sudėtimi leis 
išgauti norimą skonį“, – sako 
etnologė.

Patarimas  
nr. 1 – atidžiai rinkitės 

miltus
Prie kūčiukų kepimo tradi-

cijų išsaugojimo ne vienerius 
metus prisidedančios įmonės 
„Malsena“ kokybės laborato-
rijos vadovė Laima Jankaus-
kienė teigia, kad svarbiausia, 
kepant kūčiukus, atsižvelgti 
į miltus.

„Kūčiukų tešlai užmaišyti 
tradiciškai renkamės įprastus 
kvietinius miltus, tuomet gau-
name tvirtus kūčiukus. Taip 
pat skanūs kūčiukai pavyk-
tų kepant su šviesiais speltų 
kviečių miltais. Norintiems 
išsikepti maistingesnius kū-
čiukus, galima pasirinkti viso 
grūdo dalių speltų arba kvie-
tinius miltus, kuriuose gausu 
skaidulinių medžiagų. Viso 
grūdo speltų kūčiukai pasižy-
mės kiek neįprasta spalva, ta-
čiau nustebins švelniu, išskir-

tiniu skoniu. Viso grūdo kvie-
tiniai miltai – bene labiausiai 
savo sodrumu primins mūsų 
senolių keptuosius”, – sako 
įmonės atstovė.

Patarimas  
nr. 2. – leiskite tešlai 
pakankami iškilti

Sviestas, pienas ir kiaušiniai 
– ingredientai, kurių nerastu-
mėte tradiciniuose mūsų se-
nolių kūčiukų receptuose, bet 
jie yra itin pamėgti šių dienų 
kepėjų, kadangi padeda len-

gviau išgauti norimą tekstūrą 
ir pagerinti skonį. L. Jankaus-
kienė rekomenduoja pasitelkti 
kelias mažas gudrybes, kurios 
padės pasiekti norimą rezulta-
tą per daug nenuklystant nuo 
tradicijų.

„Tam tikrą trapumą ir 
minkštumą galime pasiek-
ti skirtingais kepimo būdais. 
Minkštus kūčiukus gausime, 
jei užmaišę tešlą su įprastais 
kvietiniais miltais, leisime jai 
pakilti bent porą valandų, o 
paskui, jau suformavus kūčiu-
kus, leisime pakilti dar vieną 
valandą, prieš pat pašaunant 
į orkaitę. Taip ruošta tešla tu-
rės daugiau skonio ir aroma-
to. Kepant minkštus kūčiukus 
reiktų juos kuo mažiau apskru-
dinti ir tik ištraukus iš orkaitės 
apipurkšti vandeniu. Kepant 
traškius kūčiukus užtenka pa-
kildinti tešlą tik ją užmaišius, o 
kepant šiek tiek apskrudinti”, 
– teigia L. Jankauskienė.

Patarimas  
nr. 3 – atsirinkite 

ingredientų proporcijas
Panašiomis mintimis dali-

nasi ir tinklaraščio „Cukrinis 

avinėlis“ autorė Berta Garuc-
kė. Jos šeimoje kūčiukų ke-
pimas – tai kone svarbiausia 
šeimos tradicija, kurios pa-
slaptys perduodamos iš kar-
tos į kartą.

„Man močiutė visada saky-
davo, kad jeigu norisi minkš-
tesnių kūčiukų, reikėtų dėti 
daugiau mielių. Jeigu nori-
si, kad jie būtų kuo trapesni, 
traškesni, reikia įpilti šiek tiek 
aliejaus. Taip pat įbėrus dau-
giau miltų, kūčiukai pavyksta 
kietesni, labiau tinkami mirky-
mui piene. Jei kūčiukuose no-
risi ryškesnio aguonų skonio, 
prieš dedant jas į tešlą, reikėtų 
nuplikyti verdančiu vandeniu, 
tada nukošti ir palikti šiek tiek, 
kad apdžiūtų. Pati tešla turi bū-
ti minkšta, tąsi, tačiau neturi 
lipti tarp pirštų. Taip pat ke-
pant kūčiukus skardoje tarp jų 
reikia palikti didesnius tarpus, 
nes jie gali sulipti”, – teigia tin-
klaraštininkė.

Tradicinių kūčiukų 
receptas – iš kartos į 

kartą
B. Garuckė neslepia, kad jų 

šeimoje kūčiukų receptas – la-
bai sentimentalus dalykas.

„Vieną vienintelį kartą aš 
mačiau, kaip mano prosene-
lė kepė kūčiukus, ir iki šiol 
pamenu, kaip močiutė bei 
mama visą tą laiką kantriai 
stebėjo, padėjo ir mokėsi. Ir 
tą akimirką supratau, kad šis 
receptas yra labai svarbus vi-
sai šeimai. Mačiau, kaip ži-
bėjo prosenelės akys, kai ji 
pasakojo apie savo vaikystę, 
apie jų tradicijas Kūčių dieną 
kepti kūčiukus, apie tą laiką 
kartu, kurį praleisdavo visa 
šeima virtuvėje. Ir kai žinai tą 
istoriją, supranti, kaip tai vis 
dar yra svarbu šiomis dieno-
mis. Todėl labai palaikau jau 
dešimtmetį vykdomą „Mal-
senos“ iniciatyvą, kurios dėka 
puoselėjame tradicijas ir mo-
kome vaikus kepti kūčiukus, 
įtraukiame juos į procesą. Tad 
ir aš stengsiuosi, kad mano du-
kra taip pat nepamirštų mums 
ypatingo recepto ir jis keliau-
tų iš kartos į kartą“, – teigia B. 
Garuckė. 

Tradiciniai Bertos Garuckės šeimos 
kūčiukai su kvietiniais miltais ir 
aguonomis

Ingredientai: 200 ml šilto vandens, 400-500 g miltų, 15 g 
šviežių mielių, keli valg. š. aguonų, keli valg. š. cukraus (pa-
gal skonį), šlakelis aliejaus.

Gaminimas: mieles ištrinkite su cukrumi, viską sudėkite 
į šiltą vandenį, išmaišykite. Suberkite dalį miltų ir padėkite 
šiltai, kad iškiltų. Likusius miltus išsijokite dubenyje ir su-
maišykite su aguonomis. Kai tešla jau bus išsikilusi, suberki-
te likusius miltus, supilkite aliejų, taip pat suberkite dar šiek 
tiek cukraus.

Užminkykite tešlą, kol nebelips tarp rankų. Dubenį su iš-
minkyta tešla uždenkite rankšluosčiu ir padėkite šiltoje vie-
toje, kol tešla pakils. Ant didelės medinės lentos pabarstyki-
te miltus ir padėkite jau iškilusią tešlą, išminkykite. Iš tešlos 
tarp delnų suformuokite nestorus volelius, kuriuos supjaus-
tykite norimo dydžio gabalėliais. Visus gabalėlius sudėkite 
ant kepimo popieriumi ištiestos skardos – palikite tarpus tarp 
jų, kad nesuliptų kepdami. Kepti 10-15min iki 180 ° C įkai-
tintoje orkaitėje.

Kitokie „Malsenos“ kūčiukai  
su viso grūdo dalių miltais ir  
kanapių sėklomis

Ingredientai: 500 g visų grūdo dalių kvietinių miltų, 250 
g vandens, 5 g sausų mielių, 75 g cukraus, 2 g druskos,  55 
g kanapių sėklų, 50 g aliejus.

Gaminimas: į dubenį supilkite kambario temperatūros 
vandenį ir likusius produktus tokia tvarka: mielės, cukrus, 
miltai, aguonos, druska ir kanapių sėklos. Viską sumaišyki-
te iki vientisos masės. Supilkite aliejų ir išminkykite tešlą, 
kol ji nebelips prie rankų ar prie indo šonų. Tešlą palikite 
pastovėti šiltai bent 2 val., uždengę skepeta.

Išimkite tešlą iš dubens ir padėkite ant miltais pabarsty-
to stalo. Atpjaukite piršto storio tešlos juostelę ir kočiokite 
rankomis, kol suformuosite virvelę. Supjaustykite ją maž-
daug 2 cm dydžio gabaliukais, pabarstykite miltais ir dė-
kite ant skardos, išklotos kepimo popieriumi. Gabaliukus 
dėkite 1 cm atstumu vienas nuo kito. Uždengę skepeta pa-
likite pakilti 30 min. Kepkite iki 220° C įkaitintoje orkai-
tėje apie 10-12 min.
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Gaisruose Rusijoje žuvo 10 žmonių 
Šeši vaikai ir keturi suaugusieji sekmadienį žuvo per namų 
gaisrus keliuose Rusijos miestuose. Rusijoje dėl korupcijos dažnai 
pažeidžiamos priešgaisrinės taisyklės: pareigūnai, mainais į 
kyšius, dažnai išduoda statybos leidimus.

Sunaikino IS vadavietę Sirijos mečetėje
Jungtinių Valstijų vadovaujamos pajėgos skelbia šeštadienį 
sunaikinusios džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ vadovavimo 
centrą, kuris buvo įkurtas vienoje mečetėje Sirijos pasienyje 
esančiame Hadžino mieste, pranešė JAV kariuomenė.

Raseinių rajono meras A.Gricius skundžia 
prokurorams R. Ačo elgesį
Raseinių rajono 
savivaldybės meras 
Algirdas Gricius dėl 
kyšininkavimu įtariamo 
nuo pareigų nušalinto 
administracijos 
direktoriaus Remigijaus 
Ačo elgesio kreipėsi į 
prokuratūrą.

Mero teigimu, teisėsaugos 
kyšininkavimu įtariamas R. 
Ačas šį antradienį – atvyko į 
savivaldybę ir užėmė adminis-
tracijos direktoriaus kabinetą, 
nors jau buvo paskelbta, kad jo 
funkcijas perima administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas 
Gytis Šulinskas. Dėl šio įvykio 
į savivaldybę teko iškviesti ir 
policiją.

„Ne, neišvarėm, aš tik pasa-
kiau, kad jam ne vieta kabine-
te, kadangi jis nušalintas nuo 
pareigų. Jis sėdi ir viskas, nei-
na, tai aš jo neišnešiu. Ir kada 
policija buvo pakviesta, poli-
cininkai sako, kad jis viešosios 
tvarkos nepažeidinėja – nei jis 
šūkauja, nei jis mušasi, papras-
čiausiai sėdi ir viskas „, – teigė 
Raseinių rajono meras.

Galiausiai, anot A. Griciaus, 
R. Ačą pavyko įtikinti pasi-
traukti iš patalpų ir nušalinta-
sis administracijos direktorius 
nuo antradienio savivaldybėje 
nebesirodo.

