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NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

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

Linkime visiems skaitytojams jaukių ir iųkilmingų 
šv. Kalėdų bei paskutinės šių metų savaitės!

Sekantis laikraščio „Naujasis Gėlupis“ 
numeris išeis gruodžio 29 d. (šeštadienį).

Laikraštis „Prie 
Vytauto kalno“ 

SKAITYKITE 7 P.

Informatikos 
konkurso nugalėtojai

SKAITYKITE 6 P.

Palytėti džiugios 
laukimo 
nuotaikos

Netolimas, bet mažai pažįstamas 
Jieznas

NUKelta Į 4 p. 

Prienų 
moksleiviai 
dalyvavo 
Jaunimo mainų 
projekte „Living 
together in 
diversity“ 
Maltoje

SKAITYKITE 4 P.

SKAITYKITE 4 P.

Linksmų šventų  
Kalėdų!

Mielieji!
Išeinantys metai tiesia ranką Naujiesiems.  

Ant delnų – nudirbti darbai, išgyventi jausmai,  
gerumo troškimas ir tikėjimas.  

Tegul Naujieji atneša naujus tikslus, idėjas ir  
svajones, o šv. Kalėdų jauki šviesa tegul Jūsų  
namus pripildo Santarvės, Skalsos ir Laimės. 

VšĮ „Bruneros“

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų rajono Trečiojo 
amžiaus universiteto 
(TAU) užsiėmimus šiais 
mokslo metais lanko 
daugiau nei 150 studentų. 
Juos antrus metus buria 
Prienų švietimo pagalbos 
tarnyba. 

„Jieznelė“, Pacai ir 
„Anzelmutė“

Įpusėjus adventui net trys 
studentų pilni autobusai 
(daugiau nei šimtas žmonių) 
nuvyko į Jiezną. Kultūros ir 
laisvalaikio centre juos pa-
sitiko Danguolės Smalskie-
nės vadovaujamas folkloro 
ansamblis „Jieznelė“, kuris 
pradžiugino ne tik daino-
mis, bet pasakojimais apie 
Jiezną. 

Jiezno KLC direktorės 

Dalios Vertinskienės teigi-
mu, Jieznas gali didžiuotis, 
kad 1919 m. Jiezno savano-
rių pajėgos sustabdė į Kauną 
žygiavusius bolševikus. Šios 
kautynės, kurių šimtmetis 
bus minimas kitų metų va-
sario pradžioje, vadinamos 
Jiezno mūšiu. Jiezno apylin-
kėse veikė partizanai, kurių 
atminimui entuziastų dėka 
pastatytas paminklas ir sau-
gomas jų atminimas. Nuo 
1633 m., kai Jiezno dvarą 

Mielieji,
Sveikiname šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga.  

Linkime pakylėtos šventinės nuotaikos,  
pačių artimiausių ir brangiausių žmonių šalia.  

Pasidžiaukime artumo akimirkomis, padėkokime  
vieni kitiems už dėmesį, meilę, gerumą.

Tegul ateinantieji 2019-ieji į Jūsų namus atneš  
džiaugsmą, laimę ir sėkmę.  

Linkime visiems stiprios sveikatos,  
naujų minčių ir įkvėpimo  
prasmingiems darbams. 

Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas 
Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas
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Prezidentė pasirašė 2019 metų biudžetą 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Seimo priimtą 2019 metų 
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo įstatymą. Jame numatomas darbuotojų mokesčių 
mažinimas leis padidinti visų žmonių pajamas.

Per kratas rasta telefonų, alkoholio ir narkotikų
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje trečiadienį 
per kratas rasti 27 mobiliojo ryšio telefonai, 14 SIM kortelių, 15 litrų 
alkoholio, 120 litrų alkoholio raugo ir du paketai bei 27 tabletės su, 
įtariama, psichotropinėmis medžiagomis.

Mielieji, šviesiu kalėdinio džiaugsmo laiku kviečiu pažvelgti, kaip giliai į mūsų 
gyvenimą, šeimų tradicijas, kultūrą įsišaknijusios Jėzaus gimimo šventės. Jų negalime ne-
pastebėti, net norėdami negalėtume nuo jų pasislėpti. 

Bet slėptis ir nereikia, nes šventų Kalėdų laukiame, norime, kad jos būtų, ir su džiaugs-
mu jas pasitinkame. 

Kuo būdingas Kalėdų laikas daugumai mūsų?

Tai ir prieššventinis sujudimas, daug spalvingų, šviečiančių dekoracijų, tai ir papuoštos 
eglės, taip pat prieš Jėzaus gimimo šventes įsiterpiantis adventas, kviečiantis atrasti tylos 
ir džiugaus laukimo prasmę, – tai daugiau nei puošyba ir spalvos. 

Šv. Kalėdos daugumoje šeimų pradedamos Kūčių vakariene su visa savita apeigine bei 
kulinarine tradicija. Tai ir šios vakarienės ramus, bet džiugus, prie vieno stalo artimiausius 
žmones sutelkiantis susibūrimas, tai ir susitaikinimas, pasidalijimas ypatingą vienybę iš-
reiškiančiu kalėdaičiu. 

Daugelis Jėzaus gimimo iškilmes pažymi dalyvaudami Piemenėlių Mišiose, kuriose 
pašventinama prakartėlė, menanti Viešpaties užgimimą Betliejuje. Ypatingą šventę liu-
dija ir pirmosios Kalėdų dienos liturgija. Tai drauge džiugios, iškilmingos, įvairių amžių 
kompozitorių specialiai šiam laikui sukurtos giesmės, tiek mažutėlio, tiek senolio širdį 
jaudinančios melodijos, visą kalėdinį laiką skambančios ne tik bažnyčiose, bet ir visoje 
mūsų aplinkoje.

Šventosios Kalėdos – tai ir pasikeitimo dovanomis, paguodos vienišiems, pagalbos vargs-
tantiems metas. Tai ir mūsų ypatingo palankumo ligoniams bei nuskriaustiesiems laikas, 
pasižymintis artimo meilės darbų gausa.

Kartu tai metas, kai suaugusieji tampa imlesni vaikiško nuoširdumo ir gerumo pamo-
koms.

Šiuo laiku tikrai neatsitiktinė tokia kalėdinių tradicijų ir gerumo apraiškų gausa. Toks 
mūsų elgesys atliepia giliausius žmogiškus lūkesčius – būti bendrystėje su kitais, mylėti ir 
būti mylimam, siekti to, kas gera.

Svarbiausia kalėdinių tradicijų kilmės priežastis yra už šio džiugaus ir pilno gerano-
riškumo šventinio sujudimo slypintis, kiekvieno savaip atrandamas didelės Dievo mei-
lės žmonėms pasireiškimas. Dieviškosios meilės paliečiamas ir pagaunamas kiekvienas 
žmogus savo sielos gelmėje per kiekvienas Kalėdas vis iš naujo atranda pašaukimą į gėrį, 
kilnumą, pasiaukojimą, vis naujai išgirsta angelo skelbiamą žinią: „Štai aš skelbiu jums 
didį džiaugsmą…“(Lk 2, 10).

Šiuo kalėdiniu džiaugsmu bei viltimi pasidalinkime su mūsų artumoje esančiais žmonė-
mis, nepamiršdami ir ligonių, senelių, nelaimingų, kenčiančių, vargstančių. 

Mums visiems – tikintiesiems ir kažkiek nutolusiems nuo Dievo, ir sveikiesiems, ir ligo-
niams, ir jauniems, ir seniems – reikia šventų Kalėdų. Mums visiems reikia į mūsų gyveni-
mus ateinančio Jėzaus, kad Jis mus sustiprintų, padrąsintų, apdovanotų amžinojo gyvenimo 
viltimi. Su dėkingumu tad pasitikime Jėzų, ateinantį į mūsų namus, šeimas, gyvenimus.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

...pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms... (Tit. 3, 4)

Brangūs tikintieji,
Šv. apaštalo Pauliaus raginimu: ,,Praplėskite savo širdis!“ kviečiu Jus atvira širdimi 

pasitikti ateinantį Atpirkėją. Kas gali būti nuostabiau, nei švelnus Dievo prisilietimas 
prie sugrudusios žmogaus širdies? Prisilietimas gydantis, raminantis, užliejantis geru-
mu ir meile. ,,Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis 
nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių...“ (Apr. 21, 3-4). Ar ne to mes šiandien labiau-
siai stokojame?

Būkite atviri Dievo gerumui, dalinkitės juo su savo šeima, bendradarbiais, žmonė-
mis, kurie Jus įskaudino ar nuskriaudė. Juk žmogumi gimęs Dievas nepaisė mūsų šir-
džių šalčio, pykčio, netobulumų ir klaidų. Jis padovanojo mums Save, nežiūrėdamas į 
tuos trūkumus... Priimkime dovaną, dėkokime ir dovanokime save kaip Dievo dova-
ną. Su Šv. Kalėdom!

Tegul neapleidžia Jūsų Jėzaus nušviesti gyvenimo džiaugsmas ir pilnatvė Naujai-
siais metais.

  Prienų dekanato dekanas kan. Jonas Baliūnas

Ateina gražiausias metų laikas – šv. Kalėdos. Labai norisi pa-
sveikinti kažkiek kitaip, ypatingai. Todėl visiems linkime:

Kantrybės. Jos reikia  pacientams, laukiantiems prie 
gydytojų kabinetų, taip pat ir medikams, dirban-

tiems sunkų ir atsakingą darbą.

Atjautos. Medikams įprasta suprasti kito būklę, pa-
gailėti ir užjausti. Tai lyg raktas, kuris atveria vi-

sų žmonių širdis. Mielieji, užjauskime vieni kitus, taip gėris 
apsigyvens mumyse.

Laimės. Laimę kiekvienas suprantame savaip, bet ji slypi mažuose, paprastuo-
se dalykuose, kurių kupinas kasdienis gyvenimas. Taip tarsi nieko nėra stebu-

klingo, arba viskas yra stebuklinga.

Ėjimo. Supraskime tai ne pažodžiui – linkime lengvo ėjimo ir gerų įspūdžių 
sunkiame gyvenimo kelyje. 

Darnos, dosnumo, Dievo palaimos ne tik per šventes, bet ir kiekvieną dieną.

Optimizmo. Tikime, kad mūsų ligoninė išliks – pacientai turės kur kreiptis pa-
galbos, darbuotojai  turės kur dirbti.

Sveikatos. Tradicinis palinkėjimas, bet, kaip sakė Sokratas, „sveikata dar ne vis-
kas, tačiau be sveikatos viskas – niekas“. 

2019 metus pradėkime darydami tai, kas būtina, tada tai, kas įmanoma, o paskui 
pastebėsime, kad atlikome tai, ką manėme esant neįgyvendinama.

Su artėjančiomis šventėmis!
VšĮ Prienų ligoninės administracijos vardu direktorė Jūratė Milaknienė 
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Sukčiai iš moters išviliojo per 7 tūkst. eurų 
80-metei moteriai į namų laidinį telefoną paskambino vyriškis 
ir prisistatęs policijos pareigūnu pareiškė, kad kaunietė iš banko 
paėmė netikrus pinigus, todėl reikia juos patikrinti. Tą pačią dieną 
į namus atėjusiam vyriškiui moteris atidavė 7 tūkst. 200 eurų.

Oro uostas uždarytas dėl bepiločių skraidyklių
Londono Gatviko oro uostas trečiadienį vakare buvo laikinai 
uždarytas dėl pranešimų, kad virš jo buvo pastebėtos dvi 
bepilotės skraidyklės. Oro uostas sustabdė visus skrydžius. Oro 
uostas pabrėžė, kad saugumą laiko prioritetu.

Pirmiausia – sveikatos ir sė-
kmės gyvenime. O dar svar-

biau – ramybės visiems, 
susibūrimo su pačiais 
artimiausiais. Ir nepa-
mirškime, kad svarbiau-
sia ne dovanų didumas, 

bet buvimas kartu. 

Zita Juocevičienė

Ir sau, ir visiems linkiu svei-
katos. Nors man nepatinka 

Kalėdos, nes visi išprotė-
ja: skubama kažką už-
baigti, ką būtų galima 
ramiai po švenčių pada-
ryti, perkamos dovanos, 

iš visų kampų skamba 
tos pačios melodijos... Vai-

kams tai smagi šventė, Kalėdų 
Senelio laukimas, bet suaugusieji turėtų nepamiršti ir 
švenčių prasmės, o ne tik pirkiniais rūpintis. 

Darius Vasiliauskas

Didžiausios sveikatos, susi-
taikymo, atleidimo! Mylė-

kime ir būkime mylimi! 
Linkiu, kad prie šventi-
nio stalo susirinktų visi 
artimiausieji, netruktų 
artumo, meilės, šilumos 

ir gražių prisiminimų apie 
išėjusiuosius. 

Anelė Gudeliūnienė

Kasmet žiemiško gruodžio 
tyloje baltu debesėliu per 

pasaulį skrenda šventiniai 
linkėjimai. Šv. Kalėdos 
ir Naujieji metai – šiltų 
jausmų, malonių stai-
gmenų, netikėtų dovanų 

ir nuoširdžių palinkėjimų 
metas. Palinkėkime vieni ki-

tiems daugiau pakantumo, drau-
giškumo, tolerancijos, atlaidumo, pagarbos, meilės, 
gerumo ir sveikatos, nes šių dalykų niekada niekam 
nebus per daug. 

Dar palinkėkime gerų prisiminimų Praeičiai, opti-
mizmo Dabarčiai ir tikėjimo Ateičiai.

Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2019-aisiais  
metais.

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos direktorė  
Irena Tarasevičienė

Dovanokime vieni kitiems 
Gerumą,

Kaip švelniausius mu-
zikos garsus, kaip nuos-
tabiausias poezijos ei-
les, 

Nes kas priims šią do-
vaną – tikrai supras:

Kiek dovanosi tu kitiems gerumo, tiek iš kitų jo 
gausi pats. 

Džiaugsmingų šv. Kalėdų, laimingų Naujųjų – 
2019 metų.

Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė 
Asta Keblikienė

Laukdami artėjančių šven-
čių savo mintimis esame 

su tais, su kuriais buvo-
me greta visus metus, 
kuriais tikėjome, my-
lėjome, iš kurių sėmė-
mės stiprybės silpnumo 

akimirką. Palinkėkime 
švenčių proga vieni ki-

tiems laimės, šilumos, stipry-
bės, ramy- bės, atjautos ir dosnumo, o sveikata 
tebūnie nuolatinis mūsų visų palydovas. Linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė

Kalėdos – tai ne diena kalen-
doriuje. Ši šventė pakylėja 

mus nuo darbais ir rūpes-
čiais persmelktos kas-
dienybės prie amžinųjų 
vertybių. Metų virsmas 
mums atkelia vartus į nau-

ją pareigos, vienybės ir san-
tarvės kelią. Kai šviesa įveikia 

tamsą, prisiminkime, kad didelius 
darbus pradedame daryti nuo mažiausių. 

Linkėdami vieni kitiems meilės savo artimui ir suta-
rimo bendruomenėje pasidalinkime gerumu, įžiebki-
me viltį. Tegul mūsų namuose nepritrūksta jaukumo 
ir žmogiškosios šilumos...

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos  
direktorė Ilona Balčiukynienė

Linkiu gražių, jaukių šven-
čių. Tegul šv. Kalėdos vi-

siems atneša sėkmę, sti-
prybę ir viltį, širdyse su-
virpa meilė, džiaugsmas. 
O Naujieji metai – tai 
nauja pradžia, lai būna 

pasiekti tikslai, išsipildo 
svajonės.

Balbieriškio seniūnijos seniūnė Sigita Ražanskienė

Iš lėto lengvai krentančios snai-
gės mums primena artėjančias 

didžiąsias metų šventes. 

Tegul šv. Kalėdų ramus 
laukimas – adventas ir 
žvakelės liepsna pripildo 
jūsų namus jaukumo, ši-

lumos, ramybės ir praskai-
drina mintis. 

Tegul niekada jūsų neapleidžia tikėjimas ir viltis. Lai 
ateinantys metai dovanoja tik džiaugsmą, juoką, arti-
mųjų širdis ir įkvėpia ne tik svajoti, bet ir siekti. 

Gražiausių švenčių proga šilčiausius sveikinimo 
žodžius neįgaliesiems, senjorams, šeimoms Prienų 
rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro var-
du siunčia

direktorė Aurelija Urbonienė.

Mieli skaitytojai,
rodos, ką tik Jus sveikinome iškilmingiausios šventės pro-
ga, ką tik linkėjome sėkmingų, kupinų naujų atradimų bei 
darnos metų, o štai jau verčiame paskutinį prabėgusių me-
tų puslapį ir vėl tuoj dalinsime šiek tiek naujesnius, šiek tiek 
pasenusius palinkėjimus jau kitiems, naujiesiems 2019 me-

tams.

Vėl, rodos, nepastebėtai atlėkusios šv. Kalėdos, kaip ir kas-
met, neša bendrystės, artumos bei tarpusavio šilumos žinią. 
Deja, būdami, ko gero, vieninteliais visoje visatoje žmonė-

mis, dažniau savo meilę, pagarbą ir supratingumą išreiškia-
me ne žmonėms, o daiktams.

Todėl pasitinkant šv. Kalėdas linkime ne dovanų, ne laimės, 
ne sėkmės, o meilės tiems kūriniams, kurie teikia Jums šilu-
mą, meilę, pagalbą, bendrystę. Linkime, kad šios šv. Kalėdos 
taptų dar vienu atskaitos tašku bendrystės tiltų, o ne užtva-

rų ir sienų statymui. Linkime, kad Jūsų kitam žmogui skirta 
pagarba ir šiluma grįžtų dešimteriopai, nes einant vingiuotu 
ir duobėtu gyvenimo keliu Jums pagalbos ranką ištiesti gali 

tik žmogus, o ne bejausmiai ir šalti daiktai.

Su šv. Kalėdomis!

Jus sveikina visas laikraščio „Naujasis Gėlupis“ kolektyvas
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Pasitraukus JAV, įtaką Sirijoje perimtų Rusija 
Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ketvirtadienį 
perspėjo, kad Jungtinių Valstijų kariams palikus Siriją, įtaką šioje 
karo draskomoje šalyje perimtų Rusija. Pasak jo, tai dar labiau 
komplikuotų situaciją Artimuosiuose Rytuose.

„Telia“ palieka ir Kazachstaną
Koncernas „Telia Company“ pasirašė sutartį dėl Kazachstano 
mobiliojo ryšio operatoriaus „Kcell“ pardavimo vyriausybės 
kontroliuojamam „Kazachtelekom“. 2015 metų pabaigoje „Telia“ 
paskelbė nusprendęs trauktis iš Eurazijos regiono.

Netolimas, bet             mažai pažįstamas Jieznas
studentai. 

Pacai, 12 altorių ir 
adventinės giesmės
Trumpai pasivaikščioję po 

miestelį, visi susirinko Jiez-
no Šv. arkangelo Mykolo ir 
Jono Krikštytojo bažnyčioje, 
kur pasitiko klebonas Rolan-
das Bičkauskas. 

Jis trumpai pristatė mieste-
lio istoriją ir papasakojo, kad 
pirmoji bažnyčia buvo pasta-
tyta 1670 m. Ją pastatė Kris-
tupas Pacas, vėliau pastatęs 
ir Pažaislio ansamblį bei ten 
palaidotas. Bažnyčia buvo 
konsekruota šv. arkangelo 
Mykolo vardu. Po šimto me-
tų Antano Paco ir jo žmonos 
Teresės Radvilaitės-Pacienės 
iniciatyva bažnyčia buvo re-
konstruota: padidinta ir iš-
puošta freskomis (pastatyti 
2 bokštai, presbiterija ir dvi 
šoninės zakristijos). Antrą 
kartą bažnyčia konsekruo-
ta 1772 m. ir jai papildomai 
suteiktas Šv. Jono Krikštyto-
jo vardas. 

Klebonas papasakojo apie 
paveikslus, freskas, altorius 
(kurių yra net dvylika), links-
mų istorijų, pavyzdžiui, kaip 
šv. Mišias prieš medžioklę 
atlaikydavo per 10 minu-
čių, nepraleidžiant nei vie-
nos dalies. 

Nebuvo pamirštas ir daili-
ninkas Nikodemas Silvana-
vičius, kurio tapytas Šv. ar-
kangelo Mykolo paveikslas 
puošia didįjį altorių. Tai nėra 
paties dailininko kūryba, bet 
tik kopija, kurią jis 1897 m. 
nutapė pagal italų dailininko 
paveikslą. Bažnyčią puošia ir 
paties N. Silvanavičiaus ta-
pytas Šv. Morkaus paveiks-
las. Beje, dailininkas buvo ir 
fotografas. 

Paklausę klebono įdomiai 
ir linksmai papasakotų isto-
rijų, gėrėdamiesi meno kū-
riniais ir reljefiška tapyba, 
Romai Ruočkienei grojant 
vargonais studentai giedojo 
adventines giesmes. 

Dar liko neatversta daug 
Jiezno istorijos puslapių. 
Grįždami į Prienus keliau-
tojai kalbėjo, kad į Jiezną 
jie dar tikrai norėtų sugrįžti, 
nes nemaža dalis prieniškių 

nupirko Lietuvos didysis 
iždininkas Steponas Pacas, 
su Jieznu glaudžiai susijusi 
visa jų giminė. LDK didikų 
Pacų giminės atstovai pasta-
tė didingus simetriško plano 
5 korpusų rūmus, bažnyčią.  
Buvo planuota, kad į 1775 m. 
pastatytus rūmus bus galima 
patekti per 12 vartų, 52 duris, 
šviesa sklis per 365 langus ir 
bus dar vienas langas, vadi-
namas „jaučio akimi“, skir-
tas keliamiesiems metams. 
Rūmų menes puošė freskos, 
paauksuoti medžio raižiniai, 
Venecijos veidrodžiai. Rū-
mus supo didžiulis parkas su 
tvenkiniais bei kaskadomis. 
XVIII amžiuje Jiezno rūmai 
buvo tapę vienais didžiau-
sių tokio tipo rūmų ne tik 
LDK, bet ir visoje buvusioje 
Abiejų Tautų Respublikoje. 
Rūmai sudegė 1837 m.

Jiezno KLC pastatas stovi 
toje vietoje, kur buvo Pacų 
rūmų karčema. 

Antrasis (po Pacų) Jiez-
no klestėjimo laikotarpis – 
1950–1962 m., kai Jieznas 
buvo rajonas. 

Tuo metu, pasak D. Ver-
tinskienės, klestėjo ir kultū-
ra – kultūros namuose veikė 
daug meno saviveiklos ko-
lektyvų. Tų laikų melodi-
jas iki šių dienų groja kaimo 
kapela „Jieznelė“. O folklo-
ro ansamblis dainuoja ir se-
nas, ir naujesnes dainas. Tarp 
dainų, kuriomis ansamblis 
pasveikino svečius, buvo ir 
visiems gerai žinoma „An-
zelmutė“. Ilgai buvo many-
ta, kad daina, kurią pirmieji 
pradėjo dainuoti grupė „Bi-
plan“, yra liaudies. Paaiš-
kėjo, kad jos autorius yra iš 
Jiezno kilęs tapytojas Algis 
Skačkauskas (1955–2009), 
ją parašęs paauglystėje, kai 
grojo ir dainavo Jiezno vi-
durinės mokyklos ansam-
blyje.   

„Jieznelės“ repertuare yra 
ir daug Jiezno krašte užra-
šytų dainų. Ansamblio dai-
nininkai padainavo ir jiez-
niškės Stasės Dumalakienės 
dainuotą partizanų dainą, ir 
daugybę kitų, kurioms prita-
rė visi iš Prienų atvykę TAU 

Palytėti džiugios laukimo nuotaikos
Gruodžio 18 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre vyko adventinė 
literatūrinė-muzikinė 
kompozicija „Baltoje 
advento tyloje“, kurią 
organizavo LASS Prienų 
filialas ir jo pirmininkė 
Irena Karsokaitė. 

Prie šventiškai papuoštų sta-
lų susirinkusieji filialo nariai  ir 
svečiai klausėsi adventiniam 
laikotarpiui skirtos programos, 
kurią sukūrė ir atliko viešnia 
iš Kauno – Violeta Bakutie-
nė. Muziką parinko Antanas 
Bakutis.

LASS Prienų filialo pirmi-

ninkė I. Karsokaitė, sveikin-
dama susirinkusiuosius, pasi-
džiaugė bendruomenės susi-
būrimu, kad visus metus bu-
vo kartu, palinkėjo kantrybės  
ir sėkmės darbuose, meilės ir 
šilumos namuose, jaunatviško 
džiaugsmo širdyje ir svarbiau-
sia, išlikti savimi, būti papras-

tu geru žmogumi. Ansamblis 
„Puriena“ popietės dalyvius 
pasveikino adventine gies-
me „Rasokit dangūs“ ir daina 
„Žiema, žiema“.

Po meninės programos su-
sirinkusieji ilgai nesiskirstė, 
džiaugėsi maloniomis dova-
nėlėmis, dalijosi vieni su ki-
tais savo išgyventomis istori-
jomis, šviesiomis mintimis ir 
bendryste.  NG

Prienuose duris atvėrė stilinga ir jauki Grožio studija 
Artėjant pačioms 
gražiausioms metų 
šventėms Prienuose, 
Vytauto g. 23B, duris 
atvėrė šiuolaikiška, 
stilinga ir jauki Grožio 
studija. 

Naujoje studijoje teikiamos 
visos moterims, vyrams ar 
merginoms reikalingiausios 
paslaugos: plaukų kirpimas ir 
dažymas, proginės šukuose-
nos ir makiažas, plaukų SPA 
procedūros ir tiesinimas kera-
tinu, manikiūras ir pedikiūras, 
blakstienų priauginimas, kos-
metologija ir masažas, antakių 

korekcija.
Kirpėjos Lima, Vitalija, 

Iveta, manikiūrininkė Milena, 
blakstienų ir makiažo meistrė 
Emilija, kosmetologė Simona 

– Grožio studijos komanda. 
Ne tik žavios, besišypsančios, 
paslaugios, bet ir kvalifikuotos 
specialistės. Mylinčios žmo-
nes ir savo darbą, atsakingos, 

kūrybingos merginos stengia-
si, kad naujoji Grožio studija 
taptų mėgstama, atvira ir priei-
nama kiekvienam žmogui. 

Grožio studijoje galima įsi-
gyti nashi Argan plaukų prie-
žiūros produktų (šampūno, 
kaukių, aliejuko, kondicio-
nieriaus). Artėjant šventėms, 
taip pat patogu įsigyti dova-
nų kuponą – tai puiki proga 
nustebinti mylimą ir artimą 
žmogų. 

Grožio studija maloniai 
kviečia visus apsilankyti. Tel. 
pasiteirauti 8-602-96482. 

Prienų moksleiviai dalyvavo Jaunimo mainų projekte 
„Living together in diversity“ Maltoje
Gruodžio 10–17 dienomis 
10 Nemuno kilpų 
regioninio parko(toliau 
– NKRP) direkcijos atstovų 
ir mokinių iš Prienų 
„Revuonos“ ir „Ąžuolo“ 
mokyklų dalyvavo 
Jaunimo mainuose 
(„Erasmus+ programa) 
„Living together in 
diversity“ Maltoje. 

Maltiečiai – projekto kordi-
natoriai. Partneriai – Lietuva, 
Graikija ir Turkija. Šių Jau-
nimo mainų lyderė – NKRP 
savanorė Rita Markovskaja 
pateikė Erasmus+ platformo-
je prašymą ir NKRP buvo pri-
jungtas prie šio projekto.

Mainai skirti žmonėms, tu-
rintiems mažesnes galimybes 
(pvz., iš daugiavaikių šeimų, 
atokių vietovių, turinčių speci-

aliųjų poreikių ar neįgalumą). 
Projekto tikslas – mažinti so-
cialinę atskirtį.

Jaunimo mainų dalyviai: 
Graikija, Turkija, 
Lietuva ir Malta. 
Projekte dalyvavo 
40 jaunų žmonių 
(15–29 metų), tarp 
jų buvo trečdalis 
kurčiųjų. Visi pa-
gerino anglų kalbos 
įgūdžius, taip pat 
susipažino su gestų 
kalba. Dalyviai su-
žinojo daug naujo 
apie kitų šalių kultūras. Projek-
to metu buvo vykdoma Gozos 
salos gyventojų apklausa apie 
sveiką gyvenseną, surengti pir-
mosios pagalbos kursai, gauta 
profesionalaus fotografo pa-
moka ir t.t. Dalyviai buvo iš-

samiai supažindinti su Go-
zos salos išskirtiniais gamtos 
objektais bei sostine Valleta ir 
senąja Mdina.

Lietuvių komandos narių 
mintys:

Kristijonas (16 m.): „Man 
tai pirmas projektas apie to-
leranciją, kuriame dalyva-
vo žmonės iš kitų socialinių 
sluoksnių.“

Ida (16 m.): „Labai smagu, 
kad kurtieji nebijojo bendrauti 
su kitais.“

Mantas A. (16 m.): „Susi-
pažinau su kitų šalių žmonė-
mis, jų kultūra ir religija.“

Visvaldas (16 m.): „Visi bu-
vo draugiški, linksmi 
ir mandagūs.“

Simona (26 m.): 
„Po šių jaunimo 
mainų jaučiu dar di-
desnę pagarbą kitų 
tautybių žmonėms, 
taip pat žmonėms, 
turintiems negalią.“ 
Šis projektas, visų 
dalyvių manymu, 
yra įrodymas, kad 

bendravimui netrukdo nei so-
cialiniai skirtumai, nei kalbos 
barjeras. Mes visi pasidarėme 
supratingesni. 

Jaunimo mainų dalyvis, 
NKRP atstovas Mantas  

Gajauskas 
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Posėdžio rezultatai nusmukdė naftos kainas 
Naftos kainos ketvirtadienį sparčiai patraukė žemyn. Federalinio 
rezervo sistemai (FRS) leidus suprasti, kad JAV pinigų politika 
bus griežtinama lėčiau, rinkos dalyviai ėmė abejoti pasaulio 
ekonomikos ir naftos paklausos augimo perspektyvomis.

Rusijos gyventojų realios pajamos sumenko
Rusijos gyventojų realiosios finansinės pajamos praėjusį mėnesį 
buvo 2,9 proc. kuklesnės nei pernai lapkritį ir sudarė 32,32 tūkst. 
rublių (kiek daugiau nei 420 eurų) žmogui per mėnesį. Rusijos 
gyventojų realiosios pajamos mažėja penktus metus iš eilės.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kuo jums 
patrauklūs TAU 
užsiėmimai?

Birutė Karanauskaitė
Esu aktyvi TAU universi-

tetų lankytoja ir lankau vi-
sur, kur galiu. Labai džiau-
giuosi visais užsiėmimais, 
kad daug ką išgirstu ir pa-
pildau savo žinias. Visi trys 
universitetai – skirtingi, bet 
juos vienija tai, kad gali to-
bulėti, dvasiškai praturtėti. 
Matant, kiek žmonių atei-
na į užsiėmimus, supran-
ti, kad žmonėms to reikia, 
tik gal ne visi drįsta pradė-
ti. Patinka viskas, man tai 
– sielos atgaiva ir didžiulis 
džiaugsmas. 

Juozapas Andriulis
Lankau antrus metus – 

antrakursis jau. Esu pralei-
dęs mažai paskaitų, nes pa-
tinka, kad turiu užsiėmimą, 
galiu pabendrauti ir susipa-
žinti su naujais žmonėmis, 
kad gaunu naujų žinių iš 
įvairiausių gyvenimo sri-
čių, kad galim pakeliauti. 
Visi lektoriai labai įdomūs. 
Jau seniai buvau girdėjęs 
apie senjorams skirtus uni-
versitetus, todėl sužinojęs, 
kad veiks ir pas mus, su 
džiaugsmu atėjau – kol dar 
turiu sveikatos, laiko, ko-
dėl nelankyti? Juk sakoma, 
kuo daugiau žinosi, tuo il-
giau gyvensi. Todėl raginu 
visus, ypač vienišus, prisi-
jungti prie mūsų. 

Regina Kašinskaitė
Esu ir seniau lankiusi 

TAU užsiėmimus, bet susi-
klosčius tam tikroms aplin-
kybėms lankyti negalėjau. 
O ir vaikščioti buvo toli, 
todėl, kai sužinojau, kad 
kuriasi naujas universitetas 
miesto centre, su džiaugs-
mu atėjau. Žavi bendrystė, 
bendravimas, buvimas kar-
tu, džiaugsmas, kad ir pagy-
venę žmonės turi ką veikti, 
kuo džiaugtis. Ir paskaitos, 
klegesys! Iš pradžių baimi-
nomės, ką lektorius mums, 
jau „pabuvusiems“, naujo 
pasakys, ar bus įdomu, bet 
nuo pat pradžių susižavė-
jome – kiekviena paskaita 
duoda kažką naujo ir nau-
dingo. Labai apsidžiaugiau, 
kad užsiėmimai tęsiasi ir 
šiais metais. Ir kviečiu visus 
prie mūsų prisijungti, nes 
manau, kad yra žmonių, ku-
rie sėdi vieni namuose ir ne-
drįsta ateiti nors pasižiūrėti, 
kas čia pas mus vyksta. 

Stasė Zablackienė 
Pirmiausia dėl to, kad 

gaunu daug naujų įdomių 
žinių. Džiaugiuosi, kad su-
sitikau senų pažįstamų, su-
sipažinau su naujais žmonė-
mis. Mano vyras anksčiau 
lankė užsiėmimus Biršto-
ne, bet aš su juo kartu va-
žinėti nesusigundžiau. Kai 
tik atsidarė TAU Prienuose, 
pradėjau lankyti pati ir vyrą 
įtraukiau. 

Nors atrodo daug kuo do-
miuosi ir nemažai žinau, bet 
įsiminė pernykštė paskaita 
apie Kūčių papročius, Li-
dijos Laurinčiukienės pas-
kaita. Naudojuosi jos patari-
mais: „Niekada nepasiduo-
ti, turėti gyvenimo prasmę 
ir būti savimi!“ 

Gražina Mikušauskaitė
Labai džiaugiuosi gali-

mybe ne tik dalyvauti už-
siėmimuose, bet ir prisidėti 
juos organizuojant. Turiu 
patirties, todėl organiza-
vau pėsčiųjų žygį iš mies-
to centro iki Žvėrinčiaus 
ąžuolo. Tai yra lietuviškojo 
šv. Jokūbo kelio dalis. Stab-
telėjome prie šimtametėje 
pušyje įkurdintos šv. Tere-
sėlės koplytėlės, apžiūrėjo-
me tris pušis, atspindinčias 
mūsų miškuose augančių 
pušų tipus, aplankėme ne-
seniai Dainoros Šaltienės 
atrastus pilkapius. Kelionę 
baigėme prie garsiojo Žvė-
rinčiaus ąžuolo, kur pail-
sėję, pasistiprinę ant laužo 
keptais kiviais, panemune 
grįžome atgal. Daugiau nei 
40 žygeivių sėkmingai įvei-
kė beveik 12 km! 

Prenumeruokite 
Nemuno krašto laikraštį 

„Naujasis Gėlupis“ 
2019 m.!

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

po šį miestą vaikščiojo pirmą 
kartą arba po kelerių dešim-
tmečių pertraukos. Vargu ar 
TAU studentams artimiausiu 
metu bus surengtas kelionės 
tęsinys, nes laukia daug jau 
suplanuotų renginių. Studen-
tai juokavo, kad teks patiems 
tapti gidais ir artimiesiems 
parodyti, kokios vertybės yra 
visiškai arti. 

„Rūpi, kaip 
pasikviesti tuos, 
kuriems naujos 

veiklos – iššūkis“
Prienų švietimo pagalbos 

direktorė Danutė Stanke-
vičienė pasakojo, kad labai 
džiaugiasi, jog tiek daug 
žmonių įsitraukė į TAU vei-
klą: „Džiaugiuosi, žaviuosi, 
kad žmonės labai pozityvūs, 
kad noriai dalyvauja vei-
klose, kad buriasi aktyvi 
bendruomenė.“

Šiais metais jau įvyko 
susitikimai su sinoptike 
Audrone Galvonaite, ku-
ri skaitė paskaitą „Orų 
ir klimato įtaka žmonių 
sveikatai. Kas mūsų lau-
kia?“, su žolininke Mo-
nika Smilgyte, kuri kalbė-
jo apie vaistažolių naudą 
sveikatai ir išsaugotą jau-
nystę. Kraštietė Romu-
alda Bartulienė pasakojo 
apie tai, kad gyvenimas ne-
sibaigia („Gyvenimas nesi-
baigia +„Dramblio valgymas 
po kąsnelį“), paskaitą „Prisi-
minti vakar, žinoti šiandien ir 
nepamiršti rytoj“ skaitė lek-
torius – poetas, pedagogas, 
humanitarinių mokslų (filo-
sofijos) daktaras Liutauras 
Degėsys, o Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto profe-
sorius, visuomenės veikėjas 
Liudas Mažylis kalbėjo apie 
Nepriklausomybes akto de-
tektyvą.

Netolimas, bet             mažai pažįstamas Jieznas

O TAU užsiėmimų tvarka-
raštyje jau numatyti susitiki-
mai su kunigu Algirdu Tolia-
tu, smuikininku pasakotoju 
Gediminu Dalinkevičiumi 
ir gitaristu Simonu Bušma, 
psichologe, vadovėlių autore 
Asta Blande, aktore Virginija 
Kochanskyte, keliautoju fo-
tografu Ričardu Anusausku 
ir kitais daugiau ar mažiau 
žinomais žmonėmis, Lietu-

vos sporto universiteto lekto-
riais, savo krašto žmonėmis, 
taip pat kelionės po rajoną 
ir ne tik.

Pasak D. Stankevičienės, 
vienas iš šių mokslo metų 
tikslų – aplankyti Prienų ra-
jono miestelius – seniūnijų 
centrus, susipažinti su ten 
esančiomis įžymybėmis, ap-
lankyti bažnyčias, nes kar-
tais, besižavėdami egiptais 
ir turkėjomis, net nežinome. 
kiek daug dėmesio vertų vie-
tų yra visiškai netoli. Jos tei-

gimu, tai parodė ir pirmoji 
kelionė į Jiezną.

Be paskaitų ir susitikimų, 
planuojamos ir pažintys su 
naujomis technologijomis 
– nuvykti ir pasižiūrėti 3D 
formato filmą. Ieškoma ir 
kuo įvairesnių bendravimo 
formų, išrinkta universiteto 
taryba turi idėjų rengti nau-
jus renginius. Jau galvojama 
ir apie Kaziuko mugę-paro-

dą. D. Stankevičienė įsi-
tikinusi, kad kiekvienas 
žmogus yra talentingas, 
tik kartais reikia drąsos 
pristatyti savo kūrinius. 
Todėl mugė ir turėtų būti 
įvairi – vieni pasidžiaugs 
savo mezginiais, siuvi-
niais, drožiniais ar kitais 
rankdarbiais, kiti – sa-
vo kurtais eilėraščiais, 
piešiniais ar keptais py-
ragais.

O lankytojų skaičiui 
vis augant, galvojama, 

kad reikėtų studentus su-
skirstyti į du fakultetus – 
žmonėms būtų patogiau 
bendrauti, pagerėtų veiklos 
kokybė. Bet, direktorės tei-
gimu, tuomet pasiruošimas 
reikalautų ir dvigubai dau-
giau laiko.

Tačiau, pasak D. Stankevi-
čienės, labiausiai rūpi, kaip 
pasikviesti tuos, kuriems 
naujos veiklos ar net išėji-
mas iš namų, susitikimas 
su nepažįstamais žmonėmis 
– iššūkis. 

Kun. R. Bičkauskas
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gmenos: Aukščiausiasis ta-
po mažu vaikeliu. Žodis tapo 
kalbėti nemokančiu kūdikiu. 
Pasitikti Viešpaties atskubėjo 
ne to meto didžiūnai, bet pa-
prasti piemenys, tą naktį dirbę 
laukuose. Kas būtų galėjęs to 
tikėtis? Kalėdos – tai šventė, 
kuria šloviname Dievo stai-

gmenas ar, tiksliau sakant, 
staigmenų  Dievą, kuris ap-
verčia aukštyn kojomis mūsų 
logiką ir mūsų lūkesčius.“

Tad švęsti Kalėdas, sakė 
Pranciškus, – tai žemėje pri-
imti dangaus staigmenas. Ne-
įmanoma gyventi vien žemės 
reikalais, kai dangus dovano-
ja tokias naujienas. Kalėdos 
pradeda naują epochą. Gy-
venimas nebe planuojamas, 
bet dovanojamas; gyvename 
nebe sau, bet Dievui ir su Die-
vu, nes Kalėdos – tai Dievas-
su-mumis, gyvenantis su mu-
mis ir keliaujantis su mumis. 
„Švęsti Kalėdas – tai leisti, 
kad mus supurtytų Dievo 
staigmenos. Jėzaus gimimas 
– tai ne iš židinio sklindan-
ti maloni šiluma, bet istoriją 
sukrėtęs dieviškasis šiurpu-
lys. Kalėdos – tai nuolanku-
mo pergalė prieš aroganciją, 
paprastumo – prieš perteklių, 
tylos – prieš triukšmą, maldos 
– prieš tik sau skiriamą laiką, 
Dievo – prieš manąjį aš.“

Švęsti Kalėdas – tai Jėzaus 
pavyzdžiu padėti kitiems 
žmonėms. Švęsti Kalėdas – 
tai kaip Marija pasitikėti Die-
vu ir būti jam klusniam. Švęs-
ti Kalėdas – kaip Juozapas 
daryti tai, ko Dievas nori, net 
jei mes ne viską suprantame. 
Juozapas mus stebina: Evan-
gelijoje jis neištaria nė žodžio; 
Juozapas nekalba, Juozapas 
klauso. „Kalėdos – tai tylus 
Dievo balsas, mielesnis už 
vartotojiškumo triukšmą. Jei 
sugebėsime tyloje pabūti prie 

prakartėlės, ir mums  Kalėdos 
bus staigmena, o ne jau daug 
kartų matytas dalykas. Paty-
lėk prie prakartėlės – tai mano 
kalėdinis prašymas“, – sakė 
popiežius. „Surask laiko, nu-
eik prie prakartėlės, valandė-
lę patylėk ir pajusi, pamatysi 
staigmeną.“

„Deja, mes dažnai šven-
čiame ką kita, renkamės ne 
dangaus naujienas, bet įpras-
tus žemiškus dalykus. Mes 
praleidžiame progą. Kalėdos 
mums yra tik graži tradici-
nė šventė, kurioje svarbiau-
si mes, o ne Jis. Nepavers-
kime Kalėdų supasaulėjusiu 
įvykiu, nepašalinkime iš jų 
pagrindinio veikėjo, kaip tą-
kart, kai jis „pas savuosius 
atėjo, o savieji jo  nepriėmė“ 
(Jn 1, 11).“

„Brangieji broliai ir seserys, 
linkiu jums gerų Kalėdų, su 
gausiomis Jėzaus staigmeno-
mis!“ – sakė popiežius baig-
damas prieškalėdinę kateche-
zę. „Net jei tai būtų nepato-
gios staigmenos, žinokime, 
kad jos patinka Dievui. Jei 
jas priimsime, ir mes pado-
vanosime gražią staigmeną. 
Kiekvienas širdyje turime su-
gebėjimą nustebti. Leiskime, 
kad per šias Kalėdas Jėzus 
mus nustebintų.“

VATICAN NEWS

Ir katalikai 
juokiasi...