„Aš jam pateikiau savo do-
kumentus, dar vieną potvarkį. 
Ko gero to užteko, jis suprato, 
kad įstatymų reikia laikytis. Aš 
bent jau taip galvoju„, – sakė 
A. Gricius. 

R. Ačas pavasarį atleistas iš 
pareigų Vyriausiajai tarnybi-
nės etikos komisijai nuspren-
dus, kad jis supainiojo viešuo-
sius ir privačius interesus.

Regionų apygardos admi-
nistracinis teismas lapkričio 
22 dieną nusprendė, kad at-
leidžiant R. Ačą savivaldybės 
tarybos posėdyje padaryta pro-
cedūrinių pažeidimų ir nurodė 
R. Ačą grąžinti į darbą skubos 
tvarka. Šis teismo sprendimas 
dar gali būti skundžiamas.

Tuo metu kyšininkavimu 
įtariamas R. Ačas tą pačią die-
ną kreipėsi į „Registrų centrą„, 
kuris teismo sprendimo pa-
grindu jį įregistravo adminis-
tracijos direktoriumi.

Tačiau meras A. Gricius ki-
tą dieną išleido potvarkį, ku-
riuo kyšininkavimu įtariamas 
administracijos direktorius nu-
šalinamas nuo pareigų. Pasak 
mero, šį potvarkį R. Ačas turė-
jo pateikti „Registrų centrui„ ir 
darbe nebepasirodyti, kol ne-
bus panaikinti įtarimai.

Mero potvarkį dėl nušali-

nimo R. Ačas yra apskundęs 
teismui. 

Jis sako, kad neprivalo re-
gistruoti šio potvarkio Regis-
trų centrui, tą turi padaryti me-
ras, nes jo negrąžino į pareigas 
per antstolio nustatytą 5 dienų 
laikotarpį.

„Neprivalau vežti mero po-
tvarkio registruot, nes neesu 
atstatytas į pareigas. Meras 
turi administraciją, kuri ir tu-
ri tą padaryti”, - BNS teigė 
R. Ačas.

Nušalintas administracijos 
direktorius tvirtina, kad an-
tradienį pasirodė darbe, nes 
vykdė teismo ir antstolės nuro-
dymus. Dabar, pasak R. Ačo, 
antstolė turėtų imtis veiksmų, 
tačiau kokių, jis nenorėjo at-
skleisti.

„Atėjau antradienį į darbą ir 
prasidėjo cirkas. Manau, kad 
kiekvienas turi daryti savo 
darbą, aš tiesiog vykdau įsta-
tymo raidę. Pirmadienį į dar-
bą eiti neketinu, nes dabar esu 
paprastas žmogus iš gatvės”, 
- sakė R. Ačas

Teisėsauga lapkričio pra-
džioje pateikė įtarimus R. Ačui 
dėl kyšio paėmimo dar tuo 
metu, kai jis ėjo administraci-
jos direktoriaus pareigas.

Prokurorai įtaria, kad poli-
tikas už kyšį vykdant kol kas 
neįvardijamą viešąjį pirkimą 
galėjo sudaryti išskirtinai pa-
lankias sąlygas vienai priva-
čiai bendrovei, pasirašiusiai 
sutartį su Raseinių rajono sa-
vivaldybės valdomu autobu-
sų parku.

R. Ačas 2003 metais buvo 
prezidento Rolando Pakso, 
vėliau pašalinto per apkaltą, 
patarėju nacionalinio saugu-
mo klausimais, 2004–2011 
metais kaip partijos „Tvar-
ka ir teisingumas„ narys bu-
vo Seime. 2011–2012 metais 
jis ėjo Raseinių rajono mero 
pareigas.

R. Ačas yra pasitraukęs iš 
„tvarkiečių„ gretų, prieš kele-
rius metus jis mero rinkimuo-
se nesėkmingai kandidatavo 
kaip rinkimų komiteto „Tavo 
Raseiniai„ atstovas.

Raseinių administracijos di-
rektoriumi R. Ačas buvo pa-
skirtas 2016 metų gruodį, kai 
baigė savo, kaip Seimo nario, 
kadenciją. BNS

Statybos inspekcija: aikštelės prie „Megos“ 
įrengtos be leidimo, kas statė – neaišku
Transporto stovėjimo 
vietų aikštelė 
magistraliniame kelyje 
Vilnius-Kaunas-Klaipėda, 
greta Kauno prekybos 
centro „Mega“, įrengta be 
statybos leidimo, nustatė 
Valstybinė teritorijų 
planavimo ir statybos 
inspekcija.

Kas tai padarė, inspekto-
riams nustatyti nepavyko.

Pasak inspekcijos atstovės 
spaudai Ligitos Luščiaus-
kaitės, patikrinus teritoriją 
Islandijos plente, nustatyta, 
kad prie sklypo valstybinė-
je žemėje įrengtos dvi apie 
1,2 tūkst. ir 228 kvadratinių 
metrų ploto asfaltbetonio 
dangos autobusų sustojimo 
aikštelės su trinkelių dangos 
pėsčiųjų takais.

„Pagal techninius parame-
trus, tokie statiniai priskirtini 
nesudėtingų inžinerinių stati-
nių kategorijai, kuriems pri-
valomas statybos leidimas“, 
– sakė ji.

Anot L. Luščiauskaitės, 
inspektoriams nepavyko nu-
statyti, kas įrengė šiuos sta-
tinius.

„Aikštelių statytojas nenu-
statytas. Sklypas daline nuo-
savybe priklauso bendrovei 
„Baltic shopping centers“, 
ji nurodė, kad už sklypo ri-
bų aikštelių su takais netiesė 
ir nežino, kam jie priklauso. 
Kauno miesto savivaldybė ir 
bendrovė „Kauno autobusai“ 
informavo, kad neturi apie 
juos informacijos. Kai sava-
vališkas statinys yra nesu-
formuotoje valstybinėje že-
mėje ir statytojo, savininko, 
valdytojo ar naudotojo nėra, 
savavališkos statybos aktas 
nesurašomas. Šiuo atveju pa-
tikrinimo akto kopija išsiųs-
ta Nacionalinei žemės tarny-
bai ir miesto savivaldybei“, 
– teigė ji.

Pasak L. Luščiauskaitės, 
sprendimus, ką toliau daryti 
su be leidimo pastatytais sta-
tiniais, turės priimti Naciona-
linė žemės tarnyba.

Rugpjūčio pabaigoje Lie-
tuvos automobilių kelių di-
rekcija kreipėsi į Statybos 
inspekciją ir Nacionalinę 

žemės tarnybą, siekdama iš-
siaiškinti, kas galėjo įreng-
ti automobilių stovėjimo 
vietų greta prekybos centro 
„Mega“.

Tuomet Kelių direkcijos 
vadovas Vitalijus Andreje-
vas BNS sakė, kad aikštelės 
įrengtos valstybinėje žemėje 
tarp Šilainių viaduko ir Sar-
gėnų sankryžos, „Megos“ 
pusėje. Jos aptiktos planuo-
jant magistralinio kelio Vil-
nius-Kuanas-Klaipėda atkar-
pos rekonstrukciją.

Kelių direkcija apie galbūt 
neteisėtai įrengtas stovėjimo 
vietas greta prekybos centro 
pranešė tuomet, kai jo valdy-
toja kreipėsi į teismą dėl di-
rekcijos planuojamos rekons-
truoti magistralinio kelio 
Vilnius-Klaipėda atkarpos, 
prašydama neteisėtais pripa-
žinti ruožo rekonstrukcijos 
projektinius pasiūlymus.

Rugsėjo viduryje prekybos 
centro valdytoja ir Kelių di-
rekcija dėl šio klausimo susi-
tarė taikiai.

2016 metų rudenį preky-
bos centro valdytoja, įgy-
vendindama plėtros projektą, 

skelbė atidariusi naują 800 
vietų daugiaaukštę automo-
bilių stovėjimo aikštelę. Apie 
23 tūkst. kvadratinių metrų 
ploto trijų aukštų statinys in-
tegruotas į prekybos centrą. 
„Baltic shopping centers“ 
skelbė atnaujinusi ir antže-
mines automobilių stovėjimo 
aikšteles, o iš viso prie cen-
tro yra 2,2 tūkst. automobilių 
stovėjimo vietų.

Magistralinio kelio ruožą 
nuo Biruliškių iki „Megos“ 
sankryžos numatoma rekons-
truoti į aštuonių eismo juos-
tų kelią. Be to, bus pastatytas 
naujas dviejų eismo juostų 
tiltas šalia šiaurinio Klebo-
niškio tilto, vietoj 1964 me-
tais statyto Kleboniškio tilto 
bus statomas keturių eismo 
juostų tiltas tranzitiniam eis-
mui, o 1981 metais statytas 
pietinis dviejų eismo juostų 
tiltas, kuriuo dabar vyksta 
eismas iš Klaipėdos į Vilnių, 
bus remontuojamas.

Preliminari 5 metų tru-
kmės projekto vertė siekia 
100 mln. eurų, iš jų beveik 
60 mln. eurų būtų skiriama 
tiltų statybai. BNS
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Kiekvieną savaitgalį

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

BILIETAI NUO 10 EUR

Kiekvieną savaitgalį

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

BILIETAI NUO 10 EUR

Per nelaimę anglių kasykloje žuvo septyni 
Per nelaimę anglių kasykloje Kinijoje žuvo septyni ir buvo sužeisti 
dar trys angliakasiai. Nelaimė įvyko, kuomet nulūžo anglių 
kasykloje naudojamo vagonėlio jungiamasis elementas ir visas 
vagonėlis nugarmėjo šachta žemyn.

Rusija naudojo Sirijoje raketas „Iskander“
Rusija per karines operacijas Sirijoje panaudojo raketų kompleksą 
„Iskander M“, taip pat salvines raketų ugnies sistemas „Tornado 
G“ ir „Smerč“. Branduolinį užtaisą galinčios nešti „Iskander“ raketos 
yra skirtos tiksliai naikinti taikinius, esančius už 50–500 kilometrų.

Ieškantiems išskirtinių dovanų 
gruodžio 23 d. – ,,Didžioji 
kalėdinė Alytaus mugė“
Gruodžio 23 dieną 
(sekmadienį) Alytaus 
arena vienai dienai virs 
kalėdiniu miesteliu po 
stogu! Čia nuo 10 iki 16 val. 
vyks nemokama ,,Didžioji 
kalėdinė Alytaus mugė“. 

Per 9 Lietuvos miestus ke-
liaujančių mugių karavanas 
savo kelionę baigs būtent 
Alytuje ir džiugins didžiausiu 
mieste apsipirkimu. Daugiau 

kaip 100 gamintojų iš visos 
Lietuvos lankytojus stebins 
išskirtiniais gaminiais, gar-
džiais produktais, dovanų idė-
jomis ir šventine atributika. 
Alytaus arenoje bus galima iš 
anksto be streso ir eilių pasi-
ruošti didžiosioms metų šven-
tėms. Pirmųjų lankytojų lauks 
dovanos – nemokami žurna-
lai. Renginys visiems lanky-
tojams nemokamas! 