Vienas klebonas buvo labai 
šykštus. Pasodino braškių, o 
kad niekas nevalgytų, prika-
lė prie stulpo lentą ir užrašė: 
„Nevok, Dievas viską mato“.

Vargšas žmogelis labai no-
ri tų braškių. Įlipo į daržą, pri-
sivalgė ir išlipdamas užrašė: 
„Bet nieko nesako“.

Bendroji audienci-
ja. Kalėdos – Dievo 
staigmenų metas
Priartėjo Kalėdos. Papuoš-

tos eglutės ir žiburiai primena, 
kad jos jau čia pat. Reklamos 
ragina pirkti dovanas, stebin-
ti vieni kitus išradingomis 
staigmenomis. Bet ar tokios 
šventės nori Dievas? Kokių 
Kalėdų, kokių dovanų ir stai-
gmenų jis norėtų? – kalbėjo 
popiežius Pranciškus, svei-
kindamas maldininkus, da-
lyvavusius paskutinėje prieš 
Kalėdas trečiadienio bendro-
joje audiencijoje.

„Pasižiūrėkime į pirmą-
sias Kalėdas, kad suprastu-
me, kas iš tiesų Dievui patin-
ka. Tose Kalėdose matome 
daugybę staigmenų“, – sakė 
Pranciškus. „Pradėkime nuo 
Marijos: ją aplanko angelas 
ir viskas jos gyvenime pasi-
keičia. Mergelė taps motina. 
Pažvelkime į Juozapą: jam 
lemta būti tėvu, nors ne jis 
pradėjo vaiką. O, be to, vai-
kelis turi gimti, kai Marija 
ir Juozapas yra dar tik suža-
dėtiniai, pagal Įstatymą ne-
galintys gyventi kartu. Kad 
išvengtų papiktinimo, pagal 
to meto papročius Juozapas 
būtų turėjęs išsižadėti Mari-
jos ir tokiu būti išsaugoti savo 
gerą vardą. Jis turėjo teisę tai 
padaryti. Tačiau jis nustebina: 
nežiūrėdamas savo garbės, jis 
nusprendžia slapčia atitolinti 
Mariją, kad jai nepakenktų. 
Štai dar viena staigmena: Die-
vas sujaukia jo planus ir sapne 
jam liepia pasiimti Mariją pas 
save. Jėzui gimus, kai Juoza-
pas pradeda planuoti  šeimos 
ateitį, sapne paliepiama bėg-
ti į Egiptą. Trumpai tariant – 
Kalėdos atnešė daug nelauktų 
pokyčių.“

„Kalėdų naktį sulaukėme 
ir pačios didžiausios stai-

Brazilijoje atlikta krata ministro namuose 
Brazilijos federalinė policija atliko kratą ministro Žilbertu Kasabo 
namuose, įtarus, kad jis 2010–2016 metais gavo kyšių iš maisto 
kompanijos JBS. Ministras galėjo gauti iki 12,1 mln. eurų mainais 
už JBS interesų gynimą, kai dirbo San Paulo meru ir Kongrese.

„Sojuz“ su TKS įgula nusileido Kazachstane
Rusijos erdvėlaivis „Sojuz“, kurio viename skyriuje anksčiau 
buvo aptikta korpuso pažaida, ketvirtadienį sėkmingai nusileido 
Kazachstane ir pargabeno į Žemę tris Tarptautinės kosminės 
stoties (TKS) įgulos narius, pranešė skrydžių valdymo centras.

Hitlerio šnipų aso atsiminimai
nis karas“ naujieną – Walterio 
Schellenbergo knygą „Hitlerio 
šnipų aso atsiminimai“. Tie, 
kurie domisi nacių Vokietijos 
ir Antrojo pasaulinio karo isto-
rija, neabejotinai žino Walterio 
Schellenbergo pavardę. Poka-
riu šis SS brigadefiurerio laips-
nį turėjęs Vyriausios reicho 
saugumo tarnybos (RSHA) Iš-
orinės žvalgybos skyriaus vir-
šininkas parašė atsiminimus, 
Vakaruose tapusius nepralen-
kiamu bestseleriu, viena skai-
tomiausių knygų apie žvalgy-
bą ir kontržvalgybą. 

W. Schellenbergas užėmė 
aukštą postą saugumo struk-
tūrose ir žinojo daug Trečiojo 
reicho paslapčių, todėl vaiz-
džiai piešia tiesioginių savo 
viršininkų R. Heydricho ir H. 
Himmlerio portretus,  atsklei-
džia, kaip buvo rengiamos 
slapčiausios diversijos, kokiais 
metodais naudojosi nacių žval-
gyba ir kontržvalgyba, kaip 
gaudyti užsienio šnipai ir ver-
buoti išaiškinti priešo agentai, 
kaip buvo padirbinėjami Va-
karų šalių banknotai, kurtas 
slaptas rašalas ir miniatiūrinės 
fotografavimo kameros. 

Skaitydami W. Schellenber-
go prisiminimus, sužinosite 
apie bandymus organizuoti pa-
sikėsinimą į J. Staliną, kokios 
intrigos vyko tarp aukščiausių 
Trečiojo reicho vadovų, kas 
pastūmėjo SS reichfiurerį H. 
Himmlerį ieškoti separatinės 
taikos ir kodėl buvo sunaikin-
tas Abveras – kariuomenės 
žvalgyba. 

Niurnbergo teisme W. 
Schellenbergas atrėmė dau-
gelį nepagrįstų kaltinimų, bet 
galiausiai jam skirta 6 metų 
kalėjimo bausmė už dalyva-
vimą nusikalstamomis pripa-
žintų nacių organizacijų – SS ir 
SD – veikloje. Paleistas 1950-
aisiais dėl prastos sveikatos. 
Mirė 1952 m., būdamas vos 
42 metų.  

Walter Schellenberg. Hi-
tlerio šnipų aso atsiminimai. 
Vertėjas Manfredas Žvirgž-
das. – Vilnius: Briedis [2018]. 
– 408 p. iliustr.

Mano darbastalis buvo lyg 
nedidelė tvirtovė. Jame buvo 
įmontuoti du automatiniai gin-
klai, kurie galėjo visą kabinetą 
nusėti kulkomis. Šie automatai 
būdavo nutaikomi į lankytoją 
ir sekdavo, kaip ji(s) juda ma-
no stalo link. Kritiniu atveju 
man užteko nuspausti mygtu-
ką, ir abu ginklai iššautų vienu 
metu. <...> Kartu galėjau pa-
spausti kitą mygtuką, ir sirena 
pakviestų sargybinius apsupti 
pastatą ir užblokuoti visus iš-
ėjimus. Kai būdavau misijose 
užsienyje, man galiojo įsaky-
mas įsistatyti dirbtinį dantį, ku-
riame buvo pakankamai nuo-
dų, kad mirčiau per pusę minu-
tės, jei mane sučiuptų priešai. 
Norėdamas dar labiau būti ti-
kras dėl savo likimo, mūvėjau 
žiedą su antspaudu, kuriame 
po dideliu mėlynu akmeniu 
buvo paslėpta auksinė kapsu-
lė su cianidu.

Leidykla „Briedis“ prista-
to serijos „Antrasis pasauli-

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 
mokiniai – informatikos konkurso nugalėtojai
Jau tapo gražia tradicija, 
kad kiekvieną rudenį 
Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos 
1–10 klasių mokiniai, 
kurie domisi tiksliaisiais 
mokslais, dalyvauja 
tarptautiniame 
informatikos ir 
informatinio mąstymo 
konkurse „Bebras“. 

Lapkričio 5–16 d. įvyko 
15-asis mokinių informatikos 
ir informatinio mąstymo kon-
kursas „Bebras“. Šiemet dvi 
savaites trukusiame konkurse 
Lietuvoje dalyvavo 44247 mo-
kiniai. 130 mokinių, užėmusių 
1–10 vietas, buvo pakviesti į 
apdovanojimų šventę parodo-
je „Mokykla 2018“, kuri vyko 
2018 m. lapkričio 26 d. Vilniu-
je Lietuvos parodų ir kongresų 
centre „Litexpo“. 

Kiekvienais metais bent vie-
nas mokinys iš Prienų „Revuo-
nos“ pagrindinės mokyklos 
būna pakviečiamas į apdova-

nojimų šventę Vilniuje, tačiau 
šių metų rezultatai pranoko 
mūsų lūkesčius. Labai džiu-
gu, kad šiemet net trys moki-
niai pademonstravo puikias 

žinias ir pateko tarp dešimties 
geriausių Lietuvoje savo am-
žiaus grupėje (Nykštukai, 1–2 
klasės). Geriausiai pasirodė 
antrokas Jokūbas Bujavičius, 
kuris apdovanotas 1 laipsnio 
diplomu. Padėkos įteiktos 
pirmokei Eglei Laukaitytei (7 
vieta), jos mokytoja Danutė 
Moisejevienė, ir antrokui Ke-
vin Kuzminui (4 vieta), jo ir 
Jokūbo Bujavičiaus mokytoja 
Rita Dirdienė.  

Renginio dalyvius sveikino 
švietimo ir mokslo viceminis-
tras Gražvydas Kazakevičius, 

Vilniaus universiteto studijų 
prorektorius dr. Valdas Jas-
kūnas, konkurso iniciatorė 
profesorė Valentina Dagienė, 
konkurso rėmėjų „Šviesa“ ir 

„Alliance For Rectruitment“ 
atstovai.

„Informatinis mąstymas 
nėra tik informatika, tai ir 
mokėjimas analizuoti, spręsti 
uždavinius, abstrahuoti. „Be-
bro“ uždaviniai trumpi, tačiau 
juose slypi galingos idėjos“, 
– susirinkusiems kalbėjo kon-
kurso sumanytoja profesorė V. 
Dagienė.

Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos pradinių kla-

sių mokytoja metodininkė 
Rita Dirdienė ir IT mokytoja 

ekspertė Rasa Alaburdienė 
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Trąšos „Agrokoncernui“ – iš Rusijos gamyklos  
Valdančiųjų „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausantis 
„Agrokoncernas“ perka trąšas iš Rusijos gamyklos, kuriai 
vadovauja valdančiosios „Vieningosios Rusijos“ narys Viktoras 
Gerasimenko. Jis 2000 metais yra rėmęs Rusijos prezidentą.

JAV patvirtino raketų pardavimą Turkijai 
 Jungtinės Valstijos trečiadienį paskelbė pritarusios 3,5 mlrd. 
vertės sandorį dėl raketų „Patriot“ pardavimo Turkijai, pateikusios 
Ankarai ultimatumą dėl šios NATO sąjungininkės planų įsigyti 
ginkluotės iš Rusijos.

Religinio meno paroda 
„Gloria Deo“, atkurta 1994 
metais, tęsia katalikų 
dailininkų grupinių parodų 
tradiciją. 

2018 m. parodoje dalyvauja 
net 54 dailininkai. Parodojeeks-
ponuojami 86 darbai: 3 ikonos, 
37 tapybos darbai ir 21 skulp-
tūra. Parodos lankytojai gali 
išvysti juvelyrikos, tekstilės, 
grafikos, vitražo, stiklo darbų, 
fotografijų.

Parodos aktualumą pabrėžia 
keletas darbų, sukurtų atlie-
piant į 2017–2018 metų aktu-
alijas: arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio paskelbimą palai-
mintuoju (dailininkai Dovilė 
Sabaliauskienė, Paulius Juška) 
ir tai, kad šie metai – Tra-
kų Dievo Motinos me-
tai (Jolantos Sereikaitės 
ikona). Šie darbai buvo 
sukurti Lietuvos žmonių 
ir Bažnyčios užsakymu. 
Dailininkė D. Sabaliaus-
kienė ikonoje pirmą kartą palai-
mintąjį Teofilių vaizduoja esan-
tį garbėje. Ikonoje atsispindi ne 
kankinioveidas, bet šventasis 
Dievo garbintojas, pasipuošęs 
iškiliausiais liturginiais rūbais. 
Jis yra jau arti Dievo, visu gy-
venimu jį Žemėje šlovinęs tie-
sa ir kantria ištikimybe, o mes, 
žvelgdami į V. Gaidamavičiū-
tėsdarbą „Dievo avinėliai“ turi-
me viltį, jog kažkada pasieksi-
me šviesųjį Amžinybės uostą. 

T. Balčiūnaitės Akmens kai-
mo Nukryžiuotojo Jėzaus baž-
nyčiai sukurti liūdintys angelai 
skatina susimąstyti apie skaus-
mingą Išganytojo kančią. Pen-
kiose ekspozicijų salėse centri-
nė vieta skiriama Jėzaus Kris-
taus asmeniui. Žiūrovą jaudina 
Jėzaus veidas iš Tomo Stam-

Birštone – 15-oji religinio meno paroda „Gloria Deo“ 
brausko, Artūro Janicko, Min-
daugo Jakučionio, Juozo Gece-
vičiaus skulptūrų, Vytauto La-
gunavičiaus, Rimos Gaižaus-
kaitės, Gintauto Survilos su-
kurtų atvaizdų. Kryžiaus temą 
vykusiai išryškina tekstilininkė 
D. Brogienė. Apie žmogų, jo 
kryžkelės patirtį prabyla Lai-
mos Bazienės keramika, Kris-
tinos Daliūntės ofortas „Išpa-
žintis“, Beno Narbuto „Konf-
rontacija“, „Atgaila“. 

Eksponuojama keletas darbų 
ir šv. Kalėdų tema. Kaunietis 
menininkas A. Teresius pateikia 
Kristaus gimimo sceną, sukūręs 
skulptūras iš seno, daugiau kaip 
devynių šimtų metų senumo 

ąžuolo. Skulptūros vaizduo-
ja tik Motiną, Kūdikėlį ir tris 
angelus. Apibendrintų formų 
skulptūros atkreipia dėmesį į 
pačią siužeto esmę. T. Janova 
keramikos darbe „Šeima“ at-
skleidžia Šventosios šeimos 
vienybę, G. Zokaitis  savo ta-
pybos darbu „Madona su Kū-
dikiu“ kviečia apmąstyti die-
viškosios motinystės temą ir 
sutikimo su Dievo valia pras-
mingumą.

Apie Dievo ilgesį prime-
na grafikė Albina Žiupsnytė. 
Ji pasitelkia subtilius lietuvio 
sielai artimus apsnigtų laukų, 
plaukiančių rugių vaizdinius.
Skulptorės Astos Vasiliaus-
kaitėsi šraiškingos marmure 
sustingę rankos primena mal-
dos laiką, o apie formas kalba 

Mindaugo Pauliuko tapybos 
darbas „Adoracija“, Jurgitos 
Erminaitės juvelyrikos darbas 
„Rožinis“. 

Tapytoja Marija Rastenienė 
atveria maldoje panirusio žmo-
gaus nuotaiką „Nuolankumas“. 
Piligrimo kelionę vaizduoja R. 
Balinsko tapybos darbas „Per 
pusnynus“, J. Gecevičiaus 
skulptūra „Šv. Pranciškus“, 
anoniminio skulptoriaus sukur-
tos šv. Dominyko ir šv. Jokūbo 
skulptūros. Šis autorius kaip ti-
kras viduramžių religinio me-
no kūrėjas nepristato savo ta-
patybės vardan švento siužeto 
iškėlimo.

Dvasinės būtybės arba ange-

lai parodoje eksponuojamuose 
darbuose vaizduojami įvairio-
mis technikomis: J. Kildušie-
nės porceliano plaketėje ir J. 
Petruškevičienės siuvinėjimu 
odoje, D. Baliukevičienės me-
džio skulptūroje. 

Menininkų darbuose subti-
liai ir dekoratyviai perteikia-
mas dvasinio pasaulio trapu-
mas. Grafikės T. Balčiūnaitės 
verkiantys įspūdingo dydžio ir 
gelsvomis garbanomis angelai 
ragina susimąstyti, ko liūdi an-
gelai… Tapytoja E. Taločkienė 
drobėje vaizduoja Rytų išmin-
čius, nusilenkiančius Išgany-
tojui. Keramikas I. Kazlauskas 
savo darbe irgi pasitelkia trijų 
svečių siužetą. V. Gaidamavi-
čiūtės tapybos darbas „Debesų 
avinėliai“ primena žmogaus 

laukiančią perspektyvą – vieny-
bę su Viešpačiu amžinybėje. 

Ši paroda kviečia išgyventi 
Kristaus gimimo šventę pras-
mingai, ieškoti tyresnio žvilgs-
nio link antgamtinės tikrovės, 
nes Dievą sutinkame kiekvie-
name žmoguje, nes, anot po-
piežiaus Pranciškaus, Jėzaus 
atvaizdas yra įspaustas kaip 
antspaudas kiekvieno žmo-
gaus širdyje. 

Birštono dekanas mons. Jo-
nas Dalinevičius sveikindamas 
menininkus sakė: „Šios paro-
dos esmė yra DEO GRATIAS 
– išvertusr eiškia „siunčiame 
Tau, Dieve, padėką“. Jūs, dai-
lininkai, kuriantys religinį me-

ną, esate šalia pranašo Jono 
Krikštytojo, liudijate tikėji-
mą, savitu būdu užfiksuo-
jate savitą tikėjimo dovaną.
Tai vidinio pasaulio suvo-
kimo išraiška. Jūs tikėjimo 
formą įkūnijate skulptūro-

je ar paveiksle. Tai yra didelė 
Dievo dovana ne tik jums, bet 
ypač tiems, kurie žvelgs į jūsų 
darbus. Galbūt daugelis pasi-
sems tikėjimo tvirtumo, gal jie 
bus priemonė ar būdas kelionė-
je į Dievą. Dėkoju už jūsų dar-
bus. Prašau liudyti savo darbais 
tikėjimą kaip Jonas Krikštyto-
jas. Nuoširdžiai jums ačiū. Te 
Dievas jums atlygina vidiniu 
džiaugsmu, įvertinimu, pojū-
čiais, kuriuos jūs gaunate savo 
darbus kurdami ir perduodami 
savo matymą kitiems. Laukia-
me šv.Kalėdų šventės, o jūsų 
darbų pristatymas yra Kristaus 
Gimimo laukimo ženklas, ta 
tikroji žinia, kurią ir skelbia jū-
sų darbai.“

Birštono sakralinio  
muziejaus informacija

Birštono gimnazistai pamatė, 
kaip dirba laidų vedėjai

Praėjusią savaitę Birštono 
gimnazijos moksleiviai 
turėjome galimybę 
dalyvauti edukacinėje 
programoje LRT. 

Kiekvienas galėjom išvysti, 
kaip vyksta filmavimai, prade-
dant nuo grimo kambarių iki 
filmavimo aikštelių. Sužinojo-
me ne tik apie pačias patalpas, 
jų išdėstymą, bet ir televizijos 
darbo subtilybes. Save išban-
dėme operatoriaus ir Orų mer-
gaitės amplua. Filmavomės 
„Editos šou“. Įdomu buvo klau-

sytis kunigo, Lietuvos policijos 
kapeliono Algirdo Toliato pasi-
sakymo, Ievos Narkutės ir kitų 
laidos dalyvių. Vykstant filma-
vimui, mes – žiūrovai – netgi 
uždavėme klausimus diskusijų 
dalyviams, o pertraukėlių metu 
galėjom pasimėgauti šilta kava 
ar arbata bei sausainiais. Įsijun-
kite „Editos šou“ gruodžio 22 d. 
ir gruodžio 29 d. per LRT...

Gražių visiems švenčių linki 
Birštono gimnazistai!

Birštono gimnazijos mokinys 
Valdas Leckas

Mielieji, 
Kalėdinis laukimas – šviesos ir vilties metas, kai susi-

mąstome apie praėjusius metus, nuveiktus darbus,  
įgyvendintas idėjas. 

Nuoširdžiai sveikiname Jus ir Jūsų šeimas  
Šv. Kalėdų ir Naujųjų, 2019-ųjų, metų proga. 