Tamsa ir šaltukas už lango 
žiemos rytais nenuteikia 
pozityviai – norisi tik 
įsisukti į patalus ir toliau 
šiltai snausti. 

Kad dieną pradėtumėte ge-
ra nuotaika ir kupini energijos, 
jogos ir šokių mokytoja Mila-
na Jašinskytė pirmiausiai pata-
ria žadintuvą telefone pakeisti 
paprastu žadintuvu. „Kai mus 
pažadina žadintuvas telefo-
ne, rytą dažniausiai pradeda-
me naršydami socialiniuose 
tinkluose. Taip vos pabudę 
pripildome mintis bereikšme 
informacija“, - sako M. Ja-
šinskytė.

Ji taip pat siūlo neskubėti 
šokti iš lovos: „Keletą kartų 
giliai įkvėpę ir iškvėpę, nu-
sišypsokite sau. Leiskite sau 
pasvajoti apie būsimą dieną 
– kokios jos norėtumėte. Dar 
negalvokite apie laukiančius 
darbus ir rūpesčius. O kai at-
sikelsite iš lovos, išgerkite sti-
klinę drungno vandens su ci-
trina, pasidarykite neilgą savi-
masažą ir tada eikite į vonią“, 
- taip pradėti rytą siūlo jogos 
mokytoja.

Tinkamai pradėję dieną, 
ne tik pasikrausime žiemą 
stokojamos energijos, bet ir 
stiprinsime imunitetą, fizinę 
ir psichinę sveikatą. BENU 
vaistininkė Jūratė Vaičiūnienė 
dalinasi 5 ryto ritualais, kurie 
užves vidinį mūsų organizmo 
variklį atlaikyti visus žiemos 
iššūkius ir išsaugoti produk-
tyvumą visą dieną.

„Šaltuoju sezonu išsaugoti 
aktyvų gyvenimo tempą dau-
geliui sunku. Tačiau išlaikyti 
gyvenimo pagreitį labai svar-
bu – fizinis aktyvumas būti-
nas, nepriklausomai nuo se-
zono, o energijos ir geros nuo-
taikos darbams ir laisvalaikiui 
žiemą reikia ne mažiau nei 
vasarą. Todėl maži, bet svar-
būs ryto ritualai gali padėti ir 
šalčiausiu sezonu išlaikyti or-
ganizmo ir gyvenimo tonusą“, 
- teigia vaistininkė.

Ji pateikia penkis greitus 
ir pakankamai paprastus ry-

M. Jašinskytės ryto ritualai ir vaistininkės 
patarimai: stiprina imunitetą ir suteikia energijos 
visai dienai to ritualus energingai dienos 

pradžiai.

Kelkitės anksti ir 
skirkite šį laiką sau

Kuo trumpesnės dienos, tuo 
darosi sunkiau atsikelti rytais 
kiek anksčiau – tamsa už lan-
go vilioja žadintuvo skambutį 
atidėti vėlesniam laikui. To re-
zultatas – skubėjimas į darbus 
ar mokslus, nespėjus nė gerai 
akių pramerkti.

Įprotis atsikelti anksčiau 
padės efektyviau pradėti 
dieną – turėsite laiko ir iš-
sibudinti, ir pasikrauti ener-
gijos. Jeigu ryte nereikės 
verstis per galvą, namus pa-
liksite geresnės nuotaikos, 
diena taps labiau struktū-
ruota, visur spėsite.

„Turėkite ryte bent kele-
tą minučių sau, kad galėtu-
mėte neskubėdami išger-
ti rytinės kavos ar arbatos 
puodelį, suvalgyti sveikus 
pusryčius. Ryte ypač tinka 
žalioji arbata, pasižyminti 
tonizuojančiu efektu. Per 
šį laiką galite mintyse susi-
dėlioti laukiančius dienos 
darbus, susitikimus. Be to, ra-
mus rytas mažina streso riziką 
dienos eigoje“, - sako BENU 
vaistininkė.

Dieną pradėkite stikline 
šilto vandens su citrina

Dieną pradėti stikline ar 
dviem vandens reikėtų visais 
metų laikais, tačiau žiemą 
rekomenduojama gerti kiek 
šiltesnį nei kambario tempe-
ratūros vandenį, paskaninti jį 
griežinėliu citrinos.

„Vandens reikėtų išgerti po 
atsikėlimo praėjus maždaug 
5-10min. Vanduo pažadina 
organizmą, paruošia virškini-
mo sistemą pusryčiams, o šil-
tas vanduo stimuliuoja imu-
ninę sistemą. Visą dieną taip 
pat rekomenduojama gerti 
šiltesnį vandenį“, - pataria J. 
Vaičiūnienė.

Palįskite 2 minutėms po 
šaltu dušu

Anot vaistininkės, šaltas ar 
vėsus dviejų minučių dušas 
padės atsibusti ir susikoncen-

truoti ties laukiančia diena. Šis 
ritualas taip pat padeda stiprin-
ti imuninę sistemą, pagerinti 
kraujo cirkuliaciją, pagreitinti 
raumenų veiklą. Vienas šalto 
dušo pliusų – jis padeda no-
rint numesti svorio ir suma-
žinti celiulitą.

„Jei nesatę pratę, nereikia 
iškart lįsti po šaltu dušu. Pra-
tinkitės po truputį – tiesiog 
kas dieną ar kas kelias dienas 
vandens temperatūrą vis ma-

žinkite. Kūnas gana greitai 
pripras prie šaltesnio vandens 
ir greitai mintis apie šaltą dušą 
neskatins slėptis po antklode. 
Grūdinimasis gali padėti iš-
vengti ar sumažinti peršalimo 
simptomus, taip pat puikiai 
tonizuoja“, - šypsosi vaisti-
ninkė.

Skirkite15 minučių 
mankštai

Rytinis fizinis aktyvumas 
taip pat nuteikia pozityviai ir 
padeda susikoncentruoti. To-
dėl tikrai verta žadintuvą už-
sistatyti keliomis minutėmis 
anksčiau. Mankštą pasirinki-
te tokią, kuri teiktų malonumą 
– nereikia ryto pradėti verčiant 
save ką nors daryti.

„Tai gali būti patys papras-
čiausiai pritūpimai, šuoliukai, 
liemens sukimas, atsilenki-
mai, įtūpstai. Galite rinktis ir 
intensyvesnę mankštą, tačiau 
nereikėtų nuo pirmųjų die-
nos minučių savęs išsekinti. 
Naudinga pradėti dieną jogos 

asanomis, kurios padės rau-
menims apšilti, visam kūnui 
prasitempti, tačiau nesekins ir 
nenuvargins. Dienos pradžiai 
puikiai tiks 8 minučių tru-
kmės „Saulės pasveikinimo“ 
pratimas – grakšti dvylikos 
lankstumo ir jėgos pozų seka, 
atliekama kaip vienas tęsti-
nis pratimas. „Saulės pasvei-
kinimo“ judesių kompleksas 
puikiai pratempia raumenis, 
sušildo sąnarius ir atpalaiduo-

ja“, - idėjomis, kokia 
mankšta pradėti die-
ną dalinasi J. Vaičiū-
nienė.

Sveiki šilti 
pusryčiai – ir 
sveikatai, ir 

grožiui
Anot vaistininkės, 

pradėti dieną nuo 
sveikų pusryčių yra 
labai svarbu. Jie pa-
deda ne tik palaikyti 
kūno šilumą ir ener-
giją, bet ir išlaiky-
ti gražias formas. 
Žiemą rinkitės šiltus 
pusryčius, tad vienas 
geriausių pasirinki-

mų – įvairių grūdų košės.
„Pasigaminti košę užtrunka 

vos kelias minutes, o pagardi-
nus ją kasdien vis skirtingais 
ingredientais, skonis nenusi-
bos. Rinkitės viso grūdo dalių 
košes – jos gerina virškinimo 
sistemos darbą, turi daugiau 
organizmui svarbių vitaminų 
ir mikroelementų, skaidulų. 
O jeigu rytais mėgstate ger-
ti vaisių ir uogų kokteilius, 
gardinkite juos imbieru ar net 
žiupsneliu čili pipirų – padės 
kovoti su virusais“, - pataria 
vaistininkė.

Vaistininkė primena, kad 
išsiugdyti sveikos gyvense-
nos ritualus, ypač rytais, kai 
norisi dar pamiegoti, gali šiek 
tiek užtrukti. Todėl nereikėtų 
sau išsikelti pernelyg griež-
tų tikslų jau kitą dieną keltis 
anksčiau, sportuoti ir praustis 
po lediniu vandeniu. Mažais 
žingsneliais ugdomi įpročiai 
greičiau taps gyvenimo bū-
du, nebereikalaujančiu jokių 
pastangų. 
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Geologai perspėja dėl nusekusių šulinių 
Geologijos tarnyba pirmadienį perspėja dėl nusekusių negilių 
šulinių šiaurės ir vidurio Lietuvoje. Tai lemia dėl sausų orų vasarą 
ir rudenį nukritęs gruntinio vandens lygis. Kai kur gyventojai dėl 
vandens šuliniuose trūkumo yra priversti jį pirkti.

Prezidentų varžybose pirmauja G. Nausėda
Kandidatų į prezidento postą reitingų lenktynėse toliau pirmauja 
ekonomistas Gitanas Nausėda, jį vejasi parlamentarė Ingrida 
Šimonytė. Lapkritį už G. Nausėdą būtų balsavę 27,1 proc., I. 
Šimonytę – 19,4 proc., o premjerą Saulių Skvernelį – 10 proc. 

Šventoji Žemė – tolima 
vietovė, atvykusį turistą 
pasitinkanti tūkstantmečių 
paveldu ir neįtikėtinai 
sudėtinga dabartimi. 

Gausybė informacijos, lan-
kytinų objektų, istoriškai svar-
bių vietų, kurias norisi pama-
tyti. Kaip suvaldyti informa-
cijos srautą? Atsakymą žino 
Šventojoje Žemėje keliolika 
kartų lankęsis arkivyskupas 
Lionginas Virbalas SJ, kuris, 
remdamasis asmenine patirti-
mi ir istorinėmis žiniomis, pa-
rengė kelionių vadovą „Šven-
toji Žemė“.

Kiek kartų esate aplan-
kęs Šventąją Žemę? Kada 
ten svečiavotės paskutinį 
kartą?

Šventojoje Žemėje lan-
kiausi apie 15 kartų. Pa-
prastai ten praleisdavau 
7–10 dienų. Paskutinį kar-
tą su piligrimų grupe ke-
liavome praeitą kovo mė-
nesį.

Papasakokite apie sa-
vo pirmąjį apsilankymą 
Šventojoje Žemėje. Ka-
da jis įvyko?

Pirma kelionė, be abejo, 
buvo pati įspūdingiausia. 
1994 m. vasario mėne-
sį nuvykome su studentų 
grupe iš Romos. Tuo metu 
tokios kelionės lietuviams 
buvo retenybė ir netikėtu-
mas. Apie savaitę gyvenome 
ant Tiberiados ežero kranto 
italo kunigo įrengtuose piligri-
mų namuose. Pėsčiomis ir su 
mašina aplankėme svarbiau-
sias Galilėjos vietas, Golano 
aukštumas. Kelias dienas pra-
leidome Jeruzalėje. Turėjome 
nuostabius vadovus, kurie ne 
tik pasakojo apie tai, ką dabar 
galima pamatyti, bet ir stengė-
si supažindinti su Jėzaus laikų 
gyvenimu, papročiais ir kaip 
visa tai atsispindi Šventojo 
Rašto pasakojimuose.

Koks buvo pirmasis įspū-
dis atvykus į Šventąją Že-
mę?

Daug kartų buvau skaitęs 
Evangelijas, girdėjęs jose mi-

Arkivyskupo Liongino Virbalo istorinės žinios ir 
asmeninė patirtis keliaujant po Šventąją Žemę 
nugulė kelionių vadove

nimas įvairias vietoves, mies-
tus. Tačiau visa tai atrodė labai 
tolima, beveik nerealu, todėl 
buvo sunku net įsivaizduoti. 
Ir staiga – matai įprastus ke-
lio ženklus, kuriuose nurody-
ta kryptis į Jeruzalę, Nazare-
tą, Betliejų arba posūkis į Ka-
farnaumą. Viskas tapo realu 
ir apčiuopiama. Evangelijos, 
pasakojančios apie Jėzaus 
gyvenimą, įgavo apčiuopia-
mą pagrindą ir tapo daug aki-
vaizdesnės.

Kitas įspūdis – gyventojų 
įvairovė ir skirtingumas. Tai ir 
žydai, ir musulmonai, ir krikš-
čionys. O šie dar pasidaliję į 
įvairias konfesijas, kurios tu-

ri savo 
bažnyčias ar vienoje bažny-
čioje atskiras erdves, altorius. 
Tai matydamas supranti, kokia 
sudėtinga yra šios šalies isto-
rija ir kaip nelengva išspręsti 
šiandienos problemas.

Žinoma, buvo nuostabu 
matyti gamtos įvairumą ne-
didelėje šalyje, maudytis Ne-
gyvojoje jūroje, apie kurią 
buvau girdėjęs tik geografijos 
pamokose.

Koks ryškiausias atsimi-
nimas Jums išlikęs iš kelio-
nių po Šventąją Žemę?

Per daugybę kelionių teko 
aplankyti ne tik žinomiausias 
ir garsiausias vietas, tokias 
kaip Jeruzalė su savo švento-

vėmis, Betliejus ir kt., bet ir 
įvairių mažų ir nežymių vie-
tovių, kurios puikiai perduoda 
tos žemės, jos gyventojų dva-
sią, leidžia tarsi prisiliesti prie 
jų istorijos. Pavyzdžiui, tūks-
tantmetis alyvmedis Aukštu-
tinės Galilėjos kaime, į kurio 
drevę laisvai sutilpome sep-
tyniese, arba siauras Jordano 
slėnis prieš jam įtekant į Tibe-
riados ežerą, per kurį traukia 
nesuskaičiuojamos virtinės 
paukščių. Juk nemažos dalies 
Europos paukščių migracija 
vyksta būtent šiuo slėniu.

Pirmosiose kelionėse dar 
teko eiti keliu, kuriuo Verbo-
se ėjo Jėzus, prieš iškilmin-
gai įžengdamas į Jeruzalę: iš 
Betanijos per arabų kaimą ir 
laukus keliavome į Betfagę, 

paskui link Alyvų kalno ir 
leidomės į Jeruzalės miestą. 
Deja, dabar šį kelią yra už-
tvėrusi aukšta siena, atski-
rianti Palestinos savivaldos 
teritorijas. Bet yra ir džiu-
gių naujienų, pavyzdžiui, 
Jėzaus krikšto vieta prie 
Jordano upės pastaraisiais 
metais vėl tapo prieinama 
piligrimams.

Kokios trukmės kelionę 
rekomenduotumėte pla-
nuoti norintiems aplanky-
ti Šventąją Žemę?

Tai priklauso nuo kie-
kvieno galimybių ir noro. 
Aplankyti ir pamatyti svar-
biausioms vietoms užteks 
savaitės. Jei kas nori įsijaus-
ti, pabūti Jėzaus gyvenimą 

menančiose vietose arba pa-
matyti daugiau vietovių – rei-
kės pabūti ilgiau.

Šventojoje Žemėje gausu 
lankytinų objektų, istoriškai 
svarbių vietų. Suprantama, 
kad norisi kuo daugiau pa-
matyti ir patirti. Kaip ten 
nuvykus produktyviai iš-
naudoti turimą kelionės 
laiką? Ar reikėtų iš anksto 
susiplanuoti kelionės marš-
rutą?

Jei kas vyksta savarankiš-
kai, labai patartina gerai su-
planuoti kelionę. Yra vietų, 
kurioms pasiekti reikia trans-
porto, bet kitur galima apsi-
stoti vienoje vietoje ir iš jos 

pėsčiomis keliauti. Taigi geras 
suplanavimas padės sutaupyti 
ir laiko, ir lėšų.

Izraelyje gausu lankytinų 
objektų. Reikia pasirinkti, 
kas labiausiai domina: šiuo-
laikinė šalis, gamta, archeo-
logija, krikščionims svarbios 
šventosios vietos ar kt. Ne-
verta stengtis pamatyti viską. 
Geriau mažiau, bet atidžiau, 
skirti laiko tiesiog pabūti, ste-
bėti aplinką, o tikintiesiems 
– sustojus apmąstyti Šventąjį 
Raštą, melstis.

Esate parengęs kelionės 
vadovą „Šventoji Žemė“. Ar 
besiruošiantys vykti į Šven-
tąją Žemę jį turėtų perskai-
tyti iš anksto? Ar su Jūsų 
parengta medžiaga pirmą 
kartą susipažinti pakanka 
kelionės metu?

Naudingiausia šią knygą 
skaityti lankantis vietose, ku-
rios yra aprašytos. Galbūt ne-
pavyks perskaityti visko, bet 
skaitytojas visada ras Švento-
jo Rašto ištraukas, susijusias 
su lankoma konkrečia vieta. 
O sugrįžus iš kelionės bus ti-
krai įdomu dar kartą mintimis 
peržvelgti aplankytas vietas, 
pasinaudojant knygos pasako-
jimu. Tačiau galima ir iš anks-
to susipažinti su aprašomomis 
vietovėmis, pasirinkti, ką ap-
lankyti, prie ko prieiti.

Visai neseniai gavau Šven-
tąją Žemę aplankiusio piligri-
mo padėkos laišką, kuriuo no-
riu pasidalyti: „Visos kelionės 
metu su manimi buvo Jūsų 
parašyta knyga „Šventoji Že-
mė“. Tiek keliaudamas, tiek 
dabar, sugrįžęs į Lietuvą, visą 
laiką labai džiaugiausi ją tu-
rėdamas. Lankant šventąsias 
vietas man visai nereikėjo jo-
kių kitų informacijos šaltinių. 
Knyga labai nuosekli, itin in-
formatyvi. Ji buvo nuostabus 
mano vadovas visos kelionės 
metu. Dabar būtų sunku įsi-
vaizduoti, kaip būčiau galėjęs 
pirmąkart būdamas Izraelyje 
taip nuosekliai aplankyti to-
kią daugybę nuostabių vietų, 
menančių krikščioniško pa-
saulio ir jo istorijos ištakas. 
Labai labai Jums ačiū už šią 
knygą. Tikrai ją rekomenduo-

siu visiems, keliaujantiems į 
Šventąją Žemę.“

Ar šis kelionės vadovas 
skirtas tik norintiems ke-
liauti į Izraelį? Galbūt jis 
suteikia galimybę fiziškai 
nepabuvojus šalyje geriau 
pažinti Šventosios Žemės 
didybę?

Tiems, kurie domisi Šven-
tosios Žemės istorija arba no-
ri geriau pažinti Šventąjį Raš-
tą, ši knyga pasitarnaus net ir 
neišvykus iš namų. Joje daug 
įvairių duomenų, paaiškini-
mų. Tačiau niekas negalės at-
stoti asmeninių paties keliau-
tojo įspūdžių ir patyrimų.

Jeigu reikėtų rekomen-
duoti tris įspūdingiausius 
lankytinus objektus Šven-
tojoje Žemėje, kokie jie 
būtų?

Jų yra tiek daug, kad sunku 
išrinkti. Paminėčiau šiuos: Be-
tliejaus Jėzaus Gimimo bazili-
ka – vienintelis išlikęs bizan-
tinių laikų pastatas; Jeruzalės 
Kristaus Kapo ir Prisikėlimo 
bažnyčia su nukryžiavimo 
ir palaidojimo vietomis, at-
skleidžianti sudėtingą Jeruza-
lės istoriją; Tiberiados ežeras, 
menantis Jėzaus žodžius ir su-
sitikimus jo pakrantėse, atro-
dantis itin įspūdingai žvelgiant 
nuo kalno.

Koks metų laikas tinka-
miausias kelionei po šven-
tąsias vietoves?

Kelionei labiausiai tinka 
pavasaris ir ruduo: kovo–ge-
gužės, spalio–lapkričio mėne-
siai. To krašto žiema, žinoma, 
nėra šalta, bet gali būti vėsi, o 
kartais ir lietinga. Temperatūra 
labai priklauso nuo vietovės. 
Aukštai virš jūros lygio iški-

lusioje Jeruzalėje reikės šil-
tų drabužių, o vos už 40 km 
esančioje Negyvojoje jūroje 
galėsite net maudytis. Vasarą, 
be abejo, būna labai karšta. 
Nors pažįstu tokių, kurie ke-
liavo liepos mėnesį ir nenusi-
vylė, bet vis dėlto tai veikiau 
išimtis.

Į Šventosios Žemės paži-
nimo kelionę geriau leistis 
vieniems ar kartu su šeima, 
bičiuliais?