Linkime vidinės šilumos, įkvepiančių minčių ir pras-
mingų darbų, tegul kalėdinė ramybė ir gerumas pasie-

kia kiekvieno iš mūsų širdį. 

Jaukių artėjančių švenčių!
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė 
Administracijos direktorius  Valentinas Vincas Revuckas 
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JAV centrinis bankas padidino palūkanų normą 
Federalinio rezervo sistema (FRS) gruodžio 18–19 dienomis 
vykusiame posėdyje nusprendė bazinę palūkanų normą padidinti 
25 baziniais punktais iki 2,25–2,5 procento bei sumažino JAV 
ekonomikos augimo ir infliacijos 2019 metais prognozes.

JAV Senate - rezoliucija prieš „Nord Stream 2“
Apie 40 JAV senatorių pateiks svarstyti rezoliuciją, nukreiptą 
prieš Baltijos jūroje Rusijos tiesiamą dujotiekį „Nord Stream 2“ 
ir reikalaujančią imtis veiksmų prieš „Rusijos agresiją“ Juodojoje 
jūroje.

Išganytojo belaukiant

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Galima drąsiai sakyti, kad 
eina paskutinė advento 
savaitė, tad gruodžio 
16 d., trečiąjį advento 
sekmadienį, Birštono 
Šv. Antano Paduviečio 
bažnyčioje vyko šv. Mišios 
ir rekolekcijos, o vėliau 
kurhauze buvo uždegtos 
visos Birštono žmonių 
bendruomenės žvakės 
ant pasirinkto pasaulio 
simbolio.

Labai gražiai apie trečiąjį 
advento sekmadienį yra pa-
sakęs mūsų visų pažįstamas 
ir žinomas kunigas, polici-
jos kapelionas Algirdas To-
liatas: 

„Trečias Advento sekma-
dienis vadinamas Gaudete. 
Tai yra Džiaugsmo sekma-
dienis.

Svetimo skausmo nebūna. 
O džiaugsmo?

Kai išmokstame mažiau 
domėtis savimi ir labiau tais, 
kas mus supa, sielą aplanko 
Šventosios Dvasios džiuge-
sys. Tai ir yra krikščionio ta-
patybės kortelė. Sakoma: iš-
mok atpažinti kitų žmonių ti-
kruosius poreikius ir siek juos 
patenkinti, jei nori, kad Tave 
aplankytų Sėkmė.“

Renginio pradžioje visi už-
degė žvakutes, o vėliau jas 
nunešė ir padėjo ant pasaulio 
simbolio. Tai labai neįprasta, 
originalu ir kitoniška. Juk gar-
biname Kūrėją kaip sugeba-
me, kaip leidžia mūsų protas 
ir mintys prisidėti prie stebu-
klo kūrimo. 

Gerų žodžių birštoniečiams 
nepagailėjo ir adventinėje 
popietėje dalyvavęs prelatas 
Vytautas Steponas Vaičiūnas, 
kuris padėjo mūsų klebonui 
pravesti rekolekcijas.

Prelatas kalbėjo apie žmo-
nijos atpirkimo kelią, apie tai, 
kaip mes reikalingi vieni ki-
tiems, kad sukurtume gražų 
civilizuotą pasaulį. Juk tobu-
lumą ir darną galima sukurti 
tik kartu, juk ir Dievas kur-
damas pasaulį sakydavo kad 
dabar tai „gera“. 

Kristus savo atėjimu į Že-
mę sujungė mus su Amžiny-
be, atidarė į ją vartus, atvedė į 
tikrą gyvenimo kelią, bet kar-
tu paliko ir galimybę rinktis. 
Deja, mes ne visada pasiren-
kame teisingai. Pasak prelato, 
mums visiems reikia meilės, 
reikia didžiojo atsivertimo 
širdyje, juk tokia ir yra Jėzaus 
gimimo prasmė – didysis at-
sivertimas. 

Kalbėdamas apie tai, kaip 
žmonės nori papuošti savo 
namus ir savo miestą, prela-
tas pasidžiaugė birštoniečių 
iniciatyvomis, nes tai yra la-
bai gera, lyg miestui būtų pa-
dovanoti dvasiniai sparnai. 
„Kalėdų šventimas parodys 
dar didesnę šios šventės pras-
mę, parodys, kaip žmonija 
pasiilgo Kristaus. Koks gra-
žus ir didis žmogus, jei daro 
gražius ir prasmingus darbus, 
gyvena kaip tikras katalikas. 
Branginkime savo Tėvynę, 
savo miestą, kuris yra gra-
žios civilizacijos augimo pa-
vyzdys. Duok, Dieve, visiems 
gerų metų ir Dievo palaimintų 
Kalėdų“, – sakė prelatas V. S. 
Vaičiūnas.

Svečią pradžiugino ir ren-

ginį labai papuošė Birštono 
šv. Antano Paduviečio mote-
rų ansamblis, giedantis, anot 
prelato, tikrai angeliškais 
balsais. 

Sunku apsakyti, kam ir ko-
kį įspūdį paliko renginio pa-
baigoje parodytas dokumen-
tinis VšĮ teatro „Atviras ra-
tas“ spektaklis „Charonas“, 
kuriame vaidino dvi aktorės 
Kristina Trinkūnaitė ir birš-
tonietė Giedrė Kederytė. Tai 
buvo kažkas nepaprasto ir la-
bai jaudinančio.

Kadangi spektaklis doku-
mentinis, kartais buvo sunku 
suprasti, kur tikros aktorių gy-
venimo istorijos, patyrimai, 
liudijimai, o kur jau įkūnytas 
vaidmuo, personažo išpažin-

tis. Kas gi tas hospisas? Ne 
visi žino, o daugelis gal net ir 
bijo, kaip bijo žmonės palikti 
savo namus ir išeiti į globos 
namus. Nors ten jie dar turi 
viltį pasveikti, sutvirtėti. O 
į hospisą ateina laukti savo 
mirties, susitaikyti su ja.

Juk mes, žmonės, esame 
skirtingi, visada norim brėžti 
aiškią liniją, norime tikėti ir 
jaustis saugūs, norime žino-
ti, kad mums kažkas pagel-
bės ir mums bus ramiau. Bet 

sunkiai sergant, kai nėra vil-
ties pasveikti, viskas netenka 
prasmės. O gal tada būna vis-
kas jau nesvarbu? Ar mes su-
prantame, kai motina jau mer-
dėdama sako, kad meldžiasi 
už savo vaikus, kai prašo, kad 
ir mes melstumės, jog Dievu-
lis ją jau pasiimtų? Daug kas 
yra nuo mūsų slepiama ir, ma-
tyt, ne be reikalo...

Sunku buvo žiūrėti šį spek-
taklį, matyti pasmerktus iš-
keliauti į Amžinybę jaunus 
žmones, matyti užrašytus jų 
paskutinius pageidavimus, 
kuriuos vieni spėjo įgyven-
dinti, o kiti ne. Nė vienas ne-
prašė pinigų ar turtų, net ir 
sveikatos jau neprašė... Vie-
nas norėjo pasivažinėti moto-

ciklu, kitas – pažvejoti, trečia, 
moteris, – manikiūro ir kitų, 
atrodo, tokių kasdieniškų ir 
paprastų dalykų.

Ir kas gi tas gyvenimas, kas 
tie savanoriai, kurie savo ran-
kų ir širdies šiluma padeda 
jiems iškeliauti iš šio pasau-
lio? Ne visiems mums dar 
lemta suprasti, kas buvo tas 
Charonas, padedantis persi-
kelti į mirusiųjų pasaulį, bet jų 
yra ir dabar, tarp mūsų...

Ir dar vienas pastebėjimas 
– išėjus iš kurhauzo po spek-
taklio gatvėje lakstė maždaug 
10–12 metų vaikiukai, kurie 
išėjo keletu minučių anks-
čiau. Vienas jų (matyt, tas, 
kuris nebuvo kurhauze) pa-
klausė, ar gražus buvo vai-
dinimas. Kitas atsakė: „Na, 
nežinau, bet daugelis žmonių 
verkė...“ 

Pradinukai mokosi informatikos

Dažnai girdime kalbant 
apie šio laikmečio vaikų 
prisirišimą prie įvairių 
modernių technologijų. 
Niekas nestovi vietoje. 

Keičiasi ekonominės sąly-
gos, technologijos, keičiamės 
mes ir mūsų gyvenimo būdas. 
Akivaizdu, kad ugdymo pro-
cesas taip pat kupinas naujų 
idėjų projektų. Nuo 2018 m. 
rudens Birštono gimnazijos 
pradinukai ir jų mokytojos 
įsitraukė į projektą „Informa-
tika pradiniame ugdyme“. 
Projekto veiklą gimnazijoje 
koordinuoja sudaryta darbo 
grupė: direktoriaus pavaduo-
toja ugdymui Asta Ferevi-
čienė ir mokytojos Virginija 
Urbanavičienė, Jūratė Aukš-
čiūnienė, Asta Simanaitienė, 
Vaida Vasiljevė. Informatika 
šiais mokslo metais integruo-
jama į visų pradinių klasių 
ugdymą. Vaikai supažindi-
nami su sąvokomis, mokomi 
spręsti problemas pasitelkiant 
IT, kurti algoritmus, dirbti su 
skaitmeniniu turiniu, komu-
nikuoti internetinėje erdvėje. 
Kiekvienam amžiaus tarps-
niui bendrosios programos 
apimtis ir keliami reikalavi-
mai yra skirtingi.

Pradinių klasių mokytojos 
jau atliko pirmojo etapo už-
duotis: susipažino su puslapy-
je www.informatika.ugdome.
lt pateikta medžiaga, ruošė in-
formatikos integracijos į pra-
dinio ugdymo dalykus planus, 
susipažino su siūlomomis me-
todikomis, ieškojo savų būdų 
ir formų, kaip išdėstyti vieną 
ar kitą temą. Visus nuveiktus 
darbus aptariame pirmadie-
niais mūsų metodinio pasi-
tarimo metu. Informacinių 
technologijų mokytojos V. 
Kaminskienė ir A. Ferevičie-
nė dalinasi savo dalykine pa-
tirtimi ir žiniomis su pradinu-
kėmis. Visą informaciją apie 
nuveiktas veiklas siunčiame 
projekto koordinatoriams ša-
lyje. Džiugu, kad į gimnaziją 
atkeliavo dešimt nešiojamųjų 
kompiuterių, kuriais gali nau-
dotis pradinių klasių mokiniai 
ir mokytojos. 

Projektas dar tik žengia pir-
muosius žingsnius, tačiau jis 
sutelkė pradinių klasių moky-
tojas naujai, įdomiai veiklai, o 
mokiniai turės galimybę įsi-
traukti į sudėtingas ir patrau-
klias veiklas.

Projekto koordinatorė  
Birštono gimnazijoje  

A. Ferevičienė 
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JAV paskelbė naujų sankcijų Rusijai 
JAV Iždo departamentas paskelbė sankcijas Rusijos karinės 
žvalgybos agentūros GRU 15 narių dėl jų numanomo vaidmens 
kišimęsi į 2016 metų Amerikos prezidento rinkimus ir mėginimo 
įsilaužti į Pasaulinės antidopingo agentūros sistemas.

JAV išveda karius iš Sirijos, kova su IS tęsiasi
 JAV vadovaujama koalicija išvadavo nuo „Islamo valstybės“ (IS) 
Artimųjų Rytų teritorijas, kova su šiuo džihadistų judėjimu tęsiasi, 
trečiadienį pareiškė Pentagono atstovė. Kiek anksčiau Baltųjų 
rūmų atstovė informavo, kad JAV pradėjo išvesti karius iš Sirijos.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Birštone – gerumo akcija 
„Padovanok suknelę“
Lietuvos miestuose baigėsi 
šventinė gerumo akcija 
„Padovanok suknelę“. 
Jos iniciatorė – trijų vaikų 
mama, verslininkė, aktyvi 
visuomenininkė, Lietuvos 
pilietybės siekianti etiopė 
Eskedar Maštavičienė (33 
m.). 

Ši įstabi moteris tiki, kad vi-
sa, kas būna atiduota, grįžta per 
padėką, per gražiausius jaus-
mus. Tad būtent ji prieš ketve-
rius metus paskatino Lietuvos 
moteris dalintis savo puošnio-
mis suknelėmis, kurios joms 
„atidirbo“ ir kažkelintą kartą 
nebus nešiojamos, ir dovano-
ti jas kitoms, negalinčioms jų 
įpirkti. Veiksmo esmė – mote-
ris moteriai, kad šventės būtų 
kuo nuostabesnės. „Taip pra-
skaidriname viena kitai šven-
tę ir kartu suteikiame sukne-
lėms naują gyvenimą. Man 
labai gražu dalintis ir palaiky-
ti atsakingą vartojimą“, – sa-
kė prieš man vykstant į Birš-
toną Eskedar. Dar etiopė pa-
sidžiaugė, kad į akciją šiemet 
įsitraukia kaip niekada daug 
garsių moterų – vadinamųjų 
ambasadorių, taip pat garsių 
dizainerių, kad prie akcijos 
jungiasi nauji miestai ir mies-
teliai, tarp kurių (jau trylikos!) 
vienas iš naujokų – Birštonas. 
„Esu labai laiminga, tikslinga 
ir labai mylinti moteris, svajo-
janti bent per šventes matyti 
kuo daugiau laimingų moterų 
čia, Lietuvoje. Daug tų svajo-
nių, jų siekiu, bet iš tikrųjų... 
– pats gyvenimas yra svajo-
nė! Kurioje gyvenu kiekvieną 
dieną“, – šypsojosi Eskedar, 
linkėdama sėkmės įgyvendi-
nant iniciatyvą „Padovanok 
suknelę“ Birštone. 

Ką gi, Birštone jauki šventė 
jau įvyko. Tiesa, pirmą kartą 
ji buvo kukli – juk moterims 
ir rėmėjams visada pirmiausia 
reikia suprasti ir pajusti, kas ir 
kaip vyksta... Tuo įsitikinusi ir 
Birštono savivaldybės merė 
Nijolė Dirginčienė, atvyku-
si pasveikinti išgražėjusių ir 
dovanomis pamalonintų mo-
terų. Visus susirinkusiuosius 
į muzikos pasaulį trumpam 
nuskraidino Birštono meno 
mokyklos moksleiviai Jonas 
Zubavičius (saksofonas, for-
tepijonas), Augustė Zubavi-
čiūtė (smuikas) ir Rokas Zda-
navičius (fortepijonas) – ačiū 
direktorės pavaduotojai Olgai 
Zubavičienei! 

Šventiškai nusiteikusios 
birštonietės po renginio tvirtai 
pažadėjo, kad bus tikros GE-
ROSIOS ŽINIOS skleidėjos, 
ir užsimezgęs pumpuras kitą-
met tikrai virs dideliu nenusa-
komo gražumo žiedu! 

Širdinga padėka skiriama 
renginio globėjai Birštono sa-
vivaldybei, merei Nijolei Dir-
ginčienei ir jos fondui „Geru-
mo banginis“, Birštono kul-
tūros centrui, sveikatingumo 
ir poilsio kompleksui „Vy-
tautas mineral SPA“ kolekty-
vui, „Centro SPA“, restoranui 
„Skonių virtuvė“, sanatorijos 
„Tulpė“ kavinei, „Sušinei“, 
„Butikui“, vizažo meistrei Do-
natai Šimkevičiūtei, Birštono 
meno mokyklos kolektyvui ir 
renginio organizatorėms Sona-
tai Ramanauskienei ir Ligijai 
Vilkevičienei. 

IKI KITŲ LAIMINGŲ 
2019-ųjų METŲ, MIELO-
SIOS!

Sonata Ramanauskienė-
Klevinskaitė 

Vėl pagerbti geriausi Birštono sportininkai

Kiekvienais metais, 
užbaigiant paskutines 
skaičiuojamų metų 
dienas, neužmirštami 
pagerbti žmonės, kurie 
savo sportiniais rezultatais 
garsino Birštono 
savivaldybę ir kurortą 
bei patys džiaugėsi savo 
laimėjimais. 

Tad ir šių metų gruodžio 
14-ąją geriausi sportininkai 
bei savivaldybės ir sporto cen-
tro vadovai susirinko į sporti-
ninkų pagerbimo iškilmes.

Renginio vedėja Roma 
Žentelienė paskelbė sporti-
ninkų pagerbimo šventės pra-
džią, o sveikinimo žodžius 
tarė Birštono savivaldybės 
merė Nijolė Dirginčienė bei 
Birštono sporto centro direk-
torius Saulius Smailys. Merė 
N. Dirginčienė, jos pavaduo-
tojas Vytas Kederys ir sporto 
centro direktorius S. Smailys 
įteikė apdovanojimus sporti-
ninkams:

Vidui Blekaičiui – geriau-
siam 2018 metų sportininkui, 
rąsto kėlimo pasaulio vice-
čempionui, Pasaulio senjorų 
galiūnų čempionato sidabro 
medalio laimėtojui – prizas 
ir merės padėka už Birštono 
vardo garsinimą Lietuvoje bei 
užsienyje.

Kęstučiui Radvilai – ge-
riausiam 2018 metų kiokušin 
karatė sportininkui, Europos 
kiokušin karatė čempionato 
bronzos medalio laimėtojui – 
prizas, dovanos ir merės padė-
ka už aukštą pasiekimą.

Pauliui Černevičiui (trene-
risVytautasDomarkas) – ge-
riausiam 2018 metų Biršto-
no irkluotojui Lietuvos vi-
cečempionui, Baltijos šalių 
vicečempionui, tarptautinės 
,,Gintarinių irklų“ regatos 
prizininkui – prizas, dovana 

ir merės padėka už aukštus 
pasiekimus.

Pauliui Juozaičiui (trene-
ris Povilas Juozaitis) – ge-
riausiam 2018 metų Birštono 
lengvaatlečiui, sportinio ėji-
mo rungčių: Lietuvos jaunių 
sporto žaidynių čempionui, 
Lietuvos jaunimo čempio-
nui ir Europos sportinio ėji-
mo taurės dalyviui – prizas, 
dovana ir merės padėka už 
aukštus pasiekimus, taip pat 
„Eglės“ sanatorijos dovanų 
kuponas.

Merės padėkos buvo įteik-
tos:

Aleksandrui Gorinui – VšĮ 
Birštono petankės klubo įkū-
rėjui ir turnyrų Lietuvoje or-
ganizatoriui (pagerbime ne-
dalyvavo).

Vytautui Gedminui – ma-
siškiausio Birštono sveikos 
gyvensenos klubo ,,Šilagėlė“ 
prezidentui – už  sveikos gy-
vensenos idėjų propagavimą 
Birštono savivaldybėje bei 
aktyvią sportinę veiklą.

Sportiškiausiam A. Mikė-
no sportinio ėjimo klubui ir 
jo prezidentui Jonui Juozai-
čiui – už aktyvią klubo veiklą 
bei tarptautinių Antano Mikė-
no memorialo sportinio ėjimo 
varžybų vykdymą. 

Jurgiui Januliui – stalo te-
niso rėmėjui – už stalo teni-
so populiarinimą bei turnyrų 
Birštone vykdymą (deja J. Ja-
nulis renginyje nedalyvavo).

Birštono savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vyr. specialistė Vida 
Gadliauskienė įteikė Biršto-
no  savivaldybės Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus  
padėkas:

Maratonų bėgimo daly-
viams: Robertui Petroniui, 
Kęstučiui Ulinskui (išvykęs 

į užsienį) Modestai Kamins-
kienei (irgi nedalyvavo), ats-
tovaujantiems Birštonui ilgų 
nuotolių bėgimuose.

Merė visus centro trenerius 
bei administracijos darbuo-
tojus apdovanojo ateinančių 
metų Birštono kalendoriais.

Sporto centro prizai atiteko 
šiems geriausiems sportinin-
kams (prizus įteikė S. Smai-
lys ir pavaduotojas Arvydas 
Poška):

Laimiui Pempei – geriau-
siam 2018 metų Birštono fut-
bolininkui, Alytaus apskrities 
futbolo pirmenybių, kitų tur-
nyrų geriausiam ,,Birštono“ 
komandos žaidėjui. 

Kazimierui Senavaičiui – 
geriausiam 2018 metų Birš-
tono šachmatininkui, turnyrų 
Lietuvoje ir Birštone geriau-
siam komandos ,,Birštonas“ 
žaidėjui. Apdovanojimą įtei-
kė šachmatų trenerė Danutė 
Urbanavičiūtė.

Tadui Miliūnui – perspek-
tyviam Birštono krepšininkui, 
Kauno krepšinio C lygos pir-
menybių 4 vietos laimėtojui. 
Prizą įteikė sportininko trene-
ris Vidas Kapačinskas. 

Mariui Griušelioniui – pers-
pektyviam jaunajam bėgikui, 
Lietuvos bėgimo taurės Mari-
jampolės, Elektrėnų etapų nu-
galėtojui. Prizą ir sanatorijos 
„Eglė“ dovanų kuponą įteikė 
treneris Jonas Juozaitis.

Vakariui Diškevičiui – pers-
pektyviam jaunajam krepši-
ninkui, Pietvakarių regiono 
krepšinio čempionato mažojo 
finalo 2 vietos laimėtojui. Pri-
zą įteikė sportininko treneris 
Aurimas Liuiza. 

Inetai Bunevičiūtei – pers-
pektyviai jaunajai tenisinin-
kei, Lietuvos teniso turnyrų 
dalyvei. Prizą įteikė sportinin-

kės treneris LinasSmailys.
Rokas Patapui – perspekty-

viam jaunajam futbolininkui, 
turnyrų Lietuvoje ir užsienyje 
vaikų komandos „SC Biršto-
nas“ žaidėjui. Prizą įteikė jo 
treneris Virmantas Šabase-
vičius. 

Sporto centro padėkos ir 
dovanos atiteko: 

Adomui Vaitkevičiui – Lie-
tuvos stalo teniso komandinio 
čempionato, Birštono koman-
dos ,,Nemunas“ vadovui ir 
žaidėjui.

Audronei Šidiškienei – Lie-
tuvos stalo teniso komandinio 
čempionato, Birštono koman-
dos ,,Nemunas“ žaidėjai.  

Feliksui Suchockui – Lie-
tuvos ir Birštono stalo teniso 
turnyrų dalyviui.  Mindaugui 
Knyšiui – krepšininkui, SC 
„Birštono“ komandos žaidė-
jui. Lukui Smailiui – tenisi-
ninkui. 

Augustinui Rukui – futbo-
lininkui. 

Gintautui Vaičiukynui – il-
gamečiam lengvaatlečiui, 
sporto rėmėjui.

Dominykui Jurgelioniui – 
Birštono SC jaunių krepšinio 
komandos rezultatyviausiam 
krepšininkui.

Už indėlį  kuriant Birštono 
sporto infrastuktūrą sporti-
ninkų padėka įteikta ir savi-
valdybės merei Nijolei Dir-
ginčienei.

Šventinio renginio dalyvius 
linksmino pramoginės muzi-
kos grupės ,,Solo Plius“ (va-
dovas Algimantas Jazbutis, 
solo Povilas Juozaitis) atlikė-
jai, o šventės pradžioje visus 
džiugino akordeono virtuo-
zo Gyčio Kaušiaus muzika-
vimas.

Parengta pagal Birštono 
sporto centro informaciją 

Sportininkų apdovanojimai (Audronės Šidiškienės nuotrauka)
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tas. Pramoginės muzikos grupė 
„Solo plius“. Vieta: „Eglės sana-
torija“ 

Gruodžio 27 d. 19:30 val. Lietuviš-
ko filmo klasika „Velnio nuotaka”. 
Vieta: „Eglės sanatorija“ 

Gruodžio 27 d. 20:30 val. Tradici-
nis šokių ir pramoginės muzikos 
vakaras. Vieta: „Eglės sanatorija“ 

Gruodžio 27 d. 13:00 val. Sausainių 
dekoravimo dirbtuvės vaikams. 
Vieta: Royal Spa Residence 

Gruodžio 28 d. 13:00 val. Sausainių 
dekoravimo dirbtuvės vaikams. 
Vieta: Royal Spa Residence 

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

Gruodžio 28 d. 16:00 val. Knygos 
pristatymas „Kelyje“ autorės Lina 
Ever. Vieta: „Eglės sanatorija“ 

Gruodžio 28 d. 20:00 val. Inesos 
Semėnaitės- Rutkauskienės mu-
zikinis vakaras „Meilės žodžiai“. 
Vieta: „Eglės sanatorija“ 

Gruodžio 29 d. 20:00 val. Koncer-
tas. Pramoginės muzikos grupė 
„Solo plius“. Vieta: „Eglės sana-
torija“ 

Gruodžio 30 d. 19:00 val. Vyšnių 
trio–Nacionalinės premijos lau-
reatas Petras Vyšniauskas. Vieta: 
„Eglės sanatorija“ 

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Gruodžio 22 d. 20:00 val. Kon-
certas „Vakaro serenados“. Vieta: 
„Eglės sanatorija“ 

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

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

Gruodžio 23 d. 19:00 val. Kino 
filmų vakaras. Drama „Džeinė Eir“. 
Vieta: „Eglės sanatorija“ 

Gruodžio 24 d. 17:00 val. Veiks-
minga ir efektyvi treniruotė van-
denyje. Vieta: „Eglės sanatorija“ 

Gruodžio 24 d. 16:00 val. Kinezi-
terapija nėsčiosioms. Vieta: „Eglės 
sanatorija“ 

Gruodžio 24 d. 18:00 val. Šventinė 
Šv. Kūčių vakarienė. Vieta: Royal 
Spa Residence 

Gruodžio 24 d. 16:00 val. TRX 
funkcinė treniruotė su diržais. 
Vieta: „Eglės sanatorija“ 

Gruodžio 25 d. 18:00 val. Šventinė 
Šv. Kalėdų vakarienė. Vieta: Royal 
Spa Residence 

Gruodžio 25 d. 19:00 val. Liaudiš-
kų šokių grupė „Trapukas”. Vieta: 
„Eglės sanatorija“ 

Gruodžio 26 d. 19:30 val. Koncer-

Birštono ir Koryčino 
(Lenkijos Respublika) 
savivaldybės 2018 
metų vasario – gruodžio 
mėnesiais kartu 
įgyvendino projektą 
Nr. LT-PL-2S-184 
„Gyvenimas kaip teatras 
– bendradarbiavimas 
abipus sienos aktyvaus 
senėjimo srityje“, kuriam 
buvo skirtas Interreg 
V-A Lietuvos–Lenkijos 
bendradarbiavimo 
programos finansavimas. 
Projekto tikslas – gerinti 
gyvenimo kokybę 
siekiant paremti ir skatinti 
senėjančią visuomenę 
Lietuvos ir Lenkijos 
pasienio regione. Projekto 
uždaviniai buvo šie:

- Didinti tarpregionines so-
cialines ir kultūrines paslau-
gas senėjančiai visuomenei;

- Skatinti vyresnio amžiaus 
žmonių aktyvumą ir integraci-
ją siekiant geresnės socialinės 

Projekto veiklos – naujų iniciatyvų pradžia 

įtraukties bendradarbiavimo 
abipus sienos srityje;

- Aktyvaus senėjimo politi-
kos pasienio regione stiprini-
mas ir sklaida;

- Kultūros ir socialinės pa-
ramos institucijų bendradar-
biavimo abipus sienos stipri-
nimas.

Birštono ir Koryčino sa-
vivaldybių senjorai teatro ir 
vaidybos mėgėjai aktyviai 
dalyvavo visose projekto 
veiklose – š. m. kovo mėnesį 
vykusiuose mokymuose Ko-
ryčine stiprino savo įgūdžius 
vaidybos, kalbėjimo, judesio, 
plastikos, kūno kalbos srity-
se, rengė ir vaidino trumpus 
etiudus, kūrė mizanscenas, 
savo pastatytus spektaklius 
vaidino tarptautiniuose kul-
tūros renginiuose Birštone ir 
Koryčine. 

Vienu iš ryškių projekto 
akcentų tapo bendras abiejų 
senjorų teatrų pasirodymas š. 

m. lapkričio 10–11 dienomis 
Korycine minint Lenkijos ne-
priklausomybės šimtmečio 
dieną. Teatro megėjai parodė 
bendrą spektaklį, pastatytą 
pagal A. Mickevičiaus kūri-
nį „Ponas Tadas“. Birštono 
Vienkiemio teatro dalyviai 
bendro spektaklio metu atliko 
keletą lietuvių liaudies dainų, 
o kaimynus jų valstybės ne-
priklausomybės šimtmečio 
paminėjima proga pasveiki-
no lenkų kalba sudainuodami 
patriotinę lenkų tautos dainą 
„Rota“.

Projekte dalyvavo Kory-
čino snejorų teatras, įsikūręs 
2013 metais. Šis teatre yra 20 
narių iš Koryčino miesto ir 
aplinkinių miestelių. Nuo pat 
pradžių Koryčino teatro studi-
jai vadovauja direktorius-reži-
sierius Bernard Bania, Alek-
sandro Wegierko dramos te-
atro Bialystoke aktorius. Nuo 
2013 metų Koryčino senjorų 

teatras yra pastatęs gerai žino-
mas pjeses N. Gogolio „Vedy-
bos“, A. Mickevičiaus „Ba-
ladės ir romansai“, Jan Drda 
„Žaidimas su velniu”. Su pas-
taruoju spektakliu Koryčino 
senjorų teatras 2016 metais 
laimėjo Gran Prix konkurse 
Lenkijoje. 2017 m. teatras 
taip pat pateko į šio konkurso 
finalą su A. Fredri spektakliu 
„Ponios ir husarai”. Koryčino 
senjorų teatras pagal Moljero 
komediją „Miestelėnas bajo-
ras“ pastatytą linksmą jumo-
ristinį spektaklį vaidino ir  š. 
m. liepos 14–15 dienomis 
Birštone vykusiame Lietuvos 
ir Lenkijos tarptautiniame te-
atrų festivalyje.

Aktyvus projekto dalyvis 
buvo ir Birštono vienkiemio 
teatras, atkurtas prieš 16 me-
tų ir jau pastatęs 12 spekta-
klių. Nuo 2014 metų teatras 
dalyvauja Lietuvos mėgėjų 
teatrų konkursuose ir šventė-
se, o 2017 metais mėgėjų te-
atrų šventėje „Tegyvuoja tea-
tras“ su spektakliu „Kuprotas 
oželis“ buvo apdovanoti už 
ryškiausią muzikinį garsinį 
sprendimą.  

Projekto įgyvendinimo me-
tu užsimezgusi Birštono ir 
Korycino savivaldybių sen-
jorų draugystė tęsiasi ir toliau, 
aptariant būsimus susitikimus 
ir planuojant pasirodymus 
bendruose teatrų mėgėjų ren-
giniuose. 

Projektas finansuojamas 
Europos regioninės plėtros 
fondo lėšomis pagal Inter-
reg V-A Lietuvos–Lenkijos 
bendradarbiavimo programą. 
Bendra projekto vertė – 49 
609,85 Eur. Europos regio-
ninės plėtros fondo lėšų dalis 
42 168,36 Eur. Projekto par-
tnerių skiriama lėšų dalis – 7 
441,49 Eur. Projekto įgyven-
dinimo laikotarpis – 2018 m. 
vasario 1 d. – 2018 m. gruo-
džio 31 d.

Birštono savivaldybės 
administracijos Strateginio 

planavimo ir investicijų  
skyriaus informacija 

V. Ivanovas paleistas iš sulaikymo 
Šnipinėjimo Maskvai byloje įtariamas buvęs prosovietinės 
organizacijos „Jedinstvo“ lyderis, Rusijos pilietis Valerijus Ivanovas 
trečiadienį paleistas iš sulaikymo, patvirtino prokuratūra. Jis buvo 
sulaikytas per kratą jo namuose radus šaunamąjį ginklą.

Suėmė Algirdą Paleckį šnipinėjimo byloje
Galimo šnipinėjimo bylą tirianti teisėsauga suėmė buvusį 
Socialistinio liaudies fronto pirmininką Algirdą Paleckį. Jis suimtas 
jau ilgiau nei mėnesį. Su „Fronto“ partija A.Paleckis nesėkmingai 
dalyvavo Seimo rinkimuose tiek 2008, tiek 2012 metais.
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Tv pROGRAmA

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, gruodžio �� d. Sekmadienis, gruodžio �� d. Pirmadienis, gruodžio �� d. Antradienis, gruodžio �� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 Klau-
simėlis 08:00 Gyventi kaime gera 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 premjera. Brolių 
Grimų pasakos 10:00 Gustavo 
enciklopedija 10:30 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 11:30 Mūsų gyvū-
nai 12:00 pasaulio dokumentika. 
premjera. Kerintis tailandas 12:55 
pasaulio dokumentika. Nilas. Di-
dingoji upė 13:50 puaro 15:25 
Klausimėlis 15:43 loterija „Keno 
Loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00 
Istorijos detektyvai 16:45 Savaitė 
su „Dviračio žiniomis” 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 Duokim 
garo! 19:30 Savaitė 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
premjera 22:30 auksinė taurė 
00:35 Skorpionų Karalius 02:05 
pasaulio dokumentika. Kerintis 
Tailandas 02:55 pasaulio doku-
mentika. Nilas. Didingoji upė 03:50 
Klausimėlis 04:20 puaro  

 
06:05 Dienos programa 06:10 Ma-
dagaskaro pingvinai (2) 06:35 Ne-
paprastas Gumuliuko gyvenimas 
(67) 07:00 “Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė (12) 07:30 Nera-
mūs ir triukšmingi (8) 08:00 Riterių 
princesė Nela (19) 08:25 KINO 
pUSRYČIaI. pReMJeRa plo-
jus 10:05 Muzikinė kaukė 12:45 
policijos akademija 5. Užduotis 
Majamio pakrantėje 14:30 Sveiki 
atvykę į praeitį! 16:40 Ne vienas 
kelyje 17:20 Teleloto 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
Lietuvos balsas 22:50 pReM-
JeRa Blogasis Santa 2 00:40 
pReMJeRa Skrodimas 02:15 
Karštas plienas 

06:15 Televitrina 226 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1/130s 
07:00 transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 3/4s. 07:30 Aladinas 
1/123s. 08:00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1/131s. 08:30 
Mamyčių klubas 20/16s. 09:00 
Kulinarinis detektyvas 1/16s. 
09:30 penkių žvaigždučių būstas 
5/16s. 10:00 pasaulis pagal mote-
ris 6/16s. 10:30 Svajonių sodai 16 
11:30 aplink lietuvą. Miestai 2/9s. 
12:30 Daktaras Dolitlis 2 14:15 
Žvėrelių maištas 16:05 princas 
ir aš 18:30 tV3 žinios 357 19:25 
tV3 orai 357 19:30 X Faktorius 
6/14s. 22:30 Kalėdinis firmos 
vakarėlis 00:40 Galaktikos ser-
gėtojai 02:45 Slaptas mamos gy-
venimas 04:15 Grainderis 1/19s. 
04:40 Grainderis 1/20s. 05:05 
Svotai 3/3s. 

06:25 Geriau vėliau, negu niekada 
(4) 07:20 Debesų upė 08:30 Tau-
ro ragas 09:00 Sveikatos kodas 
10:00 Nutrūkę nuo grandinės (9) 
10:30 Iš liūtukų - į liūtus karalius 

11:40 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai (10) 12:35 Geriau vėliau, 
negu niekada (1) 13:30 Ekstra-
sensų mūšis (4) 15:50 Nusikalti-
mų tyrėjai (5) 17:00 Betsafe–lKl. 
Lietkabelis - Rytas 19:30 Oskaras 
21:15 Karo vilkai. likvidatoriai V 
(10) 22:15 Gyvi numirėliai (14) 
23:15 Misionierius 01:10 Bredo-
kas. Dingęs be žinios  

 
05:30 „Neprijaukinti. Naujoji Ze-
landija“ 07:00 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 TV Europa pri-
stato. „Vyrų šešėlyje. Ramunė Sta-
čiokaitė-ledienė“ 07:55 „pasaulis 
iš viršaus“ 08:30 „Neprijaukinti. Ko-
djako sala“ 09:00 Šiandien kimba 
11:10 4 kampai 11:40 Skonio rei-
kalas 13:00 Adomo obuolys 14:00 
„Šerlokas Holmsas“ (1) 16:00 Ži-
nios 16:18 Orai 16:20 Krepšinio 
pasaulyje su V 17:00 ‚Jūreivio ke-
liai...Krepšinio uoste“ (1) 18:00 Ži-
nios 18:28 Orai 18:30 „Vaiduoklis 
kreivame veidrodyje“ (1; 2) 20:00 
Žinios 20:23 Orai 20:25 „Vaiduo-
klis kreivame veidrodyje“ (2 tęs.) 
21:00 „24/7“ 22:00 Žinios 22:28 
Orai 22:30 „pagrindinis įtariama-
sis“ (6/1) 00:10 „Gluchariovas“ 
(3/9) 01:15 „albanas“ (20) 02:15 
„Vienišas vilkas“ (24) 

 
06:15 Televitrina 226 06:30 Ledo 
kelias 6/6s 07:30 Gamtos šokis 
08:30 Sandėlių karai 9/22s 09:00 
Gyvūnų manija 3/16s. 09:30 Vie-
nam gale kablys 19/48s. 10:00 
praeities žvalgas 4/16s. 10:30 
Savaitė su Kauno “Žalgiriu” 2/8s. 
11:00 100% Dakaro 1/8s. 11:30 
Sandėlių karai 9/23s. 12:00 Jokių 
kliūčių! 1/108s. 13:00 pingvinai 
gamtos spąstuose 14:00 pavo-
jingiausi pasaulio keliai 1/120s. 
15:00 ledo kelias 6/7s. 16:00 
aliaskos geležinkeliai 2/204s. 
17:00 Sandėlių karai 9/24s. 17:30 
Sandėlių karai 9/25s. 18:00 Skor-
pionas 3/25s. 19:00 Amerikos ta-
lentai 11/13s. 20:00 Dainų dviko-
va 2/19s. 21:00 Žinios 357 21:52 
Sportas 21:57 Orai 357 22:00 
Nakties tOp 7/12s. 22:30 Dainų 
dvikova 2/9s. 23:00 Dainų dvikova 
2/10s. 23:30 Dainų dvikova 2/11s. 
00:00 Skorpionas 3/24s 00:55 
Skorpionas 3/25s 01:40 Jokių 
kliūčių! 1/108s  

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2017”. Koncertuoja linas 
Adomaitis 07:30 Kultūrų kryžke-
lė 08:30 Kelias 08:45 Krikščionio 
žodis 09:00 premjera. Sporto galia 
09:30 Euromaxx 10:00 pasaulio 
lietuvių žinios 10:30 atspindžiai 
11:00 7 Kauno dienos 11:30 linija, 
spalva, forma 12:00 lietuva mūsų 
lūpose 12:30 pradėk nuo savęs 
13:00 Stop juosta 13:25 Dainuoju 
lietuvą 15:50 Šventadienio mintys 
16:15 Vienuolynų kelias lietuvoje 
16:45 Mokslo ekspresas 17:05 
(Ne)emigrantai 18:00 Kultūringai 
su Nomeda 18:45 Istorijos peri-
metrai. 3 d. Nepriklausomybės 
kovos 19:40 premjera. Dauntono 
abatija 1 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 Skambantys 
pasauliai su Nomeda Kazlaus 
22:00 Atspindys 23:30 Anapus 
čia ir dabar 00:15 Kino žvaigždžių 
alėja. Bjaurusis amerikietis 02:15 
pradėk nuo savęs 02:45 Stop 
juosta 03:10 Garsiau. Muzikinė 
laida 03:35 Atspindys

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Gimę tą pačią 
dieną 07:00 Gyvenimas 07:55 
Beatos virtuvė 08:55 Nuosta-
bios Kalėdos 10:20 Kaip Grin-
čas Kalėdas vogė 12:05 Be-
nediktas XVI. pagarba tiesai 
13:00 popiežiaus pranciškaus 
tikėjimo pamokos 13:50 Seserų 
Fontanų siuvykla 17:25 loterija 
„Keno loto” 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 Gražiausios 
poetų dainos 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 loterija „Keno 
Loto” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 20:59 loterija „Jėga” 
21:00 Bernelių šv 22:30 Kalėdų 
nakties šv. Mišios iš Vatikano. 
tiesioginė transliacija. 00:25 
Kalėdinis atsisveikinimas 01:50 
eglutė ant stogo 03:20 Kalėdų 
norai 04:50 Benediktas XVI. 
pagarba tiesai  

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Kalėdų senelio slaptoji tarnyba 
07:40 tomas ir Džeris. pasaka 
apie Spragtuką 08:35 Drakono 
užkeikimas 10:10 Haris poteris 
ir Išminties akmuo 13:15 Trans-
formeriai 16:05 Monstrai prieš 
ateivius 17:55 ponas Bynas. 
Kalėdos 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 Va-
landa su Rūta. Kūčios 21:00 
Kaip pavogti žmoną 22:28 
telefoninė loterija 1634 22:30 
Kaip pavogti žmoną tęsinys 
22:50 pReMJeRa Kalifornijos 
svajos 01:15 Krikštatėvis 04:20 
programos pabaiga  

05:05 Svotai 3/3s. 06:15 Te-
levitrina 226 06:30 Kempiniu-
kas plačiakelnis 7/710s. 07:00 
Simpsonai 9/10s. 07:30 Simp-
sonai 11/9s. 08:00 Vienas na-
muose 3 10:00 Šuo, kuris išgel-
bėjo Kalėdas 11:45 Karališkos 
Kalėdos 13:25 Mažasis Kalėdų 
senelio padėjėjas 15:15 Snie-
go karalienė 2 16:45 Kalėdų 
karštinė 18:30 tV3 žinios 358 
19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 358 19:30 lino adomaičio 
šventinis koncertas “Vandeny-
nai” 21:00 trys riešutėliai pele-
nei 22:40 Graži moteris 01:00 
Ties riba 02:45 princas ir aš 
04:40 lino adomaičio šventinis 
koncertas “Vandenynai” 

07:20 Geriau vėliau, negu nie-
kada (1) 08:10 Vaikai šėlsta (1) 
08:35 Vaikai šėlsta (2) 09:00 
Uraganas. Vėjo odisėja 10:40 
35-asis pasaulinis rytojaus cir-
kas 12:30 36-asis pasaulinis 
rytojaus cirkas 14:25 Karaliaus 
Saliamono kasyklos (1) 16:15 
Karaliaus Saliamono kasyklos 
(2) 18:05 adamsų šeimynė-
lės vertybės 20:00 Merūno 
koncertas “Muzika Lietuvai” 
21:00 Rizikinga erzinti diedu-

kus 2 23:15 ponas ir ponia 
gangsteriai 01:05 Karo vilkai. 
likvidatoriai V (10) 01:55 Gyvi 
numirėliai (14)   

 
05:35 Vantos lapas 06:00 pro-
grama 06:05 tV parduotuvė 
06:25 „tV europa pristato. 
Mažoji lietuva“ 07:35 „pa-
saulio turgūs. Berlynas“ 08:15 
„pasaulio turgūs. Ypatingas 
maistas“ 08:50 Adomo obuolys 
09:50 „24 valandos Žemėje“ (1; 
2) 12:05 tV parduotuvė 12:20 
„Dvigubas gyvenimas“ (1; 2) 
14:40 „Viešnia iš ateities“ (1) 
16:00 Žinios 16:28 Orai 16:30 
„Didysis baletas“ 18:00 Žinios 
18:28 Orai 18:30 „Didysis ba-
letas“ (tęs.) 20:00 Žinios 20:28 
Orai 20:30 Nuoga tiesa 22:00 
Žinios 22:28 Orai 22:30 „XX 
amžiaus piratai“ 01:15 „al-
banas“ (21) 02:15 „Kelrodė 
žvaigždė“ (1) 03:00 „Moterų 
daktaras“ (3/13) 03:50 „Men-
talistas“ (7) 04:45 „albanas“ 
(1) 05:35 Čempionai  

 
06:15 Televitrina 226 06:30 
Dainų dvikova 2/10s 07:00 
aliaskos geležinkeliai 2/203s 
08:00 Havajai 5.0 2/222s 09:00 
autopilotas 1/16s 09:30 Biblio-
tekininkai 4/12s 10:30 Simpso-
nai 21/14s. 11:00 Simpsonai 
21/15s. 11:30 Kobra 11 21/18s 
12:30 amerikos talentai 11/12s. 
14:30 televitrina 225 15:00 
Havajai 5.0 2/223s. 16:00 Ele-
mentaru 17:00 Kobra 11 22/1s. 
18:00 Moderni šeima 6/2s. 
18:30 Moderni šeima 6/3s. 
19:00 Univeras 1/82s. 19:30 
Univeras 1/83s. 20:00 Filolo-
gyno berniukai 1/6s. 20:30 Fi-
lologyno berniukai 1/7s. 21:00 
Kietas riešutėlis 23:45 Muzika, 
suradusi mus 01:50 Svieto ly-
gintojai 2/13s. 02:40 pasku-
tinis žmogus Žemėje 3/13s. 
03:00 paskutinis žmogus Že-
mėje 3/18s.  

 
05:10 (Ne)emigrantai 06:00 
Lietuvos Respublikos himnas 
06:05 Dauntono abatija 1 06:50 
Kaip paulinė Kalėdas gelbėjo 
07:05 Džeronimas 07:30 Be-
laukiant 08:55 Klasikos šedev-
rai 10:30 Laiškai iš niekur 11:45 
Rasos lašeliai 2018 13:30 Gri-
zis ir lemingai 13:40 premjera. 
alfa ir Omega 3. Didžiosios 
vilkų žaidynės 14:25 Berniu-
kas ir pasaulis 15:45 premjera. 
Kaip paulinė Kalėdas gelbėjo 
16:00 Karalaitės Garbanėlės 
ir antanėlio Burokėlio nuoty-
kiai 17:00 Šv 18:15 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 
18:30 el FUeGO 10-mečio 
koncertas 20:30 panorama 
20:52 Sportas. Orai 21:00 Ne-
bijok. Draugystė su popiežiumi 
Voityla 22:40 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas 22:50 
Kalėdinis koncertas „tyli naktis” 
23:30 Riešutų duona 00:40 Da-
bar pasaulyje 01:10 lRt OpUS 
ORe. Grupė „the Roop” 02:05 
Belaukiant. Šventinis Kūčių va-
karas su Zita Kelmickaite. 2015 
m 03:30 Dokumentinė istorinė 
laida „lietuvos kolumbai” 04:20 
Į sveikatą! 04:45 Kultūrų kryž-
kelė. Vilniaus sąsiuvinis 05:05 
Istorijos perimetrai. 3 d. Nepri-
klausomybės kovos

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Klausimėlis 
06:35 Beatos virtuvė 07:30 
eglutė ant stogo 09:00 Sniego 
karalienė 10:30 Bjaurusis aš 
12:05 patys mieliausi gyvūnai 
12:55 Urbi et Orbi 13:30 prem-
jera. prancūzijos 2017 m. ma-
gijos čempionatas 15:05 Šeima 
Kalėdoms 16:30 prie pasakų 
miesto 17:25 loterija „Keno 
Loto” 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:55 premjera. Stebu-
klas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
20:59 loterija „Jėga” 21:00 Ka-
lėdinis interviu su Vilniaus arki-
vyskupu Gintaru Grušu. 21:15 
Juozo erlicko kūrybos vakaras 
„Įrašysiu į knygą Raudonąją”. I, 
II dalys 00:20 Nuostabios Kalė-
dos 01:45 Kalėdų daina 03:10 
Kaip Grinčas Kalėdas vogė 
04:55 popiežiaus pranciškaus 
tikėjimo pamokos

 
06:00 Dienos programa 06:05 
tomas ir Džeris. pasaka apie 
Spragtuką 07:00 Sniego kara-
lienė 08:30 Denis - grėsmė vi-
suomenei. Kalėdos 10:15 Haris 
poteris ir paslapčių kambarys 
13:25 transformeriai. Nuga-
lėtųjų kerštas 16:25 pReM-
JeRa Roko karalienė 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 Nuo... Iki... Kalėdos 
21:00 trys milijonai eurų 22:50 
pReMJeRa Čapis 01:10 O, ne! 
O, taip! 03:00 Blogasis Santa 2 
04:30 programos pabaiga

06:25 Televitrina 226 06:40 
Kempiniukas plačiakelnis 
7/711s. 07:10  Simpsonai 
17/9s. 07:40 trys riešutėliai 
pelenei 09:15 Šuo, kuris iš-
gelbėjo kalėdines atostogas 
11:00 Kalėdos Kaslberių pilyje 
12:45 trys Kalėdų uodegė-
lės 14:25 palikti sniegynuose 
16:50 Nykštukas Nosis 18:30 
tV3 žinios 359 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 359 19:30 
Kastyčio Kerbedžio jubiliejinis 
koncertas “amžinai” 21:30 
Žvaigždžių karai. Galia nubun-
da 00:10 Kalėdinis firmos vaka-
rėlis 02:05 Graži moteris 04:15 
palikti sniegynuose   

07:30 Vaikai šėlsta (3) 07:55 
Vaikai šėlsta (4) 08:20 Metų lai-
kai 10:05 37-asis pasaulinis ry-
tojaus cirkas 12:05 38-asis pa-
saulinis rytojaus cirkas 14:05 
tas beprotiškas, beprotiškas, 
beprotiškas pasaulis 17:10 
Kaip išgyventi Kalėdas 19:00 
K.Kerbedžio koncertas “Mano 
balsas” 21:00 Stalingradas 
23:30 Rizikinga erzinti diedu-
kus 2 01:35 Sostų karai (7)  

 
05:35 Čempionai 06:00 pro-
grama 06:05 tV parduotuvė 
06:25 Skinsiu raudoną rožę 
07:15 Nuoga tiesa 08:45 „tam-
sioji sielos pusė“ (1; 2) 10:55 
„Kelionė Žeme“ 12:05 TV par-
duotuvė 12:20 „Dvigubas gyve-
nimas“ (3; 4) 14:40 „Viešnia iš 
ateities“(2) 16:00 Žinios 16:28 
Orai 16:30 „Šerlokas Holmsas 
ir daktaras Vatsonas. pažintis“ 
(1) 18:00 Žinios 18:28 Orai 
18:30 „Šerlokas Holmsas ir 
daktaras Vatsonas. Kruvinas 
užrašas“ (2) 20:00 Žinios 20:30 
Kitoks pokalbis su D 20:58 Orai 
21:00 patriotai 22:00 Žinios 
22:28 Orai 22:30 „Vikingas“ 
00:10 „Gluchariovas“ (3/10) 
01:15 „albanas“ (22) 02:15 
„Kelrodė žvaigždė“ (2) 03:00 
„Moterų daktaras“ (3/14) 03:50 
„Mentalistas“ (8) 04:45 „alba-
nas“ (2) 05:35 Krepšinio pa-
saulyje su V. Mačiuliu 

 
06:15 Televitrina 226 06:30 Fi-
lologyno berniukai 1/6s.  07:00 
aliaskos geležinkeliai 2/204s.  
08:00 Havajai 5.0 2/223s.  
09:00 Gyvūnų manija 3/16s.  
09:30 Elementaru  10:30 Simp-
sonai 21/16s. 11:00 Simpso-
nai 21/17s. 11:30 Kobra 11 
22/1s.  12:30 Moderni šeima 
6/2s.  13:00 Moderni šeima 
6/3s.  13:30 Univeras 1/82s.  
14:00 Univeras 1/83s.  14:30 
televitrina 225 15:00 Havajai 
5.0 3/301s. 16:00 Elementaru 
17:00 Kobra 11 22/2s. 18:00 
Moderni šeima 6/4s. 18:30 
Moderni šeima 6/5s. 19:00 
Univeras 1/84s. 19:30 Unive-
ras 1/85s. 20:00 Filologyno 
berniukai 1/8s. 20:30 Filology-
no berniukai 1/9s. 21:00 Kietas 
riešutėlis 2 23:25 Sielonešė 
01:45 Svieto lygintojai 2/14s. 
02:30 paskutinis žmogus Že-
mėje 3/14s. 02:55 paskutinis 
žmogus Žemėje 3/15s.  

 
05:05 Istorijos perimetrai. 3 
d. Nepriklausomybės kovos 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 lRt OpUS ORe. 
Grupė „the Roop”  07:00 Grizis 
ir lemingai 07:10 Kaip paulinė 
Kalėdas gelbėjo 07:25 Ber-
niukas ir pasaulis 08:45 EL 
FUeGO 10-mečio koncertas  
10:45 Šiaulių berniukų ir jau-
nuolių choro „Dagilėlis” kon-
certas 11:45 Rasos lašeliai 
2018 13:30 Grizis ir lemingai 
13:40 premjera. alfa ir Omega. 
legenda apie pjūkladantę olą 
14:25 Moliūgėlio gyvenimas 
15:35 premjera. Kaip paulinė 
Kalėdas gelbėjo 15:50 Dže-
ronimas 16:15 Lietuvos Glo-
bėja 16:30 Inteligentai 19:00 
Koncertuoja Salvadoras So-
bralis 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 premjera. 
Žmogžudystės radijuje 22:45 
Kauno bažnyčios: miesto ta-
patumo kodas 22:55 Santa. 
Romantinė drama 00:40 Da-
bar pasaulyje 01:10 lRt OpUS 
ORe. Grupė „parranda polar” 
02:10 Inteligentai 04:15 Kla-
sikos šedevrai 05:50 Kauno 
bažnyčios: miesto tapatumo 
kodas. Kristaus prisikėlimo 
bazilika.

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

�1.00 val.

„Kaip pavogti žmoną“

 

1�.�� val.

„Palikti sniegynuose“

 

1�.�� val.
„Pol. akademija 5. Užduo-
tis Majamio pakrantėje“

 

1�.�0 val.

„Vienas namuose 3“
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
Gyvenimas 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 
tema 21:20 Sportas 21:29 Lote-
rija „Jėga” 21:30 Gimę tą pačią 
dieną 22:30 premjera. Greiti ir 
įsiutę 6  00:40 Klausimėlis 01:00 
lRt radijo žinios 01:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 3 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Specialus 
tyrimas 05:00 Seserys 

 
06:20 Sniego karalienė 3 07:55 
tomo ir Džerio pasakos (1) 08:20 
peliukas Stiuartas litlis 2 09:40 
Jau atvažiavom? 11:30 Haris 
poteris ir ugnies taurė 14:25 Spai-
dervikų kronikos 16:15 Marlis ir aš 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 transformeriai. Išnyki-
mo amžius 22:40 tėtukas namie 
00:35 aš Žvaigždė 02:15 Kūčių 
naktis 03:50 alchemija. VDU karta 
04:20 RetROSpeKtYVa 

05:35 Simpsonai 19/1909s 06:15 
Televitrina 226 06:30 Tavo super-
galia 1/9s. 07:00 Ledo šalis 08:55 
Meilės sūkuryje 111 10:00 Meilės 
žiedai 45 11:00 Meilės žiedai 46 
12:00 Svotai 3/4s. 13:00 paža-
dėtoji 5/147s. 13:30 pažadėtoji 
5/148s. 14:00 pažadėtoji 5/149s. 
14:30 pažadėtoji 5/150s. 15:00 
Simpsonai 22/8s. 15:30 Simp-
sonai 23/9s. 16:00 tV3 žinios 
211 16:25 tV3 orai 222 16:30 TV 
pagalba 12/16s. 18:30 tV3 žinios 
361 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 361 19:30 Farai 12/15s. 
20:30 Moterys meluoja geriau 
11/54s. 21:00 tV3 vakaro žinios 
199 21:52 tV3 sportas 21:57 
tV3 orai 198 22:00 Tobuli aferis-
tai 23:45 Kalėdų karštinė  01:20 
Viktoras Frankenšteinas 03:15 
Sniego šunys 05:00 Svotai 3/4s. 
05:45 Simpsonai 22/8s  

07:10 Vaikai šėlsta (18) 07:35 Sto-
ties policija (11) 08:35 Sudužusių 
žibintų gatvės (8) 09:35 Įteisintas 
faras (3) 10:40 Gelbėtojai - 112 
(21) 11:10 Gelbėtojai - 112 (22) 
11:40 Reali mistika (31) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (9) 13:40 Stoties 
policija (12) 14:40 Sudužusių ži-
bintų gatvės (9) 15:45 Įteisintas 
faras (4) 16:50 Gelbėtojai - 112 

(23) 17:25 Gelbėtojai - 112 (24) 
18:00 Info diena 18:30 Muchta-
ro sugrįžimas. Naujas pėdsakas 
(80) 19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (10) 
20:30 Varom! (18) 21:00 Žudi-
kai 23:25 Saulėlydis. Brėkštantis 
vėjas 01:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai (10)  

 
05:35 Kaimo akademija 06:00 
programa 06:05 tV parduotuvė 
06:25 Vantos lapas 06:55 Ant 
bangos 08:05 „Šerlokas Holmsas 
ir daktaras Vatsonas. pažintis“ (1) 
09:35 „Šerlokas Holmsas ir dak-
taras Vatsonas. Kruvinas užrašas“ 
(2) 10:55 „albanas“ (32) 12:05 
tV parduotuvė 12:20 „Dvigubas 
gyvenimas“ (7; 8) 14:40 „Viešnia 
iš ateities“ (4) 16:00 Reporteris 
16:28 Orai 16:30 „Šerloko Holm-
so ir daktaro Vatsono nuotykiai. 
Agros lobiai“ (1) 18:00 Reporteris 
18:28 Orai 18:30 „Šerloko Holm-
so ir daktaro Vatsono nuotykiai. 
Agros lobiai“ (2) 20:00 Reporteris 
20:30 Kitoks pokalbis su D 20:58 
Orai 21:00 Ant bangos 22:00 Re-
porteris 22:28 Orai 22:30 „Kovo-
tojas“ 00:10 „Gluchariovas“ (3/12) 
01:15 „albanas“ (24) 02:15 „Kel-
rodė žvaigždė“ (4) 03:00 „Moterų 
daktaras“ (3/16) 03:50 „Svetimų 
troškimų sūkurys“ (4) 04:45 „al-
banas“ (4) 05:35 Kitoks pokal-
bis su D  

 
06:15 Televitrina 226 06:30 Filolo-
gyno berniukai 1/10s.  07:00 pa-
vojingiausi pasaulio keliai 1/120s.  
08:00 Havajai 5.0 3/302s.  09:00 
Vienam gale kablys 19/48s.  09:30 
Elementaru  10:30 Simpsonai 
21/20s. 11:00 Simpsonai 21/21s. 
11:30 Kobra 11 22/3s.  12:30 
Moderni šeima 6/6s.  13:00 Mo-
derni šeima 6/7s.  13:30 Unive-
ras 1/86s.  14:00 Univeras 1/87s.  
14:30 televitrina 225 15:00 Ha-
vajai 5.0 3/303s. 16:00 Elemen-
taru 17:00 Kobra 11 22/4s. 18:00 
Moderni šeima 6/8s. 18:30 Mo-
derni šeima 6/9s. 19:00 Unive-
ras 1/88s. 19:30 Univeras 1/89s. 
20:00 Filologyno berniukai 1/12s. 
20:30 Žinios 166 20:58 Orai 222 
21:00 Kietas riešutėlis 4.0 23:40 
pasitikėjimas 1/10s. 00:40 Dakta-
ras Hausas 5/506s. 01:35 Svieto 
lygintojai 3/1s. 02:20 paskutinis 
žmogus Žemėje 3/17s.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe. Gru-
pė „Royce”  07:05 Džeronimas 
07:30 Mažasis riteris trenkas 
08:45 Sporto galia 09:15 Labas 
rytas, lietuva  12:00 Mieloji Ča-
riti 14:05 teturiu tėvynės meilę 
14:55 laiko ženklai 16:00 Globa-
lios lietuvos apdovanojimai 17:00 
laba diena, lietuva  18:30 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:45 
Misija knygnešys 19:15 premjera. 
pokalbiai pas Bergmaną 20:00 
Kauno bažnyčios: miesto tapatu-
mo kodas. Šv. arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčia. 20:10 Kultūros 
diena. 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 
21:30 Jaunasis popiežius 23:20 
anapus čia ir dabar 00:05 Kauno 
bažnyčios: miesto tapatumo ko-
das. Šv. apaštalų petro ir povilo 
arkikatedra bazilika.  00:15 Da-
bar pasaulyje 00:45 Vilnius Jazz 
2018. alexander Hawkins & Sofia 
Jernberg 01:40 Ksanadu 

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 Klauskite 
daktaro 13:58 loterija „Keno lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 Laba die-
na, lietuva 16:30 premjera. Se-
serys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lote-
rija „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Auk-
sinis protas 22:55 Fantastiškas 
penktadienis. Gladiatorius 01:30 
Klausimėlis 02:00 lRt radijo ži-
nios 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

 
06:20 Spaidervikų kronikos 08:00 
Šarlotės voratinklis 09:40 Jau 
baigėm? 11:30 Haris poteris ir 
Fenikso brolija 14:05 Įsivaizduok 
tai 16:10 liūtas 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
pReMJeRa transformeriai. pa-
skutinis riteris 22:30 pReMJeRa 
tėtukas namie 2 00:30 12 kėdžių 
02:25 tėtukas namie 04:00 Ne-
bijok pažinti 

05:45 Simpsonai 22/8s 06:20 Te-
levitrina 226 06:35 Kempiniukas 
plačiakelnis 7/713s. 07:05 Kalė-
dų meilė 08:55 Meilės sūkuryje 
112 10:00 Meilės žiedai 47 11:00 
Meilės žiedai 48 12:00 Svotai 
3/5s. 13:00 pažadėtoji 5/151s. 
13:30 pažadėtoji 5/152s. 14:00 
pažadėtoji 5/153s. 14:30 Simp-
sonai 16:00 tV3 žinios 212 16:25 
tV3 orai 223 16:30 tV pagalba 
12/17s. 18:30 tV3 žinios 362 
19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 orai 
362 19:30 liūtas karalius 21:10 
Kapitonas amerika. Žiemos karys 
23:50 piršlybos 01:55 Kastyčio 
Kerbedžio jubiliejinis koncertas 
“amžinai” 03:45 Kalėdų karštligė 
2 05:15 Svotai 3/5s  

07:10 Vaikai šėlsta (19) 07:35 
Stoties policija (12) 08:35 Sudu-
žusių žibintų gatvės (9) 09:35 Įtei-
sintas faras (4) 10:40 Gelbėtojai 
- 112 (23) 11:10 Gelbėtojai - 112 
(24) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (80) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (10) 13:40 Stoties policija 
(13) 14:40 Sudužusių žibintų ga-
tvės (10) 15:45 Įteisintas faras (5) 
16:50 Gelbėtojai - 112 (25) 17:25 
Gelbėtojai - 112 (26) 18:00 Info 
diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (81) 19:30 Įsta-

tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (11) 20:30 Varom! (19) 
21:00 Riaušės 22:40 Tarptautinis 
turnyras “BUSHIDO KOK 2018 
Ryga” 01:05 Žudikai 03:15 Nusi-
kaltimų tyrėjai (4)  

 
05:35 Kitoks pokalbis su D 06:00 
„pasaulis iš viršaus“ 06:05 TV par-
duotuvė 06:25 4 kampai 06:50 10 
min iki tobulybės su Jurijumi 07:15 
Ant bangos 08:15 „Vikingas“ 10:55 
„albanas“ (33) 12:05 TV parduotu-
vė 12:20 „Dvigubas gyvenimas“ (9; 
10) 14:40 „Viešnia iš ateities“ (5) 
16:00 Reporteris 16:28 Orai 16:30 
„Šerloko Holmso ir daktaro Vatso-
no nuotykiai. Dvidešimtasis amžius 
prasideda“ (1) 18:00 Reporteris 
18:28 Orai 18:30 „Šerloko Holm-
so ir daktaro Vatsono nuotykiai. 
Dvidešimtasis amžius prasideda“ 
(2) 20:00 Reporteris 20:30 Kitoks 
pokalbis su D 20:58 Orai 21:00 
Adomo obuolys 22:00 Reporteris 
22:28 Orai 22:30 „Miražas“ 01:15 
„Moterų daktaras“ (2/39; 2/40) 
03:05 „Šeimininkė“ (1/7; 1/8) 04:30 
Vantos lapas 04:50 „Svetimų troš-
kimų sūkurys“ (3; 4)  

 
06:15 Televitrina 226 06:30 Fi-
lologyno berniukai 1/12s.  07:00 
Jokių kliūčių! 1/107s.  08:00 Ha-
vajai 5.0 3/303s.  09:00 praeities 
žvalgas 4/16s.  09:30 Elementaru  
10:30 Simpsonai 21/22s. 11:00 
Simpsonai 21/23s. 11:30 Kobra 
11 22/4s.  12:30 Moderni šeima 
6/8s.  13:00 Moderni šeima 6/9s.  
13:30 Univeras 1/88s.  14:00 Uni-
veras 1/89s.  14:30 televitrina 225 
15:00 Havajai 5.0 3/304s. 16:00 
Elementaru 17:00 Kobra 11 22/5s. 
18:00 Moderni šeima 6/10s. 18:30 
Moderni šeima 6/11s. 19:00 Unive-
ras 1/90s. 19:30 Univeras 1/91s. 
20:00 Farai 9/7s. 21:00 Žinios 
362 21:53 Sportas 21:58 Orai 362 
22:00 Dešimt jardų 00:00 Gran 
Kanarijos “Herbalife” - Kauno “Žal-
giris” 01:55 Kietas riešutėlis  

 
05:10 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 05:25 Misija knygne-
šys  06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Vilnius Jazz 2018. 
alexander Hawkins & Sofia Jern-
berg 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 09:10 Kauno baž-
nyčios: miesto tapatumo kodas. 
Šv. pranciškaus Ksavero (Jėzui-
tų) bažnyčia. 09:15 labas rytas, 
Lietuva  12:00 Šiaulių berniukų 
ir jaunuolių choro „Dagilėlis” kon-
certas  13:00 tėvas Stanislovas 
13:40 Apie R 14:20 pokalbiai pas 
Bergmaną 15:05 premjera. pasa-
kojimai iš Japonijos 4 15:45 Grizis 
ir lemingai 15:50 premjera. Kaip 
paulinė Kalėdas gelbėjo 16:05 
Džeronimas 16:30 laba diena, 
Lietuva  18:00 Kelias. laida apie 
evangelikų bendruomenes lietu-
voje 18:20 lietuvos tūkstantme-
čio vaikai 19:20 Kiotas. Roman-
tiška pažintis su nacionalinėmis 
vertybėmis 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 
europos kinas. aukšti kulniukai 
23:20 lRt OpUS ORe. Grupė 
„Driezahs” 00:15 Dabar pasauly-
je 00:45 Kaunas Jazz 2018. laura 
Mvula 02:20 atspindžiai

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, gruodžio �� d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Klausimėlis 06:35 
patys mieliausi gyvūnai 07:30 
Šeima Kalėdoms 09:00 Geleži-
nis Hansas 10:25 Bjaurusis aš 
2 12:00 Kalėdų šv 13:15 Tarp-
tautinis sportinių šokių festivalis 
„lithuanian Open 2018” 14:40 
Kalėdų daina 16:05 Gražiausi 
metai – geriausios dainos 17:25 
loterija „Keno loto” 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Kalė-
dos su „Dviračio žiniomis” 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pa-
norama 20:52 Sportas 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 Auksiniai 
duetai 22:40 Robinas Hudas 
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 žai-
dimas „Kas ir kodėl?” 03:30 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Kalėdos 
su „Dviračio žiniomis” 05:00 Va-
karas su Edita  

 
06:15 Dienos programa 06:20 
Sniego karalienė 07:55 pReM-
JeRa princesė gulbė. princesė 
rytoj, piratė - šiandien 09:20 
Sniego karalienė 3 11:05 Ha-
ris poteris ir azkabano kalinys 
13:50 transformeriai. tam-
sioji Mėnulio pusė 16:45 Ke-
tverios Kalėdos 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
pReMJeRa tarzanas. Džiun-
glių legenda 21:45 Klasės su-
sitikimas. Berniukai sugrįžta! 
23:50 pReMJeRa Kūčių naktis 
01:40 Čapis

06:15 Televitrina 226 06:30 
Kempiniukas plačiakelnis 
7/712s. 07:00 Simpsonai 12/8s. 
07:30 Simpsonai 13/6s. 08:00 
Simpsonai 18/9s. 08:30 Nykš-
tukas Nosis 10:10 Šuo, kuris 
išgelbėjo Kalėdas 2 11:55 Nor-
mas, lokys iš Šiaurės 13:40 
Kalėdų karštligė 2 15:20 Mikė 
pūkuotukas 16:25 Sniego šu-
nys 18:30 tV3 žinios 360 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 360 
19:30 Ledo šalis 21:20 Ledinis 
karštis 21:30 Olafo nuotykiai le-
do šalyje 21:55 piršlybos 22:25 
Vikinglotto 157 22:30 piršlybos 
00:05 Žvaigždžių karai. Galia 
nubunda 02:35 Karo kiaulės 
04:05 Normas, lokys iš Šiaurės 
05:35 Simpsonai 19/1909s. 

07:25 Vaikai šėlsta (17) 07:50 
Vaikai šėlsta (5) 08:15 Vaikai 
šėlsta (6) 08:40 40-asis tarp-
tautinis Monte Karlo cirko fes-
tivalis 11:00 41-asis tarptauti-
nis Monte Karlo cirko festivalis 
13:35 pReMJeRa Geriausias 
žmogaus draugas (1) 14:40 
pReMJeRa Geriausias žmo-

gaus draugas (2) 15:45 Riterio 
žvaigždė 18:25 “Rondo” gyvai 
21:00 Saulėlydis. Brėkštantis 
vėjas 22:40 Stalingradas 01:10 
Velniški Stivo Ostino išban-
dymai (9)   

 
05:35 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu 06:00 programa 06:05 
tV parduotuvė 06:25 Čempionai 
06:55 patriotai 08:05 „pasaulio 
turgūs. tel avivas“ 08:45 „tam-
sioji sielos pusė“ (3; 4) 10:55 
„Cukrus prieš riebalus“ 12:05 
tV parduotuvė 12:20 „Dvigu-
bas gyvenimas“ (5; 6) 14:40 
„Viešnia iš ateities“ (3) 16:00 
Žinios 16:28 Orai 16:30 „Šerloko 
Holmso ir daktaro Vatsono nuo-
tykiai. Baskervilių šuo“ (1) 18:00 
Žinios 18:28 Orai 18:30 „Šerloko 
Holmso ir daktaro Vatsono nuo-
tykiai. Baskervilių šuo“ (2) 20:00 
Žinios 20:30 Kitoks pokalbis su 
D 20:58 Orai 21:00 Ant bangos 
22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30 
„Bachūras“ 00:00 „Gluchario-
vas“ (3/11) 01:15 „albanas“ 
(23) 02:15 „Kelrodė žvaigždė“ 
(3) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(3/15) 03:50 „Svetimų troškimų 
sūkurys“ (3) 04:45 „albanas“ (3) 
05:35 Kaimo akademija

 
06:15 Televitrina 226 06:30 Fi-
lologyno berniukai 1/8s.  07:00 
pavojingiausi pasaulio keliai 
1/119s.  08:00 Havajai 5.0 
3/301s.  09:00 Statybų gidas 
5/16s.  09:30 Elementaru  10:30 
Simpsonai 21/18s. 11:00 Simp-
sonai 21/19s. 11:30 Kobra 11 
22/2s.  12:30 Moderni šeima 
6/4s.  13:00 Moderni šeima 
6/5s.  13:30 Univeras 1/84s.  
14:00 Univeras 1/85s.  14:30 
televitrina 225 15:00 Havajai 
5.0 3/302s. 16:00 Elementaru 
17:00 Kobra 11 22/3s. 18:00 
Moderni šeima 6/6s. 18:30 Mo-
derni šeima 6/7s. 19:00 Uni-
veras 1/86s. 19:30 Univeras 
1/87s. 20:00 Filologyno berniu-
kai 1/10s. 20:30 Filologyno ber-
niukai 1/11s. 21:00 Kietas rie-
šutėlis. Kerštas su kaupu 23:30 
Viešbutis “Didysis Budapeštas” 
01:25 Svieto lygintojai 2/15s. 
02:30 paskutinis žmogus Že-
mėje 3/16s.  

 
05:50 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Kristaus prisi-
kėlimo bazilika. 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 LRT 
OpUS ORe. Grupė „parranda 
polar” 07:05 Grizis ir lemingai 
07:10 Kaip paulinė Kalėdas 
gelbėjo 07:25 Moliūgėlio gyve-
nimas 08:35 Nebijok. Draugys-
tė su popiežiumi Voityla 10:15 
prancūzijos 2017 m. magijos 
čempionatas 11:45 Rasos la-
šeliai 2018 13:40 premjera. al-
fa ir Omega. Šeimos atostogos 
14:25 Mažasis riteris trenkas 
15:40 Grizis ir lemingai 15:50 
premjera. Kaip paulinė Kalė-
das gelbėjo 16:05 Džeronimas 
16:30 Inteligentai 18:15 Kul-
tūrų kryžkelė. trembita 18:30 
Koncertas „Kerinti ekspresija” 
19:30 premjera 20:30 panora-
ma 20:52 Sportas. Orai 21:00 
premjera. Ksanadu 22:35 Mie-
loji Čariti 00:40 Dabar pasauly-
je 01:10 lRt OpUS ORe. Gru-
pė „Royce” 02:10 Inteligentai  
04:15 Santa

11.�0 val.
„Haris Poteris ir Fenikso 

brolija“

 

1�.�0 val.
„Tarzanas. Džiunglių le-

genda“

 

11.�0 val.
„Haris Poteris ir ugnies 

taurė“

 

Šeštadienis, gruodžio �� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Gimę tą pačią dieną 
07:00 Gimtoji žemė 07:30 premje-
ra. Kalėdų šeima elfų šalyje 09:00 
labas rytas, lietuva 09:30 Žinios 
12:00 pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų jaunikliai 12:55 pasaulio 
dokumentika. liūtų kelionė 13:50 
premjera. Džesika Flečer 5 15:25 
Klausimėlis 15:43 loterija „Keno 
Loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 teisė ži-
noti 18:30 Vakaras su Edita 19:30 
Stilius 20:25 loterijos „Keno loto” 
ir „Jėga” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 21:00 Gražiausios poetų 
dainos 22:40 laumės šluotos pa-
žadas 00:10 Gladiatorius 02:40 
pasaulio dokumentika. Gyvūnų 
jaunikliai 03:30 pasaulio doku-
mentika. liūtų kelionė 04:25 Dže-
sika Flečer 5 

 
06:25 Dienos programa 06:30 
tomo ir Džerio pasakos (1) 06:55 
Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas (68) 07:20 “Nickelodeon” 
valanda. Keista šeimynėlė (13) 
07:45 Neramūs ir triukšmingi (9) 
08:10 Riterių princesė Nela (20) 
08:35 tomo ir Džerio pasakos 
(9) 09:00 Ogis ir tarakonai (10) 
09:10 KINO pUSRYČIaI Katinas 
su skrybėle 10:50 Haris poteris ir 
netikras princas 13:35 Milijonas 
šventinių lempučių 15:25 Krokodi-
las Dandis 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS DGM: Di-
dysis gerulis milžinas 21:45 Me-
dalionas 23:35 Seks video 01:20 
tėtukas namie 2 

05:15 Svotai 3/5s 06:15 Televitrina 
226 06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 1/131s 07:00 Transfor-
meriai. Maskuotės meistrai 3/5s. 
07:30 aladinas 1/124s. 08:00 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
1/132s. 08:30 Kempiniukas pla-
čiakelnis 7/714s. 09:00 Virtuvės 
istorijos 8/17s. 09:30 Gardu Gardu 
10:00 Svajonių ūkis 5/17s. 10:30 
tavo supergalia 1/10s. 11:00 Ke-
lionių panorama 1/9s. 11:30 pa-
auglės dvasia 13:10 Ko nori mo-
terys? 15:45 ekstrasensų mūšis 
18/1s. 17:25 laimingas, nes gyvas 
1/8s. 18:30 tV3 žinios 363 19:17 
tV3 sportas 19:22 tV3 orai 363 
19:25 eurojackpot 158 19:30 Vie-
nas namuose 5. Šventinis apiplė-
šimas 21:15 pjūklo ketera 00:00 
Kapitonas amerika. Žiemos karys 
02:30 Tobuli aferistai 04:05 Vienas 
namuose 5. Šventinis apiplėšimas 
05:35 Simpsonai 25/8s  

07:30 Vaikai šėlsta (17) 07:55 Vai-
kai šėlsta (18) 08:20 Vaikai šėlsta 
(19) 08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina 09:00 Varom! (18) 09:30 
Varom! (19) 10:00 Nutrūkę nuo 
grandinės (10) 10:30 Gyvūnų 

būstai. Gamtos inžinieriai (1) 11:40 
Velniški Stivo Ostino išbandymai 
(1) 12:40 Geriau vėliau, negu 
niekada (2) 13:40 ekstrasensų 
mūšis (5) 15:50 Nusikaltimų tyrė-
jai (6) 17:00 Betsafe–lKl. Rytas 
- pieno žvaigždės 19:30 Muzikinė 
kaukė 22:05 MaNO HeROJUS 
Hankokas 23:45 AŠTRUS KI-
NAS Anakonda 01:25 Ekstrasen-
sų mūšis (5) 

 
06:10 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
Skonio reikalas 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 TV 
europa pristato. „lietuvos gelmių 
istorijos“ 07:55 „pasaulis iš vir-
šaus“ 08:30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudo-
ną rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 
Adomo obuolys 11:00 „pagrindinis 
įtariamasis“ (6/2) 13:15 „Šeimi-
ninkė“ (1/9; 1/10) 15:35 TV par-
duotuvė 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 Čempionai 16:50 Skonio 
reikalas 17:25 „Neišsižadėk“ (68) 
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 
„Neišsižadėk“ (68 tęs.; 69) 20:00 
Žinios 20:23 Orai 20:25 „Menta-
listas“ (11; 12) 22:00 Žinios 22:28 
Orai 22:30 „Mentalistas“ (12 tęs.) 
23:10 „Mentų karai: Kijevas. lais-
va valia“ (7/1; 7/2) 00:45 „Guro-
vo bylos. Maitvanagiai“ (2/1; 2/2) 
02:45 „Merdoko paslaptys“ (4/8; 
4/9) 04:40 „Mentalistas“ (4) 05:30 
„Nuostabūs pojūčiai“ 

 
06:15 Televitrina 226 06:30 Ledo 
kelias 6/7s.  07:30 pingvinai gam-
tos spąstuose  08:30 Sandėlių 
karai 9/24s.  09:00 Vienam gale 
kablys 19/48s.  09:30 Statybų gi-
das 5/17s. 10:00 Gazas dugnas 
1/17s. 10:30 autopilotas 1/17s. 
11:00 lietuvos mokyklų žaidynės 
3/13s. 11:30 Sandėlių karai 9/25s. 
12:00 Jokių kliūčių! 1/109s. 13:00 
Baltieji lokiai. Gyvenimas ant plono 
ledo 14:00 pavojingiausi pasaulio 
keliai 1/121s. 15:00 Ledo kelias 
6/8s. 16:00 aliaskos geležinke-
liai 2/205s. 17:00 Sandėlių karai 
9/26s. 17:30 Sandėlių karai 9/27s. 
18:00 Jukono vyrai 1/101s. 19:00 
amerikos talentai 11/14s. 21:00 Ži-
nios 363 21:53 Sportas 21:58 Orai 
363 22:00 Nepageidaujami genai 
00:05 Kietas riešutėlis 2 

 
05:05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Duo-
kim garo! 07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė 08:00 Misija: Vilnija 
08:30 ARTS21 09:00 Globalios 
lietuvos apdovanojimai. tiesio-
ginė transliacija iš Nacionalinės 
filharmonijos 10:00 Į sveikatą! 
10:30 Garsiau 11:00 Už kadro 
11:30 Mokslo sriuba 12:00 F. le-
haras. Operetė „linksmoji našlė” 
14:20 „Meilė – tik tai, kas tikra” 
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų ga-
tvė 16:00 Euromaxx 16:30 Klaus-
kite daktaro 17:20 Stilius 18:15 
Daiktų istorijos 19:00 Žmonės, 
kurie sukūrė lietuvą 19:45 Stam-
biu planu 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 Kalėdinis kon-
certas „Kūdikėlio sapnas” 22:30 
Kino žvaigždžių alėja. premjera. 
Kažkur laike 00:15 Dabar pasau-
lyje 00:45 europos kinas. aukšti 
kulniukai 02:35 lRt OpUS ORe. 
Grupė „Driezahs” 03:30 Žmonės, 
kurie sukūrė lietuvą. Juozas tu-
mas-Vaižgantas 04:15 Klauskite 
daktaro 05:05 Stilius

1�.�0 val.
„DGM: Didysis gerulis mil-

žinas“
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UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

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

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.

6 sav. paršelius. Tel. 8 674 
66748.

150 kg meitėlį. Tel. 8 604 14512.

Kviečius. Atveža. Tel. 8 677 
31879.

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

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

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.

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

ŽEMĖS SKLYPUS

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

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

GARAŽUS

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

KOMERCINES PATALPAS

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

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

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
3 KAMBARIŲ BUTUS

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

NAMUS

Medinį 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. 

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

NUKelta Į 14 p. 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K.Donelaičio g. 33-403, LT-
44240 Kaunas) 

Prašo atsiliepti mirusio Vinco Grinkevičiaus paveldėtojus 
arba jų įgaliotus asmenis 2019 m. sausio 09 d. 9.00 val. Jūs 
kviečiami atvykti į Prienų r., Stakliškių sen., Jaunionių k. prie 
žemės sklypo (kad. Nr. 6968/4:196), suderinti sklypo ribas su 
gretimu žemės sklypu proj. Nr. 818, kuriam nurodytu laiku 
bus atliekami kadastriniai matavimai;              

Prašome atsiliepti mirusios Janinos Rinkevičienės paveldė-
tojus arba jų įgaliotus asmenis, 2019 m. sausio 09 d. 13.00 val. 
Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Stakliškių sen., Vydžionių 
k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6968/3:187), suderinti sklypo 
ribas su gretimu žemės sklypu proj. Nr. 827, kuriam nurody-
tu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai;   

Prašome atsiliepti mirusio Valdemaro Černiausko paveldė-
tojus arba jų įgaliotus asmenis, 2019 m. sausio 10 d. 11.00 val. 
Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Stakliškių sen., Jaunionių k. 
prie žemės sklypo (kad. Nr. 6968/5:76, suderinti sklypo ribas 
su gretimu žemės sklypu proj. Nr. 816-3, kuriam nurodytu 
laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Prašome atsiliepti Oną Kamsiukienę  arba jos įgaliotus as-
menis, 2019 m. sausio 10 d. 12.00 val. Jūs kviečiami atvyk-
ti į Prienų r., Stakliškių sen., Rūdiškių k. prie žemės sklypo 
(kad. Nr. 6968/3:210), suderinti sklypo ribas su gretimu že-
mės sklypu proj. Nr.816-1, kuriam nurodytu laiku bus atlie-
kami kadastriniai matavimai.   

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriuje K.Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus 
tęsiami.

UAB „Geometra“, atlieka žemės sklypo Prienų r. sav., 
Veiverių sen., Kampinių k. (kad. Nr. 6950/0018:91) ka-
dastrinius matavimus ir rengia kadastro duomenų bylą. 
Žemės sklypas bus ženklinamas 2019 m. sausio 03 d. 
nuo 15:00 val. Kviečiame gretimų žemės sklypų (kad. 
Nr. 6950/0018:53, 6950/0018:55) mirusio savininko pa-
veldėtojus ar jų įgaliotus asmenis bei kitus suinteresuotus 
asmenis atvykti prie matuojamo žemės sklypo susipažinti 
su nustatytomis žemės sklypo ribomis. Neatvykus darbai 
tęsiami, pastabas ar pasiūlymus teikti raštu galite per 30 
dienų nuo ženklinimo datos šiuo adresu: UAB „Geome-
tra“, Taikos pr. 88A, Kaunas. Matininkė Inga Jankauskie-
nė, tel. 8 657 71449, inga.projektai@geometra.lt 

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!