Kaip ir kiekvienoje kelionė-
je, džiugu turėti gerus bendra-
keleivius. Todėl verta keliauti 
su šeima, bičiuliais ar parapi-
jiečiais. Tokioje kelionėje ne-
užmirštami tampa vakaro po-
kalbiai apie tai, ką kiekvienas 
patyrė, kas pasirodė įdomiau-
sia ir svarbiausia. Net seniau 
nepažįstami žmonės, keliau-
jantys vienoje grupėje, dažnai 
susidraugauja ir išlaiko ryšį 
sugrįžę į namus.

Jūsų patarimas besiruo-
šiantiems vykti į Šventąją 
Žemę.

Jei norite patys apsispręsti, 
ką pamatyti, kiek ir kur pasi-
likti, tada verta gerai pasiruošti 
ir keliauti individualiai. Jei no-
rite, kad viskuo būtų pasirū-
pinta, o patys tik mėgautumė-
tės kelione bei lankomų vietų 
pristatymu, – geriau pasirinkti 
organizatorių sudarytą grupę. 
Nuvykus reikia stengtis ne tik 
matyti, bet ir klausytis, užuos-
ti, skanauti maisto, širdimi pa-
justi dabartinį gyvenimą ir tur-
tingą krašto istoriją, atpažinti 
Dievo veikimo ženklus toje 
ypatingoje žemėje, taip pat pa-
garbiai žvelgti į visus sutiktus 
žmones, kurie gali būti labai 
skirtingi nuo mūsų.
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REKLAMA

vėliau jau nieko nerado.
Prieš šventes šoktelėjo na-

minių vištų kiaušinių kai-
nos. Dabar dažnas pardavė-
jas prašė jau ne 2 eurų, o net 
3 eurų. 

Bitininkai kilogramą me-
daus pardavė už 7 eurus, o 
pusės litro stiklainį – už 4,5–

5 eurus. Nemajūnų krašto bi-
tininkas Robertas Pilauskas 
siūlė pirkti ir šerkšno medaus 
indelį kalėdinėms dovanoms. 
Nedidelis, 100 g indelis me-
daus su riešutais kainavo 3–4 
eurus. Tačiau ir skonis, ir vaiz-
das – ne kasdieniški. Tokio ar 
panašaus medaus indelius siū-
lė ir kiti prekiautojai medumi 
ir jo produktais.

Daugelis žmonių jau pir-
ko „kūčiukų“ (nedidelė, apie 
300–500 g pakuotė kainavo 
1,2–1,5 euro), taip pat aguo-
nų (1 stiklinė –1 euras). Ži-
noma, „kūčiukus“ gal pirkti 
ir anksti, tačiau vaikai labai 
juos mėgsta ir su malonumu 
triauškia.

Turgavietėje padaugėjo 
vaistažolėmis prekiaujančių 
žolininkų, nes žolelių arba-
tos padeda nuo peršalimo li-
gų. Vieni turėjo keletą ryšelių 
įprastinių žolių, tokių kaip pe-
lynai, šlamučiai, ramunėlės ir 
kt., sudžiovintų ar net susmul-
kintų, kiti – jau su aprašymais, 
vartojimo būdu. Už ryšelį 

Prienų 
turguje

vaistažolių vieni prašė 1 euro, 
kiti – 2 eurų, o už tepaliukus 
ir aliejukus– 5 eurų. Norisi 
priminti, kad kokybiškiausių 
žolelių ir tepaliukų bei fitozių 
galima įsigyti pas žolininkę-
biologę Moniką Smilgytę.

Šį kartą buvo apgulti žuvų 
prekiautojai. Kadangi tai pa-

skutinė advento savaitė, tai 
daugelis ruošiasi susilaikyti 
nuo mėsiško maisto ir  savo 
racioną paįvairins žuvimis 
bei silkėmis.

Kilogramas karpio kainavo 
3,99 euro, plačiakakčio filė – 
3,99 euro, dorados – 4,99 eu-
ro, karšio filė – 2,99 euro, vė-
gėlės – 4,50 euro, upinio eše-
rio – 2,9 euro. Populiariausios 
iš šviežių žuvų buvo karpiai 
ir vėgėlės, o iš šaldytų – jū-
rų lydekos, kurių kilogramas 
kainavo apie 3 eurus, priklau-
somai nuo dydžio. Paklausios 
buvo įvairios silkės bei rūkyti 
žuvies gaminiai. Tik vis nori-
si įspėti žmones, perkančius 
sūdytas silkes – ne visada jos 
būna kokybiškos.

Nemažai buvo rūkytos mė-
sos gaminių. Kilogramas rū-
kytų lašinukų kainavo 6,2–6,8 
euro, su raumeniu – net iki 
7,6–7,8 euro. Kilogramą rū-
kytos dešros buvo galima nu-
sipirkti už 5,8–7,5 euro, deš-
relių – už 4,5–5,5 euro, suk-
tinio – už 8–10 eurų, pūslės 

(skilandžio) – už 10–15 eurų, 
o vytintos jautienos išpjovos 
–už 12 eurų.

Ir mėsos kioske, ir paviljo-
ne buvo galima įsigyti švie-
žios mėsos. Pasirinkimas ir 
asortimentas buvo toks pats 
kaip ir pereitą šeštadienį. Ki-
logramas kiaulienos šoninės 
kainavo 3,2–4 eurus, kum-
pio –3,8–4 eurus, sprandinės 
– 4,9–5,5 euro, karbonado – 
4,85–5,2 euro, karkos – 1,5–
2,1 euro, kauliukų – 2,8–3 
eurus, maltos kiaulienos ir 
jautienos – 3,5– 3,8 euro. 
Kilogramas mėsinės vištos 
(broilerio), augintos paukš-
tyne, kainavo 2,5 euro, kala-
kuto kumpio – 4,3 euro. Kai 
kas šaltienai virti pirko kiaulės 
galvą, kojas ir ausis už 1,5–2 
eurus. Kilogramas triušienos 
kainavo 6 eurus, antienos 
– 5–6 eurus, kilogramas na-
minės mėsinės vištos – 3,8–4 
eurus, veršienos – 7–11 eurų, 
avienos – 5–11 eurų, ožkienos 
– 4–5 eurus.

Pusės litro butelis naminio 
šaltai spausto sėmenų aliejaus 
kaip ir anksčiau kainavo 3,5 
euro. Aliejus buvo paklausus, 
matyt, per adventą daugelis 

žmonių atsisako mėsos ir pa-
tiekalus gardina aliejumi.

Gyvūnijos turgavietė buvo 
apytuštė – prieš šventes žmo-
nės nelabai ką ir perka. Pora 
prekiautojų turėjo dedeklių 
vištų už 7–8 eurus, už gai-
džius, kurių buvo tik keli, šei-
mininkas prašė po 5– 6 eurus, 
už antis moterėlė norėjo gauti 
po 12 eurų, už kalakutę – 24 
eurus, o už žąsis – po 18–25 
eurus. Tiesa, vienas žmogelis 
turėjo kelis rudus triušiukus, 
už kuriuos prašė po 10 eurų.

Ūkininkai taip pat grūdų 
nepigina ir greičiausiai tik 
brangins. Centneris miežių, 
kviečių ar kvietrugių kainavo 
10–12 eurų, avižos (40 kg) – 8 
eurus, o už centnerį pašarinių 
miltų prašė 12 eurų.

Apie netrukus atkeliausian-
čias šventes skelbė parduo-
damos eglutės ir blyksintys 
jų papuošalai. Už kalėdines 
eglutes pardavėjai prašė 5–10 
eurų, už vazonuose augan-
čias – 10–30 eurų. Kas nori 
pasipuošti tik šakelę, galės jų 
gauti gruodžio 20 d. aikštė-
je prie savivaldybės, kur vėl 
miškininkai pamalonins gy-
ventojus.

džiovintų baravykų kainavo 
3,5 euro, šiek tiek mažesnis 
vėrinukas – 2 eurus.

Moterys buvo pasidėjusios 
ant prekystalių nemažai pačių 
pagamintų įvairių daržovių 
mišrainių. Trilitrinis stiklainis 
marinuotų agurkų ar pomi-
dorų kainavo 3 eurus, o trijų 
ketvirčių stiklainis pomidorų 
su želė – 2,5 euro,  mišrainės 
su kopūstais ir pomidorais – 
1,8–2,2 euro.

250 g buteliuką svarainių, 
šaltalankių sirupo pardavė už 
2 eurus, o už pusės litro butelį 
prašė 5 eurų.

Kaip visada buvo prekiau-
jančių lietuviškais obuoliais 
ir kriaušėmis. Kilogramas 
obuolių kainavo 0,8–1 eu-
rą, kriaušių – 1–1,5 euro. Li-
trą spanguolių pardavė už 3 
eurus.

Ant prekystalių kai kurios 
pardavėjos turėjo pasidėjusios 
po keletą papjautų paukščių. 
Už nemažą žąsį ar kalaku-
tą prašė 25–30 eurų, už antį 
– 16–20 eurų, už vištą – 11–
12 eurų. Kaina priklausė nuo 
dydžio. Kai kurie prekiautojai 
didelį paukštį siūlė perpjauti 
per pusę.

Pieno ir jo produktų kainos 
ir artėjant metų pabaigai labai 
daug nesikeičia. Litras pieno 
kainavo 0,45–0,5 euro, grie-
tinės – 3,2–3,5 euro, puskilo-
gramis sviesto – 3,5–4 eurus, 
kilogramas varškės – 1,6–3 
eurus. Sūrį buvo galima rink-
tis pagal dydį arba pagal tai, iš 
ko pagamintas – iš varškės ar 
saldaus pieno, o kainos svy-
ravo nuo 1,5 iki 3 eurų. Beje, 
artėjant šventėms labai anksti 
nuo prekystalių išnyko grieti-
nė ir sviestas. Šiek tiek atėję 

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Nemalonus tas gruodžio 
mėnuo, bet artėjančios 
šventės teikia viltį. 
Nedaug jau beliko – po 
Naujų metų dienos ilgės, 
bus smagiau visiems.

Kai vėlai švinta, tai ir į turgų 
žmonės renkasi vėliau. Anks-
čiau, kai buvo prekiaujama 
paršeliais, daugelis skubėjo 
dar patamsiais užsiimti geres-
nes vietas. 

Turguje dabar žmonių vis 
mažiau, pirkėjų tai pat ma-
žėja. Bet prieš artėjančias Šv. 
Kalėdas vis tiek žmonės leis 
sau paišlaidauti. O kol kas 
šeštadienį pirko įprastines 
kasdienio naudojimo prekes.
Kainos irgi nesikeičia, kol kas 
tokios pačios.