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.
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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.

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

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

DARBO 
SKELBIMAI

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

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

Įmonei reikalingi pagalbiniai 
darbininkai be žalingų įpročių. 
Tel. 8 698 46063. 

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.

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

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

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.

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

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

Nestandartinių medinių 
baldų, laiptų, palangių ir 

kt. gamyba, baldų  
restauravimas ir remontas. 

Žaisliniai baldai, žaislai, 
originalūs proginiai  

suvenyrai. 
Darbų pavyzdžiai: 

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

Tel. 8 687 91723.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

PASLAUGOS

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

Kokybiškai taisome dantis. Tel. 
8 652 50556.

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

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

Paskolos!!! Turimų 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. 

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

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

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

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

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.

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

Autovežio vairuotojai ir trans-
porto vadybininkė (-as) Prienuo-
se. Tel. 8 687 99442.

Kviečia

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

Dėkoja

pADĖkA
Prieš septynerius metus 
sugrįžome gyventi į tė-
viškę Dūmiškių kaime, 

Naujos Ūtos sen., Prienų 
r. Esu neįgalus, tad daž-
nai prireikia pagalbos. 

Baigiantis metams norė-
čiau nuoširdžiai padėkoti 
visiems besirūpinusiems 
ir padėjusiems: šeimos 
gydytojai Ritai Ketura-
kienei ir jos padėjėjai 

– sesutei Ingai Krašins-
kienei, Naujosios Ūtos 
seniūnui Algiui Aliuke-
vičiui, Prienų r. savival-
dybės tarybos nariui Vai-
dui Kupstui ir jo žmonai 
Dianai. Dėkoju už rūpes-
tį ir linkiu sveikatos, lai-
mės, sėkmės ir prasmin-
gų darbų 2019 metais.

Pagarbiai
Jonas Lazauskas,  

Dūmiškių km. 

 

pADĖkA

Dėkojame Prienų meno 
mokyklos vadovybei ir 
pedagogams už šaunų 

gruodžio 19 d.  
(trečiadienio) vakarą. 

Vidas Jundzila ir visi 
mokiniai

 

Kviečia

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Gruodžio 22 d. 13 val. Veiverių 
šaulių namuose – Kalėdinė po-
pietė Veiverių seniūnijos vaikams. 
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 
„Nenuoramų“ teatro jaunieji 
aktoriai visiems seniūnijos vai-
kučiams dovanos nuotaikingą 
spektaklį „Šventės miške“. Ma-
žieji šokėjai ir jų vadovė Jadvyga 
Beikauskienė kvies patrepsėti, 
pasišokti ir visiems kartu laukti iš 
Laplandijos sniegynų atvykstančio 
Kalėdų Senelio su dovanomis.

Gruodžio 22 d. 16 val. Strielčiuose 
(vaikų darželio kieme) – Kalėdų 
eglutės įžiebimo šventė.

Gruodžio 24 d. 18 val. Skriaudžių 
Šv. Lauryno bažnyčioje – tradicinis 
Šv. Kūčių vakaro koncertas „Vaike-
lis gimė mums šiąnakt...“. 19 val. 
– Šv. Mišios.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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skELBImAI

REKLAMA

Gruodžio 27 d. 18 val. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje – „Baltas vakaras“. 
Autorines dainas atliks Aušra 
Paliušė ir Justas Paliušis.

Gruodžio 28 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– nemokamas šventinis renginys 
visuomenei „Žiemos mozaika“.  * 
Prienų r. savivaldybės Kalėdinės 
aplinkos kūrimo konkurso „Lai 
ateina šventės žiburiuotos“ nuga-
lėtojų apdovanojimai. * Konkurso 
„Senių besmegenių sąskrydis“ 
nugalėtojų apdovanojimai. * 
Tarptautinio projekto-miuziklo 
„Baltican Carmen“ premjera.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 aukš-
te) eksponuojama skulptoriaus 
Algimanto Sakalausko autorinių 
monumentalių darbų fotografijų 
paroda „Kūrybos fotorestrospek-
tyva“, skirta autoriaus kūrybos 
30-mečiui. Ekspozicijoje – dalis 
fotografijų iš autoriaus jubiliejinės 
parodos. 

Prienų sporto arenoje 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 fotogra-
fijose.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama ukrainie-
čių dailininkų plenero „Lietuva 
ir mes. Ukrainietiška impresija“, 
vykusio Prienų krašte, darbų 
paroda. 

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

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

HOROSKOPAS
Gruodžio 24-30 d.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

DAINA GUDzINEVIčIūTĖ
stichija: Žemė

planeta: saturnas
savaitės diena: šeštadienis

Akmuo: žaliasis malachitas, purpurinis rubinas, 
tamsusis oniksas

spalvos: mėlyna, pilka, ruda, juoda, šviesiai geltona

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Šios savaitės pirmoje pusėje bū-
site kupinas energijos ir kūrybin-
gumo. Antroje savaitės pusėje 
konfliktas darbe pareikalaus iš 
jūsų tam tikros aukos. Geriausios 
savaitės dienos bus trečiadienis 
ir ketvirtadienis.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Tikslas, kurį užsibrėžėte, yra 
daugelio trokštamas. Todėl len-
gviausia būtų jį pasiekti dirbant 
su kažkuo drauge. vadinasi, pro-
tingiausia būtų susivienyti su 
varžovais, užuot tęsus ilgalaikį 
karą. pabandykite tai padaryti 
nors kartelį.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Nelaikykite savo trūkumu to, kad 
imatės už visus atsakomybės. 
Tai yra daug geriau, nei apskritai 
bijoti bet kokios sudėtingesnės 
užduoties. savaitgalį sulauksite 
dovanų, bet už tai teks pabūti 
vaišingu šeimininku.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

O taip! Nuolatiniai nesutarimai 
dėl žinomų dalykų baigia jus 
suvaryti į neviltį. Ar jums ne-
ateina į galvą, kad galima nu-
sileisti dėl smulkmenų? pagal-
vokite apie tai dar kartą. Galite 
planuoti linksmą savaitgalį - 
netikėti svečiai jau ruošia jums 
staigmenas.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

jūs stovite kryžkelėje ir turite 
nuspręsti, kokia kryptimi nori-
te eiti. pergalvokite viską to-
liaregiškai, pajungdamas visus 
savo sugebėjimus, kuris kelias 
yra teisingas ir tuomet jo ne-
nukrypdamas laikykitės. Naujas 
etapas visuomet atneša ir naujų 
džiaugsmų.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

kažkas sugadins jūsų planus 
netikėtais savavališkais spren-
dimais. vien gerdamas vaistus 
nuo galvos skausmo nieko ne-
pakeisite. Galbūt dar galite iš-
taisyti padėtį, o gal įmanoma 
apeiti kliūtis? Dėl blogos jūsų 
nuotaikos neturėtų nukentėti 
artimieji.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

jei nors kiek abejojate savo at-
mintimi, dar kartą peržiūrėkite 
savo darbo kalendorių. Šią sa-
vaitę jūs esate kažką pažadėjęs 
vienam savo draugui. privalote 
tęsėti duotą žodį. Nepamirškite, 
kokie svarbūs yra draugai jūsų 
gyvenime.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Šią savaitę apie jus bus pinamos 
intrigos. O jos, suprantama, neį-
eina į jūsų planus. jei jūs vis dėl 
to ketinate pasiekti savo tikslą, 
dirbdamas turite būti ypač dė-
mesingas ir vikrus. Ir pasisten-
kite nekreipti dėmesio į bjaurias 
paskalas.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Išsaugokite sveiką jumoro jaus-
mą ir netikėkite viskuo, ką jums 
pasakoja! savaitės viduryje at-
kreipkite dėmesį į tą, kuriam 
reikia jūsų užuojautos. Tas žmo-
gus nori iš jūsų pasisemti vidinės 
harmonijos.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Šią savaitę bus ypač sunku iš-
vengti apmaudžių nesėkmių. 
Žinoma, pikta, kad taip nutiko 
jums, tačiau nėra jokio pagrindo 
būti tokiam agresyviam. protin-
giausia būtų ne svarstyti, kodėl 
padarėte klaidų, o paprasčiausiai 
jas ištaisyti.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

savaitės pradžioje sugebėjimas 
gražbyliauti padės jums savo 
pusėn pritraukti naujų šalininkų. 
Nedvejokite, veikite ryžtingai ir 
intuityviai - tai padės kopti kar-
jeros laiptais. Antroje savaitės 
pusėje jums netikėtai atsivers 
tokios galimybės, kokių nė ne-
drįsote tikėtis.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Šią savaitę idėjos be jokios tvar-
kos keičia viena kitą, o jūsų dar-
buose nematyti įprasto nuose-
klumo. Galvoje bręsta įvairūs 
grandioziniai planai, tačiau ban-
dydamas juos įgyvendinti rizikuo-
jate patirti didelių nuostolių. pro-
tingiausia būtų ypač svarbius rei-
kalus atidėti vėlesniam laikui.

„Tele2“ Kalėdos: telefonai iki 43 proc. pigiau, o kartu 
su planais – dovanos
„Tele2“ klientams Kalėdos 
jau prasidėjo – operatorius 
skelbia įspūdingas 
nuolaidas telefonams, 
o kartu su mokėjimo 
planais nuo 4GB  vos už 
vieną centą dovanoja 
išmanius įrenginius. Nuo 
roboto siurblio iki ausinių 
ar kolonėlės – dovaną 
išsirinkti galima pačiam.

„Norėjome, kad per šias 
šventes mūsų klientai galėtų 
daugiau dėmesio skirti laikui 
su artimaisiais, o ne rūpes-
čiams dėl kalėdinių pirkinių ir 
ypač – išlaidų. Todėl paruošė-
me sutaupyti padedančių pa-
siūlymų, su kuriais kartu įgy-
jama dar ir dovana“, – sakė 
Vaida Burnickienė, „Tele2“ 
pardavimų direktorė.

„Samsung“ išmanieji – 
iki 43 proc. pigiau!

Artėjančių švenčių proga, 
„Tele2“ nuolaidos telefonams 
siekia net iki 43 proc. ir galioja 
tiek sudarant 24 mėn. sutartį su 
bet kuriuo operatoriaus mokė-
jimo planu, tiek perkant išma-
niuosius be sutarties ir mokant 
visą sumą iš karto.

Šventiniais pasiūlymais itin 
džiaugtis turėtų „Samsung“ 
gerbėjai. Grožio filtrą asme-
nukėms ir 6,0 colio ekraną tu-
rintį išmanųjį „Samsung Ga-
laxy A7“ dabar galima įsigyti 
itin geromis sąlygomis. Su-
mokėjus pradinę 75 Eur įmo-
ką ir sudarius 24 mėn. sutartį, 
šis telefonas kainuos tik 9,33 
Eur/mėn. Perkant išmanųjį be 
sutarties, jis kainuos vos 299 
Eur (kaina ne akcijos metu 
– 349 Eur).

Norintys sutaupyti dar dau-
giau turėtų rinktis vos pernai 
pristatytą „Samsung Galaxy 
S8“ – jį dabar galima įsigyti 
net 310 Eur pigiau. Sumokė-
jus pradinę 100 Eur įmoką ir 
sudarius 24 mėn. sutartį, šis 
išmanusis kainuos vos 12,45 
Eur/mėn. Perkant telefoną be 
sutarties, jis kainuos tik 399 

Eur (kaina ne akcijos metu 
– 709 Eur).

Ieškantiems dar naujesnio 
modelio siūlomas šiais metais 
pristatytas, papildytos realy-
bės „Samsung Galaxy S9“. 
Sumokėjus pradinę 142 Eur 
įmoką ir sudarius 24 mėn. su-
tartį, telefonas tekainuos 17,79 
Eur/mėn. Perkant šį išmanų-
jį be sutarties, jis kainuos vos 
569 Eur (kaina ne akcijos metu 
– 859 Eur).

Tai dar ne viskas. Suskubti 
turėtų ir svajojantys apie vos 
šį rudenį pristatytus „Apple“ 
išmaniuosius „iPhone XS“, 
„iPhone XS Max“ ir spalvin-
guosius „iPhone XR“. Šiems 
modeliams dabar taikomos 
nuolaidos siekia net iki 100 
Eur. Su visais kalėdiniais pa-
siūlymais susipažinti ir jais pa-
sinaudoti galima internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.lt ar-
ba „Tele2“ salonuose.

Telefonams papildomai tai-
komas valstybės nustatytas 
laikmenos mokestis. Pasiūly-
mų ir įrenginių kiekis bei lai-
kas – riboti.

Perkant telefoną su 
planu nuo 4 GB – 

įspūdingos dovanos
Staigmenų paruošta ir dau-

giau. Perkantiems bet kurį te-
lefoną su neribotų pokalbių, 
SMS ir interneto planais nuo 
4GB, „Tele2” siūlo kartu pasi-
imti dovaną vos už vieną centą. 
Skirtingiems planams paruošti 
ir skirtingi siurprizai – tereikia 
išsirinkti.

Šiuo metu neribotas pokal-
bių ir SMS planas su 4 GB 
duomenų, sudarius 24 mėn. su-
tartį, kainuoja tik 11 Eur/mėn., 
o kartu su juo už vieną cen-
tą galima įsigyti „JBL T500“ 
ausines, išmaniąją apyrankę 
„Huawei Band A2“ ar magne-
tinį telefono laikiklį su bevieliu 
krovikliu „X Move“. Perkan-
tiems šį planą ir telefoną inter-
netu – dovanų pasirinkimas dar 
didesnis. Galima rinktis ne tik 

iš išvardintų, bet ir papildomų: 
„JBL Go 2“ kolonėlės bei kara-
okė mikrofono su garsiakalbiu 
„Celly Festival“.

Tiems, kam reikia daugiau 
duomenų, siūlomas neribotas 
pokalbių ir SMS planas su 8 
GB. Sudarius 24 mėn. sutartį, 
šis planas kainuos 14 Eur/mėn., 
o kartu su juo už vieną centą 
dabar galima įsigyti žvejybą 
palengvinsiantį išmanų echolo-
tą „Deeper Start“ arba ausines 
„JBL E55“. Perkant telefoną ir 
šį planą internetu, minėtų do-
vanų, iš kurių galima rinktis, 
sąrašą dar papildo ir IP kame-
ra „Vimtag CP1“ bei apyrankė 
„Amazfit BIP“.

Kalėdinis pasiūlymas pa-
ruoštas ir neribotų pokalbių ir 
SMS planui su 16 GB. Suda-
rius 24 mėn. sutartį, jis kainuos 
19 Eur/mėn., o kartu su planu 
už vieną centą šiuo metu gali-
ma įsigyti kolonėlę „Harman 
Onyx 5“. Perkant šį planą ir te-
lefoną internetu, galima rinktis 
iš minėtos kolonėlės ir roboto 
konstruktoriaus „Xiaomi Mi 
Bunny Robot Builder“.

Norintiems naršyti visai lais-
vai, rekomenduojama rinktis 
neribotų pokalbių, SMS ir in-
terneto duomenų planą, kuris, 
sudarius 24 mėn. sutartį, dabar 
kainuoja 21 Eur/mėn. Kartu su 
šiuo planu už vieną centą ga-
lima įsigyti planšetę „Huawei 
MediaPad T3 10“, o perkant 
internetu – ją arba robotą dul-
kių siurblį „Xiaomi Mi Robot 
Vacuum“.

Kalėdų proga – dar 
daugiau gigabaitų!

Tai dar ne viskas – kalėdinis 
pasiūlymas paruoštas ir neribo-
tų pokalbių bei SMS planui su 
2 GB. Sudarius 12 mėn. sutar-
tį, jis kainuos tik 8,50 Eur/mėn. 
(kaina ne akcijos metu – 9,90 
Eur/mėn), o „Tele2“ kas mė-
nesį papildomai padovanos net 
5 GB duomenų! Juos naudoti 
bus galima visoje Lietuvos te-
ritorijoje.

Pasiūlymų, įrenginių ir dova-
nų kiekis bei laikas – riboti. 
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 ŠIENAPJŪTĖ.

Savaitė istorijos puslapiuose

1�18m. gruodžio �� d.: Rusijos vyriau-
sybė dekretu pripažino Lietuvos 

laikinąją revoliucinę darbininkų ir valstiečių 
vyriausybę, vadovaujamą vinco mickevi-
čiaus-kapsuko.

180�m. gruodžio �� d.: jAv įsigaliojo 
Embargo aktas, kuriuo buvo už-

drausta prekyba su Didžiąja Britanija, prancū-
zija ir likusia pasaulio dalimi siekiant priversti 
šias dvi šalis liautis diskriminavus Amerikos 
prekybininkus.

18��m. gruodžio �� d.: viljamas kon-
radas Rentgenas (william Con-

rad Roentgen) padarė pirmą moters rankos 
kaulų fotografiją spinduliais, kurie po to buvo 
pavadinti šio vokiečių mokslininko vardu.

18�1 m. gruodžio �� d.: traukdamasi 
su sukilėlių būriais į prūsiją netoli 

kapčiamiesčio žuvo viena lietuvių-lenkų su-
kilėlių būrio vadų Emilija pliaterytė.

1888m. gruodžio �� d.: apimtas 
depresijos olandų tapytojas 

vincentas van Gogas nusipjovė savo kai-
rę ausį.

1��0m. gruodžio �� d.: popiežius 
pijus XII paskelbė, kad po vati-

kanu rastas šv. petro kapas.

1���m. gruodžio �� d.: galingam ci-
klonui nusiaubus Ceiloną (dab. 

Šri Lanka), žuvo mažiausiai � tūkst. žmonių.

1��� m. gruodžio �� d.: per stiprų 
žemės drebėjimą Nikaragvos 

sostinėje managvoje žuvo apie � tūkst. 
žmonių.

1��1m. gruodžio �� d.: pertvarkyta 
Lietuvos bažnytinė provincija, 

sudarytos dvi –vilniaus ir kauno bažnytinės 
provincijos metropolijos.

18��m. gruodžio �� d.: jAv Tenesio 
valstijoje įkurta rasistinė kukluk-

sklano organizacija.

18�1m. gruodžio �� d.: Rusijos caro 
Nikolajaus įsaku Lietuvoje iš vie-

nuolynų, vyskupysčių, kapitulų, seminarijų 
atimtos žemės.

1���m. gruodžio �� d.: Birštono kle-
bonijoje arkivyskupas Teofilis 

matulionis slapta vyskupu įšventino kunigą 
vincentą sladkevičių.

1���m. gruodžio �� d.: prie Haičio 
krantų užplaukė ant seklumos 

ir sudužo kristupo kolumbo ekspedicijos di-
džiausias laivas „santa maria“.

1���m. gruodžio �� d.: Albertas 
Einšteinas pristatė reliatyvu-

mo teoriją.

�00�m. gruodžio �� d.: Indijos 
vandenyne įvyko �,0 balo pa-

gal Richterio skalę žemės drebėjimas, kurio 
sukeltos cunamio bangos nusinešė virš �00 
tūks. žmonių gyvybių.

1���m. gruodžio �� d.: Dešimt me-
tų trukusios sovietų sąjungos 

intervencijos į Afganistaną pradžia.

1�81m. gruodžio �� d.: jAv preziden-
tas Ronaldas Reiganas paskel-

bė ekonominių sankcijų sovietų sąjungai 
programą. sankcijos ssRs buvo įvestos už 
jos tariamą vaidmenį Lenkijoje paskelbiant 
karinę padėtį.

1���m. gruodžio �8 d.: Rusijai, Balta-
rusijai, Ukrainai ir Transkaukazo 

federacijai sudarius konfederaciją, įsteigta 
sovietinių socialistinių Respublikų sąjun-
ga (ssRs).
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SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 07, 20, 26, 
29, 39, 42

Vikingo skaičius: 05

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 -  4470733.50€  0
6 skaičiai 472561.00€ 0
5+1 skaičius 31048.00€ 2
5 skaičiai 799.50€ 4
4+1 skaičius 95.50€ 40
4 skaičiai 8.00€ 317
3+1 skaičius 4.50€ 777
3 skaičiai 1.50€ 5544
2+1 skaičius 1.25€ 5640
2 skaičiai 0.75€ 38899

KITO TIRAŽO PROGNOzĖ: 3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

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.

Gruodžio 25 d.
ANTRADIENIS

Kalėdos
Saulė teka 08:41
leidžiasi 15:56

Dienos ilgumas 07.15
Pilnatis (17 mėnulio diena)

Anastazija, Gražvydas, Sanri-
mė, Eugenija, Nastė, Genė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

Gruodžio 26 d.
TREčIADIENIS

Kalėdos (antra diena)
Šv. Steponas 

Saulė teka 08:42
leidžiasi 15:56

Dienos ilgumas 07.14
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Steponas, Gaudilė, Gindvilė, 

Gaudvilas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

Gruodžio 27 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:42

leidžiasi 15:57
Dienos ilgumas 07.15

Pilnatis (19 mėnulio diena)
Dautartas, Gedvinė, Fabijolė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas sodo darbams, 
pjauti žolę, netinkamas laikas 
konservuoti daržoves, kaupti 

vaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS 
+2 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

36KAUNE 
nSv/val. 

36ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8703 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
6930 nSv/val. 

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