Bulvių kilogramas kaina-
vo 0,25–0,4 euro, burokėlių 
– 0,4–0,6 euro, morkų –0,5– 
0,6 euro, kopūstų – 0,4 euro, 
svogūnų – 0,5–0,7 euro, čes-
nakų – 4–4,5 euro, paprikų – 
2,5 euro, kalafiorų – 1,8–2,5 
euro. Kilogramas topinambų 
kainavo 1 eurą, baltų ar juodų 
ridikų – irgi 1 eurą.

Kilogramą raugintų kopūs-
tų pardavė už 1 eurą, agurkų 
– už 1,5–1,8 euro. Pusės li-
tro stiklainį marinuotų grybų 
(vokietukų) buvo galima nu-
sipirkti už 2,5 euro, puslitrinį 
stiklainį konservuotų bara-
vykų – už 3–3,5 euro. 100 g 

Bakterijų turinti mėsa už kyšius virsdavo švaria
„VMVT Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo 
institute mėsa ir žuvis, kurioje buvo aptinkama listerijų, 
salmonelių, parazitų ir jų lervų, dokumentuose tapdavo švari, o 
instituto vadovas už tai sulaukdavo dovanų“ - teismas.

Egipte rastas senovės žynio kapas
Egipto archeologai atrado daugiau nei 4,4 tūkst. metų senumo 
žynio kapą Sakaros piramidžių komplekse, esančiame į pietus 
nuo sostinės Kairo. kapavietė priklauso žyniui, vardu Wahtye, 
tarnavusiam 5-osios dinastijos faraono Neferirkarės laikais.
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NUKelta Į 14 p. 

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

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

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

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

Neaukštomis kainomis tinkuo-
jame, dažome ir atliekame ki-
tus statybos darbus. Tel. 8 677 
53659.

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

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas 
ir medžiagų komplektavimas. 
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.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

Įvairias malkas kaladėmis. Prista-
to. Tel. 8 671 94231.

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

PASLAUGOS

Kokybiškai taisome dantis. Tel. 
8 652 50556.

Įvairios procedūros plaukams: 
SPA, tiesinimas, botoksas, kirpi-
mai, dažymai. Šventinės nuolai-
dos. Tel. 8 683 03871.

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

žemės ūkis

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

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

150 kg meitėlį. Tel. 8 604 14512.

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

Naujas lenkiškas gamyklines 
žvaigždines lėkštes „Bomet“ (2,7 
m pločio). Pamatų blokus iš griau-
namo sandėlio. Arklio traukiamą 
plūgą, akėčias, plūgelį, rankinę 
runkelių sėjamąją. Mažai nau-
dotą lenkišką rotacinę šienapjovę 
(1,65 m). Kanalizacijos žemėje 
2 žiedus (2 m pločio). Pigiai au-
tomobilio MS padangas (4 vnt., 
195/65, R15). Tel. 8 601 31832 
(skambinti nuo 18 val.).  

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
Namus
Medinį namą (116 kv. m, yra 
vietiniai centrinis šildymas ir 
kanalizacija, miesto vanden-
tiekis, mūrinis ūkinis pastatas, 
7 a žemės) arti Prienų miesto 
centro. Tel. 8 601 61247. 

ŽEMĖS SKLYPUS
3,5 ha žemės ūkio paskirties skly-
pą Ingavangio k., Šilavoto sen., 
Prienų r. Tel. 8 608 80979.

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

KOMERCINES PATALPAS
Komercines patalpas Prienų 
miesto centre. Arba išnuomoja. 
Tel. 8 656 35127.

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

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

Išsinuomoja
Dirbanti mergina butą arba namą 
Prienuose. Arba pirktų namą išsi-
mokėtinai. Tel. 8 674 52556.

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

REKLAMA

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių 
krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Darbas Vokietijoje! 

Vokiška sutartis ir visos 
socialinės garantijos. Ne-
mokamas apgyvendini-

mas su visais patogumais, 
išduodama darbo apranga. 

Įmonė kompensuoja pirmąją 
kelionę į Vokietiją. 

Tel. 8 699 74798. 
El. paštas jugum@jugum.lt

Senyvo amžiaus, šviesaus proto, 
pusiau paralyžiuotam, sunkiai 
judančiam 73 metų vyrui ieško-
me sąžiningos, žalingų įpročių 
neturinčios moters, galinčios 
prižiūrėti ir kartu gyventi Purvi-
ninkų kaime. Atlyginimas pagal 
susitarimą +maistas+kambarys. 
Darbas su nakvyne, kas 2 savai-
tes. Tel. 8 612 33712.

Įmonei reikalingi pagalbiniai dar-
bininkai be žalingų įpročių. Tel. 8 
698 46063. 

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

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

REKLAMA

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

Autovežio vairuotojai ir transpor-
to vadybininkė (-as) Prienuose. 
Tel. 8 687 99442.

Kviečia

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

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

PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į 
KOLEKTYVUS

Moterų ansamblis „Pienė“. 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, choro studijoje (II aukš-
te). 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 centre, choro stu-
dijoje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė  Dalė Zagurskienė, tel. 8 
685 01 263

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

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

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

Liaudiškų šokių ansamblis „Tra-
pukas” (amžius nuo 18 m.). 
Naujų narių priėmimas –  rug-
sėjo mėn. pirmadieniais ir tre-
čiadieniais 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. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio cen-
tre, choreografijos studijoje (II 
aukšte). Kolektyvo vadovė Rasa 
Jurevičienė, tel. 8 694 68 243

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

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

Kviečia į renginius

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Gruodžio 19 d. 17.30 val. Bal-
bieriškyje (prie seniūnijos admi-
nistracinio pastato) – Kalėdų 
eglutės įžiebimo šventė „Krenta 
sniegas“. Po eglutės įžiebimo 
18.00 val. Balbieriškio kultūros 
ir laisvalaikio centre – šventinis 
koncertas su gyvo garso grupe 
„Rock n Roll Blues ir Neringa“.

Gruodžio 21 d. 16 val. Veiverių 
šaulių namuose –  dokumenti-
nis filmas „Laimingi žmonės“. 
Filmo peržiūroje dalyvaus re-
žisierius 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: 
svečių sveikinimai, nominacijų 
teikimas, populiariosios klasikos 
ansamblio „Imezzo“ šventinė 
programa.

Gruodžio 22 d. 16 val. Strielčiuo-
se (vaikų darželio kieme) – Kalė-
dų eglutės įžiebimo šventė.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 
aukšte) eksponuojama skulp-
toriaus Algimanto Sakalausko 
autorinių monumentalių darbų 
fotografijų paroda „Kūrybos 
fotorestrospektyva“, skirta au-
toriaus kūrybos 30-mečiui. Eks-
pozicijoje – dalis fotografijų iš 
autoriaus jubiliejinės parodos. 

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama 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 foto-
grafijose.

Prienų krašto muziejuje ekspo-
nuojama tautodailininkės, ilga-
metės Prienų krašto muziejaus 
muziejininkės Marijos Šniokie-
nės personalinės rinktinių juostų 
parodos „Simbolis ir jo išraiška 
ženklu...“, skirtos Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 100-mečiui. 
Paroda veiks iki sausio 6 d.

Šeimos klinikoje „Vita Simplex“ 
(Vytenio g. 16, Prienai) ekspo-
nuojama Prienų meno mokyklos 
fotografijos grupės mokinių 
fotografijos paroda „Gamtos 
impresijos“.

Gruodžio 14 d. 17.30 val. Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– fotografijų parodos „Jiezno 
valsčiui – 100“ pristatymas.

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).

Šilavoto laisvalaikio salėje eks-
ponuojama Arūno Aleknavičiaus 
fotografijų paroda „Magiškoji 
Norvegija“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-
mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.
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UžsAKANT KETURIs sKELBImUs, pENKTąjį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(pAsIūLymAs gALIOjA pRIvATIEms AsmENIms) Tv pROgRAmA

Ketvirtadienis, gruodžio �0 d. Penktadienis, gruodžio �1 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
Gyvenimas 13:00 Klauskite dak-
taro 13:58 loterija „Keno loto” 
14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Specialus 
tyrimas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos te-
ma 21:20 Sportas 21:29 loterija 
„Jėga” 21:30 Gimę tą pačią die-
ną 22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. prieš audrą 2 00:00 
lRt radijo žinios 00:10 Štutgar-
to kriminalinė policija 3 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Vakaras 
su Edita 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?” 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(527-529) 07:35 Madagaskaro 
pingvinai (1) 08:00 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (68) 09:05 Rimti 
reikalai (58) 09:40 Namai, kur šir-
dis (21) 10:20 KK2 10:55 Nuo... 
Iki... 11:25 lituanos locos 12:00 
Meilės sparnai (181) 13:00 Gy-
venimo daina (142) 14:00 aukš-
takulnių 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 Va-
landa su Rūta 21:00 Rimti reika-
lai (62) 21:30 Žinios 22:24 Spor-
tas 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 RE-
tROSpeKtYVa 

05:05 Grainderis 1/17s.  05:30 
Grainderis 1/18s. 06:10 Televitri-
na 226 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 7/707s. 06:55 Simpso-
nai 07:55 Gero vakaro šou 5/15s.  
08:55 Meilės sūkuryje 109 10:00 
Meilės žiedai 41-42 12:00 Svo-
tai 3/2s. 13:00 pažadėtoji 15:00 
Simpsonai 16:00 tV3 žinios 209 
16:25 tV3 orai 220 16:30 tV pa-
galba 12/14s. 18:30 tV3 žinios 
354 19:25 tV3 orai 354 19:30 
lteam apdovanojimai 2018 21:00 
tV3 vakaro žinios 198 21:55 tV3 
orai 197 22:00 Karo kiaulės 23:45 
Kvantikas 3/3s. 00:50 Bibliote-
kininkai 3/4s. 01:35 Grainderis 
1/21s. 02:00 Grainderis 1/22s. 
02:25 Ekstrasensai detektyvai 
5/5s. 03:25 Kvantikas 3/3s.  04:15 
Bibliotekininkai 3/4s.  05:05 Svo-
tai 2/202s. 

07:05 Vaikai šėlsta (15) 07:35 Sto-
ties policija (9) 08:35 Sudužusių 
žibintų gatvės (6) 09:35 Įteisintas 

faras (1) 10:40 Gelbėtojai - 112 
(17-18) 11:40 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (78) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius (7) 13:40 Stoties poli-
cija (10) 14:40 Sudužusių žibintų 
gatvės (7) 15:45 Įteisintas faras 
(2) 16:50 Gelbėtojai - 112 (19-20) 
18:00 Info diena 18:30 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (79) 
19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (8) 20:30 
Varom! (17) 21:00 Derybininkas 
23:55 Gilus sukrėtimas 02:10 
Nusikaltimų tyrėjai (2)  

 
05:35 Kaimo akademija 06:00 
programa 06:05 tV parduotuvė 
06:25 Lietuva tiesiogiai 07:00 Kai-
mo akademija 07:30 Lryto popuri 
08:00 „pražūtingi smaragdai“ (37) 
09:00 Ant bangos 10:00 „Mentų 
karai. Odesa“ (2/2) 11:10 „alba-
nas“ (31) 12:20 „Gurovo bylos. 
Savivalė“ (5/4) 13:30 TV parduo-
tuvė 13:45 „Miškinis“ (4/16) 14:55 
„Gluchariovas“ (3/7) 16:00 Repor-
teris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 
Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
(43) 18:00 Reporteris 18:53 Orai 
18:55 „Gluchariovas“ (3/19) 20:00 
Reporteris 20:30 Lietuva tiesio-
giai 20:58 Orai 21:00 Ant bangos 
22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00 
Ant bangos 00:00 „Gluchariovas“ 
(3/8) 01:05 „albanas“ (19) 02:10 
„Vienišas vilkas“ (23) 03:00 „Mo-
terų daktaras“ (3/11) 

 
06:15 televitrina 226 06:30 Dainų 
dvikova 2/9s.  07:00 pavojingiausi 
pasaulio keliai 1/118s. 08:00 Ha-
vajai 5.0 2/220s. 09:00 Vienam 
gale kablys 19/47s. 09:30 Bibli-
otekininkai 4/10s. 10:30 Simpso-
nai 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 Fi-
lologyno 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 Že-
mėje 3/12s.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 tarptautinis bigbendų 
festivalis „Big Band festival Šiau-
liai 2015. 3 d.  07:05 Sporto ga-
lia 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 „lie-
tuvos 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 premje-
ra. 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 Spor-
tas. Orai 21:30 Jaunasis popie-
žius 23:20 anapus čia ir dabar 
00:05 DW naujienos rusų kalba 
00:20 Dabar pasaulyje 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų 
kontrolė 13:58 loterija „Keno lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30 
Beatos virtuvė 20:25 loterija „Ke-
no loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Auksinis pro-
tas 22:50 Fantastiškas penktadie-
nis. King Kongas 02:00 lRt radijo 
žinios 02:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
03:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite  04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 Seserys  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(530-532) 07:35 Madagaskaro 
pingvinai (2) 08:00 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (69) 09:05 Rimti 
reikalai (59) 09:40 Namai, kur 
širdis (22) 10:20 KK2 10:55 Va-
landa su Rūta 12:00 Meilės spar-
nai (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 SAVAI-
tĖS HItaS. pReMJeRa Savižu-
džių būrys 23:25 Kartą Meksikoje 
01:35 tarp mūsų, berniukų 03:10 
Nebijok pažinti 

05:05 Svotai 2/202s.  06:10 Te-
levitrina 226 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 7/708s. 06:55 Simp-
sonai 07:55 Juokingiausi ameri-
kos namų vaizdeliai 27/3s. 08:25 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 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 sep-
tyni nykštukai 21:15 Galaktikos 
sergėtojai 23:45 Viktoras Fran-
kenšteinas 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 Sto-
ties policija (10) 08:35 Sudužusių 
žibintų gatvės (7) 09:35 Įteisintas 
faras (2) 10:40 Gelbėtojai - 112 
(19-20) 11:40 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (79) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų 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” - Kau-
no “Žalgiris-2” 20:00 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(9) 21:00 Misionierius 22:55 De-
rybininkas 01:45 Sostų karai (6) 
02:55 Nusikaltimų tyrėjai (3)   

 
05:35 Kitoks pokalbis su D 06:00 
„pasaulis iš viršaus“ 06:05 TV par-
duotuvė 06:25 Lryto popuri 06:50 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
07:00 Adomo obuolys 08:00 „pra-
žūtingi smaragdai“ (38) 09:00 Nuo-
ga 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 Re-
porteris 22:58 Orai 23:00 Ant ban-
gos 01:15 „Moterų daktaras“ (2/37; 
2/38) 03:05 „Šeimininkė“ (1/5; 1/6) 
04:30 Vantos lapas 04:50 „Sveti-
mų troškimų sūkurys“ (1; 2)  

 
06:15 televitrina 226 06:30 Filolo-
gyno berniukai 1/5s.  07:00 Dainų 
dvikova 2/13s.  07:30 Dainų dvi-
kova 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 Ais-
tės-lSMU - Rygos Stradina Uni-
versitate 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 him-
nas 06:05 tarptautinis bigbendų 
festivalis „Big Band festival Šiauliai 
2015. 4 d.  06:50 Mokslo ekspre-
sas 07:05 Už kadro  07:30 Grizis 
ir lemingai 07:40 Kaip paulinė Ka-
lėdas gelbėjo 07:55 Džeronimas 
08:20 Garsiau 08:50 pasakojimai 
iš Japonijos 4 09:15 Labas rytas, 
Lietuva  12:00 DW naujienos ru-
sų kalba 12:15 Istorijos detekty-
vai 13:00 7 Kauno dienos  13:30 
Skambantys pasauliai su Nome-
da Kazlaus 14:25 pokalbiai pas 
Bergmaną 15:15 pasakojimai iš 
Japonijos 4 15:40 Grizis ir lemin-
gai 15:50 Kaip paulinė Kalėdas 
gelbėjo 16:05 Džeronimas 16:30 
Laba diena, Lietuva  18:00 Ke-
lias 18:20 lietuvos tūkstantme-
čio vaikai 19:20 Kiotas. Roman-
tiška pažintis su nacionalinėmis 
vertybėmis 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 
tarptautinė trumpametražių filmų 
diena. triukšmadarys 01:10 DW 
naujienos rusų kalba 01:25 Dabar 
pasaulyje 01:55 Koncertas „Muzi-
ka, kuri gimė vakar 

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, gruodžio 19 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietu-
va 06:30 Žinios 09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pano-
rama 21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 Mano mama gamina geriau! 
22:30 Dviračio žinios 23:00 prem-
jera. 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 Madagaska-
ro 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 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 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 sąra-
šas (17) 01:45 Nurašytieji 

05:05 Vaiduoklių ieškotojai 1/14s.  
05:25 Grainderis 1/16s. 06:10 
televitrina 226 06:25 Tavo super-
galia 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 pažadė-
toji 15:00 Simpsonai 16:00 tV3 ži-
nios 208 16:25 tV3 orai 219 16:30 
tV pagalba 12/13s. 18:30 tV3 ži-
nios 353 19:25 tV3 orai 353 19:30 
Gero vakaro šou 5/15s. 20:30 Mo-
terys 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 Vai-
duoklių ieškotojai 01:45 Grain-
deris 02:35 Ekstrasensai detek-
tyvai 5/3s.

07:00 Vaikai šėlsta (14) 07:30 Sto-
ties 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 Gelbėto-
jai - 112 (17-18) 18:00 Info diena 
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas 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 Velniš-
ki 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 „Gluchario-
vas“ (3/6) 16:00 Reporteris 16:30 
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 
„Kelrodė žvaigždė“ (42) 18:00 Re-
porteris 18:53 Orai 18:55 „Glucha-
riovas“ (3/18) 20:00 Reporteris 
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 
Orai 21:00 Ant bangos 22:00 
Reporteris 22:58 Orai 23:00 pa-
triotai 00:00 „Gluchariovas“ (3/7) 
01:05 „albanas“ (18) 02:10 „Vie-
nišas 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 Ha-
vajai 5.0 2/219s. 09:00 Statybų gi-
das 5/15s.  09:30 Bibliotekininkai 
4/9s. 10:30 Simpsonai 11:30 Ko-
bra 11 21/15s.  12:30 Moderni šei-
ma 13:30 Univeras 14:30 Televitri-
na 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 - Ba-
ro Mornar 10 21:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 26/1s. 
21:15 Stambulo Daruššafaka 
– Kauno Žalgiris 23:15 pasitikė-
jimas 1/8s. 00:05 Daktaras Hau-
sas 5/504s. 01:00 Svieto lygintojai 
2/11s. 01:50 paskutinis žmogus 
Žemėje 3/11s.

 
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 2 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Tarptautinis big-
bendų festivalis „Big Band festival 
Šiauliai 2015. 2 d.  07:05 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 07:30 Au-
klė Mun 07:40 Kaip paulinė Ka-
lėdas gelbėjo 07:55 Džeronimas 
08:20 Misija knygnešys  08:50 
pasakojimai iš Japonijos 4 09:15 
Labas rytas, Lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 Isto-
rijos perimetrai. 2 d. Vasario 16-
oji 13:10 Kultūringai su Nomeda 
13:55 linija, spalva, forma 14:20 
Stilius 15:15 premjera. pasako-
jimai iš Japonijos 4 15:40 auklė 
Mun 15:50 premjera. Kaip pauli-
nė Kalėdas gelbėjo 16:05 Džero-
nimas 16:30 Laba diena, Lietuva  
18:00 Kultūrų kryžkelė. trembi-
ta 18:15 ARTi 18:30 FIFa klubų 
pasaulio taurė 20:30 Kultūros 
diena 20:45 premjera. lenkijos 
ankstyvosios istorijos paslaptys 
21:40 elito kinas. premjera. Juo-
da 23:10 Dokumentinė istorinė 
laida „lietuvos kolumbai 00:00 
DW naujienos rusų kalba 00:15 
Dabar pasaulyje

�1.1� val.

„Galaktikos sergėtojai“

 

��.�0 val.

„Tikras išbandymas“

 

��.�0 val.

„Tarp mūsų, berniukų“

 

Šeštadienis, gruodžio �� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą”.  07:00 
Gimtoji žemė 07:30 premjera. 
Kalėdų šeima 09:00 Labas rytas, 
Lietuva 09:30 Žinios 12:00 pa-
saulio dokumentika. Didžiosios 
gyvūnų migracijos 12:55 pasau-
lio dokumentika. liūtų kelionė 
13:50 premjera. Džesika Flečer 
5 15:25 Klausimėlis 15:43 Lo-
terija „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 Loteri-
jos „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 Madagaskaro pingvinai (1) 
06:35 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas (66) 07:05 “Nickelo-
deon” valanda. Keista šeimynėlė 
(11) 07:35 Neramūs ir triukšmingi 
(7) 08:05 Riterių princesė Nela 
(18) 08:35 tomo ir Džerio pasa-
kos (8) 09:05 Ogis ir tarakonai 
(9) 09:15 KINO pUSRYČIaI Ra-
tai 11:45 Šnipų vaikučiai 3. Žaidi-
mo 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 pReMJe-
Ra Karštas plienas 23:40 pReM-
JeRa paskutinės merginos 01:25 
Savižudžių būrys 

05:20 Svotai 3/1s.  06:15 Tele-
vitrina 226 06:30 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1/129s.  07:00 
transformeriai. Maskuotės meis-
trai 3/3s. 07:30 aladinas 1/122s. 
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 1/130s. 08:30 Kem-
piniukas 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.  

06:15 Vaikai šėlsta (12) 06:45 Vai-
kai 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-

bandymai (9) 12:40 Geriau vėliau, 
negu niekada (4) 13:35 Ekstra-
sensų mūšis (3) 15:50 Nusikalti-
mų tyrėjai (4) 17:00 Betsafe–lKl. 
Dzūkija - pieno žvaigždės 19:30 
Muzikinė kaukė 22:05 MaNO He-
ROJUS ponas ir ponia gangsteriai 
00:05 aŠtRUS KINaS Bredokas. 
Dingęs be žinios 02:05 Ekstrasen-
sų mūšis (3)  

 
06:10 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
Skonio reikalas 07:00 progra-
ma 07:04 tV parduotuvė 07:20 
„lietuvos gelmių istorijos“ (1) 
07:55 „pasaulis iš viršaus“ 08:30 
10 min iki tobulybės su Juriju-
mi 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 Čempio-
nai 16:50 4 kampai 17:25 „Neiš-
sižadėk“ (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 „Gu-
rovo bylos. Medžioklė“ (1/3; 1/4) 
02:45 „Merdoko paslaptys“ (4/6; 
4/7) 04:40 „Mentalistas“ (3) 05:30 
„Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“  

 
06:15 televitrina 226 06:30 Le-
do kelias 6/5s.  07:30 pelkių liū-
tai  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 Au-
topilotas 1/16s. 11:00 Lietuvos 
mokyklų žaidynės 3/12s. 11:30 
Dainų dvikova 2/14s. 12:00 Jo-
kių kliūčių! 1/107s. 13:00 Gamtos 
šokis 14:00 pavojingiausi pa-
saulio keliai 1/119s. 15:00 Ledo 
kelias 6/6s. 16:00 Aliaskos gele-
žinkeliai 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 

 
05:05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietu-
vos Respublikos himnas 06:05 
Duokim garo 07:30 7 Kauno die-
nos  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 Camil-
le Saint-Saens. Opera „Samsonas 
ir Dalila 14:10 Festivalis „Midsum-
mer Vilnius 2017 15:30 FIFa klubų 
pasaulio taurė 17:30 Kultūrų kryž-
kelė. 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 nemy-
lės. Chorinės muzikos koncertas 
lietuvos valstybės atkūrimo 100-
mečiui 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. Cho-
rinės muzikos koncertas lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui

19.�0 val.

„Vienas namuose 3“
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TREČIADIENIs, �018 m. gRUODžIO 19 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT
pAsKUTINIs pUsLApIs

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+2 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS 
+3 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
  0 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

42KAUNE 
nSv/val. 

45ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8681 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
7010 nSv/val. 

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

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

Lošimo Nr. 1184
Data: 2018-12-16

    
38 58 66 59 06 05 29 37 55 52 
57 60 50 56 09 10 69 32 45 43 
01 31 48 03 64 04 42 33 51 67 
71 68 22 54 74 11 46 49

 VISA LENTELĖ
47 53 75 73 13 35 27 18 61 16 
41 15 40 02 19 23 28

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

13747.00€     3
137.00€ 180
4.00€ 11981
1.00€ 43899

PAPILDOMI PRIZAI
0726378 Automobilis KIA 
Sportage
0746203 Automobilis Mazda 
CX-5
0516278 Automobilis Nissan 
Juke
0645155 Automobilis Nissan 
Juke
0092660 Automobilis Nissan 
Qashqai
0398604 Automobilis Suzuki 
Vitara
0768424 Automobilis VW 
T-Roc
0746968 Automobilis VW 
T-Roc
006*903 Čekis buitinei tech-
nikai 300 Eur
023*820 Čekis buitinei tech-
nikai 300 Eur
05**112 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
00**008 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
00**997 Dormeo pagalvė ir 
užklotas
09**048 Dormeo pagalvė ir 
užklotas
01**395 Drėkintuvas Dor-
meo Air Humidifer
04**126 Drėkintuvas Dor-
meo Air Humidifer
06**699 Elektr inė blynų 
keptuvė Delimano
05**245 Elektr inė blynų 
keptuvė Delimano
01**835 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
00**828 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
042*380 Išmanusis televizo-
rius Philips
063*003 Išmanusis televizo-
rius Philips
067*111 Kavos  aparatas 

GRUODŽIO
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Dolce Gusto
062*778 Kavos  aparatas 
Dolce Gusto
095*672 Kavos  aparatas 
Dolce Gusto
065*242 Kavos  aparatas 
Dolce Gusto
08**936 Kuponas degalams 
50EUR(Circle K)
09**289 Lygintuvas Rovus 
Bluepower
08**221 Lygintuvas Rovus 
Bluepower
093*567 Nešiojamas kom-
piuteris LENOVO
085*884 Nešiojamas kom-
piuteris LENOVO
07**138 Pagalvės Dormeo (2 
vnt.)
08**536 Pagalvės Dormeo (2 
vnt.)
035*487 Pakvietimas į TV 
studiją
057*338 Pakvietimas į TV 
studiją
019*113 Pakvietimas į TV 
studiją
010*208 Pakvietimas į TV 
studiją
070*188 Planšetinis kompiu-
teris LENOVO
045*609 Planšetinis kompiu-
teris LENOVO
0298549 Pretendentas į ko-
tedžą
012*667 Sonaras Deeper 
Start
037*909 Sonaras Deeper 
Start
022*892 Sonaras Deeper 
Start
093*642 Sonaras Deeper 
Start
072*959 Telefonas Samsung 
Galaxy J6
017*283 Telefonas Samsung 
Galaxy J6
036*735 Telefonas Samsung 
Galaxy J6
093*506 Telefonas Samsung 
Galaxy J6
07**496 Trintuvas Nutribulet 
600
02**325 Žurnalo “Žmonės” 
metinė prenum.
00**535 Žurnalo “Žmonės” 
metinė prenum.

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
600 000 Eur

Lošimo Nr. 675
Data: 2018-12-09

Tel. 1634
Nissan Qashqai 675-0039677
1000 Eur - 675-0057695

Gruodžio 19 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:38
leidžiasi 15:53

Dienos ilgumas 07.15
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Rufas, Urbonas, Gerdvilas, Ri-

mantė, Darijus
Tinkamas laikas sėti: 

žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Gruodžio 20 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:39

leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.14

Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Dominykas, Daugardas, Gra-

žvilė, Teofilis
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Gruodžio 21 d.
PENKTADIENIS

Žiemos saulėgrįža, Elnio 
devyniaragio šventė

Saulė teka 08:39
leidžiasi 15:53

Dienos ilgumas 07.14
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Norgaudė, Girenė, Tomas
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Gruodžio 22 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 08:40
leidžiasi 15:54

Dienos ilgumas 07.14
Pilnatis (15 mėnulio diena)

Rimbertas, Gedvydas, Dovilė, 
Zenonas, Ksavera, Anna
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas tręšti, netinka-

masi laikas laistyti.

Gruodžio 23 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 08:40
leidžiasi 15:54

Dienos ilgumas 07.14
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Viktorija, Mina, Vilbutas, Ve-

liuona
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius, morkas, pastarno-
kus, petražoles, braškes, že-
muoges, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Gruodžio 24 d.
PIRMADIENIS

Šv. Kūčios
Saulė teka 08:41

leidžiasi 15:55
Dienos ilgumas 07.14

Pilnatis (17 mėnulio diena)
Adelė, Adomas, Ieva, Irmina, 

Girstautas, Minvydė, Irma
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

JT derybų dalyviai pasiekė susitarimą 
dėl Paryžiaus klimato sutarties tikslų 
įgyvendinimo

Lenkijoje dvi savaites 
vykstančių Jungtinių 
Tautų klimato derybų 
dalyviai šeštadienį 
pasiekė susitarimą 
dėl Paryžiaus klimato 
sutarties tikslų 
įgyvendinimo.

Michalas Kurtyka, len-
kų pareigūnas, pirminin-
kaujantis Katovicuose 
vykstančioms deryboms, 
šeštadienį patvirtino su-
sitarimą, kuriam pritarė 
diplomatai ir ministrai iš 
beveik 200 šalių.

Per Lenkijos pietiniame 
Katovicų mieste surengtą 
24-ąjį JT klimato susitiki-
mą buvo siekiama pareng-
ti konkrečias taisykles ša-
lims, pasirašiusioms 2015 
metų Paryžiaus klimato 
susitarimą. Tarp šių užda-
vinių – kad šalys skaidriai 
teiktų ataskaitas apie savo 
išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius ir 
savo pastangas sumažin-
ti taršą.

Mokslininkai sako, kad 
tarša iki 2030 metų privalo 
būti itin smarkiai sumažin-

ta, o iki 2050-ųjų – suma-
žėti beveik iki nulio, jei-
gu tebebus siekiama, kad 
pasaulio klimato vidutinė 
temperatūra iki šio šim-
tmečio pabaigos pakiltų ne 
daugiau kaip 1,5 Celsijaus 
laipsnio, palyginus su lai-
kotarpiu iki pramonės re-
voliucijos.

Vis dėlto per susitiki-
mą buvo nuspręsta atidėti 
sprendimus dėl ambicin-
gesnių veiksmų kovojant 
su pasauliniu atšilimu ir 
prekybos anglies dvidegi-
nio taršos leidimais tarp-
tautinės rinkos regulia-
vimo.

Nuo 2014 iki 2018 me-
tų oro temperatūra Arktyje 
„viršijo visus ankstesnius 
rekordus nuo 1900 metų“, 
kai buvo pradėti oro tem-
peratūros žymėjimai.

Nuo 2017 metų spalio 
iki 2018 metų rugsėjo – vi-
dutinė metinė temperatūra 
Arktyje buvo 1,7 laipsnio 
Celsijaus aukštesnė už vi-
dutinę temperatūrą 1981–
2010 metais.  BNS

100 Eur - 675-0040*11
100 Eur - 675-0036*25
100 Eur - 675-0031*94
100 Eur - 675-0021*34

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
MAZDA CX-5, 10 X 300 EUR, 
30 X 100 EUR.

Lošimo Nr. 307
Data: 2018-12-14

SKAIČIAI
04, 14, 24, 26, 30 + 9, 10

LAIMĖJIMAI
5 + 2 10000000.00€   0
5 + 1 547867.30€        0
5 52735.80€ 0
4 + 2 5371.20€ 0
4 + 1 292.40€ 1
4 91.50€ 5
3 + 2 74.50€ 2
2 + 2 29.10€ 67
3 + 1 20.20€ 96
3 13.20€ 167
1 + 2 13.20€ 383

2 + 1 9.20€ 1388

PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur


