Prienų ligoninės
ateitis vėl „pakibo
ant plauko“

Laikraštis „Prie
Vytauto kalno“

SKAITYKITE 7 p.

SKAITYKITE 3 p.

Š E ŠTA D I E N I S

2018 m. GRUODŽIO 29 d., Nr. 98 (2030)

Sekantis laikraščio „Naujasis Gėlupis“
numeris išeis sausio 5 d. (šeštadienį).

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

0,50 €

Pasitinkant 2019-uosius

Opozicija išsakė
savo nuomonę
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Veiverių Meilės
angelo istorija
tęsiasi

Tarybos posėdyje – tik dvylika
klausimų
m. posėdžio darbotvarkėje
buvo numatyta apsvarstyti
tik dvylika klausimų.

Laima

DUOBLIENĖ
SKAITYKITE 5 p.

Prienų rajono savivaldybės
tarybos paskutinio 2018

Vienbalsiai buvo patenkintas Prienų r. Veiverių Antano
Kučingio meno mokyklos direktoriaus Mindaugo Labanausko prašymas nuo sausio 2
d. nutraukti darbo sutartį. Me-

ras A.Vaicekauskas padėkojo
direktoriui (pats direktorius
posėdyje nedalyvavo) už daugybę nuveiktų gražių darbų ir
apgailestavo, kad palieka meno mokyklą, kuriai vadovavo
nuo 2005 m.
Pasikeitus LR valstybės
NUKelta Į 2 p. 

Paskutinio šių metų Birštono tarybos
posėdžio svarbiausi sprendimai
REKLAMA

SKAITYKITE 7 p. 

Mantvydas

PREKEVIČIUS

Mieli skaitytojai,

ir mūsų redakcija, ir Jūs
verčiate paskutinio šiais, jau
beišeinančiais 2018-aisiais
laikraščio „Naujasis Gėlupis“
puslapius.
Metų pabaigoje visada apžvelgiame praėjusius metus.
Žurnalistiniai metai, kaip ir
kalendoriniai bei fiskaliniai
metai, turi svarbų atskaitos
tašką – Naujųjų metų naktį.
Šią naktį prasideda ir nauji laikraščio metai. Nes kiekvieni
metai - tai dar vienas iššūkis,
dar viena atkarpa, kuri privalo būti įveikta net ir sulaukus
sunkumų. Laikraščio leidyba,

ne paslaptis, yra priklausoma
ir nuo skaitytojų, ir nuo valstybės politikos.
2018-ieji buvo iš tikrųjų
ypatingi metai, kurie pasižymėjo garsiai nuskambėjusiais ir šalį sukrėtusiais, dažniausiai, politiniais įvykiais.
Pro akis nepraslydo ir didelės nelaimės, pareikalavusios
žmonių aukų – pranešimai
apie jas visas naujienų skaitymo statistikas nurungdavo
mažiausiai 3 kartus išaugusiu
susidomėjimu. Nors daugelis
besidominčiųjų naujienomis
sako, kad negatyvios, blogos,
kraupios žinios atsibodo ir nereikalingos, tenka pripažinti,
jog kriminalinės naujienos
vis dar išlieka dėmesio centre.
Galbūt ne dėl savo žiaurumo,
o dėl elementaraus žmonių

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!
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Baltijos šalyse patruliuos Vokietijos aviacija

Mokesčių amnestija galios ne visiems

Baltijos šalių oro erdvėje nuo sausio patruliuos dar vienas
Vokietijos karinės aviacijos padalinys, kurio lėktuvai bus dislokuoti
netoli Talino. Misiją Estijoje šiuo metu vykdo 160 Vokietijos
kariškių, naudojančių penkis naikintuvus „Eurofighter“.

Pirmąjį kitų metų pusmetį gyventojai ir įmonės galės
nebaudžiami deklaruoti pamirštus sumokėti ar nuslėptus
mokesčius. Tačiau tokia amnestija nebus taikoma gavusiesiems
pajamų iš kontrabandos ar kyšių.

Tarybos posėdyje – tik Pasitinkant 2019-uosius
dvylika klausimų
ATKelta IŠ 1 p.
tarnybos įstatymui, prireikė
iš naujo patvirtinti ir naujos
redakcijos Prienų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus ir pavaduotojo
pareigybių aprašymus. Pasak
klausimą pristačiusios Teisės
ir personalo skyriaus vedėjos
V. Draugelytės, pakeitimų yra
nedaug – neliko tik pareigybių lygių ir kategorijų, tačiau
A. Vaidogas, L. Jakinevičienė
ir J. Krikštolaitis įžvelgė, kad
liko senų formuluočių ir kitų,
jų manymu, nereikalingų bei
neaiškių aprašymų. Sprendimo projektui pritarė 21 Tarybos narys, vienas nepritarė ir
du susilaikė.
Tvirtinant Prienų rajono
savivaldybės kontrolieriaus
pareigybės aprašymą, jo naujai redakcijai pritarė visi 24
posėdyje dalyvavę Tarybos
nariai.
Be diskusijų buvo patvirtintas pakeistas priėmimo į
Prienų rajono savivaldybės
švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas.
Pakeisti prireikė, nes nebevartojama sąvoka „socialinės
rizikos šeima“.
Balsų dauguma (16-kai pritarus, dviem ne ir šešiems susilaikius) buvo pritarta turto
– dviejų gyvenamųjų namų
Ašmintos kaime ir Pakuonio
miestelyje – įsigijimui Prienų
rajono savivaldybės nuosavybėn. Šiuose namuose bus
įkurti bendruomeniniai vaikų
globos namai, kuriuose bus
apgyvendinti vaikai iš Jiezno
paramos šeimai centro.
Tvirtinant Prienų rajono
savivaldybės 2018 m. biudžeto pakeitimus, opozicijos
atstovai pasigedo skaidrumo,
kaltino savivaldybės vadovus
informacijos slėpimu nuo visuomenės. Jų neįtikino ir Finansų skyriaus vedėjos N.
Paužienės paaiškinimas, kad
visos įplaukos į biudžetą bus
žinomos tik sausio mėnesį.
Vis tik už biudžeto pakeitimus balsavo 21 Tarybos narys, nepritarė vienas.

Diskusijų nekilo dėl pritarimo perduoti VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal panaudos sutartį 10 metų valstybei
nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono
savivaldybės administracijos
patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą,
taip pat tvirtinant Prienų rajono savivaldybės būsto fondo
ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies,
sąrašus.
Prieštaraujančiųjų nebuvo
ir tvirtinant Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio būsto pardavimo kainą. Savivaldybės būste nuomininkas gyvena nuo
2006 m. 2 kambarių 51,49
kv. m butą su 1/8 garažo dalimi nuomininkas nusipirks už
3990 eurų.
23 Tarybos nariai pritarė
pakoreguotam Prienų miesto
bendrajam planui, pakeistam
Prienų miesto šilumos ūkio
specialiajam planui ir pavadinimų gatvėms suteikimui,
gatvių geografinių charakteristikų pakeitimui ir gatvės
panaikinimui.
Priėmus visus sprendimus,
A. Vaidogas ir L. Jakinevičienė savivaldybės vadovams
dar uždavė klausimų. Buvo
atsakyta, kad nauji eglutės
papuošimai kainavo apie 20
tūkst. eurų, kad aiškinamasi,
kodėl nebuvo įsisavinta kelių
remontui bei priežiūrai skirti 43 tūkst. eurų, kuriuos gali
tekti grąžinti, kad dar negalima sakyti, jog F. Martišiaus
gatvės remontas atliktas nekokybiškai, nes jis dar nebaigtas,
o F. Martišiaus ir Jaunimo gatvės Skriaudžiuose remontu
rūpinasi Lietuvos automobilių
ir kelių direkcija, bet ne Prienų rajono savivaldybė.

ATKelta IŠ 1 p.

smalsumo.
Visgi, labiausiai žmonių
dėmesį 2018-aisiais patraukė tokie politiniai sprendimai
kaip alkoholio prekybos apribojimas bei atlygio už darbą
apskaičiavimo pedagogams
pakeitimas. Besikeičiant geopolitinei situacijai pasaulyje,
elementaru, jog braška ir Lietuvoje pakloti pamatai. Atvirai šnekant, labai gerai, kad
braška. Dar niekada pasaulyje
nepasitvirtino tokia tvarka ar
santvarka, kuri buvo grindžiama mintimi „jei niekas nesikeis, bus gerai“. Deja, pasaulis keičiasi, todėl ir mes turime
keistis. Žinoma, atsižvelgiant
į tai, jog vos ne kasdien mūsų
teisės bei pasirinkimo laisvė
yra apribojama kalnais teisės
aktų, viena į galvą šaunančių
absurdiškiausių minčių yra
noras paduoti patį laiką į teismą už tai, kad jis taip skuba.
Panašu, jog greitai tai ir bus
galima teisiškai padaryti, nes
valdžios pareigūnai, bandydami užkardyti vieno ar kito nusikaltėlio ir išprotėjusio žmogaus veiksmus, naujus teisės
aktus kepa kaip bandeles didžiausio galingumo kepykloje
– kalnais. Negana to, reikėtų
paminėti, jog kiekvienas įstatymas įpareigoja ne jį vieną,
o visus. Taigi, kuo daugiau
neadekvačių nusikaltimų bei
pasiūlymų keisti ar papildyti
įstatymus, tuo daugiau apribojimų.
Džiaugiamės. Džiaugiamės, kad „vagys“ daugiau
nebevogs. Tačiau realybė tokia, jog beveik visi valdžios
žmonės jau turi įvairių juodų
dėmių, kurių niekaip neišskalbia net ir jų pačių priimti įstatymai. Trumpai tariant, įstatymai valdžios pareigūnams negalioja. Jau kelinti metai tampomės su šimtatūkstantiniais
įvairių partijų papirkinėjimo,
neskaidrių lėšų panaudojimo
atvejais, tačiau vis dar stovime vietoje ir mielai renkamės
balsuoti už politikus bei partijas, kurios, net ir be užuolankų kalbant, švaistė ir švaisto
mūsų pinigus. Taip, tuos pačius, kuriuos sumokėję kaip
mokesčius už įvairias komu-
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nalines ar kitokias paslaugas,
mėnesį laiko, iki kitos algos
arba pensijos valgėme vos 26
centus už maišelį kainuojančius avižinius dribsnius, net
su užsidegimu visiems tvirtindami, kad juos valgyti labai sveika.
Dažnai susimąstome apie
mus veikiančius sprendimus,
juos papeikiame ir gyvename toliau. Ateinančiais metais laukianti „drakono puota“
– dar vieni rinkimai nebus kitokie nei visada.
Vėl eisime, balsuosime už
tuos, kurie buvo „geri“, už
tuos, kurie kažką mums davė, arba už tuos, kurių partijoje yra „kaimynės Kazytės

distus iš Artimųjų Rytų patys
tapome radikaliais.
Beveik nuo gimimo žinome taisyklę – nežinojimas
neatleidžia nuo atsakomybės.
Vadinasi, žinodami priimame
tuos sprendimus, už kuriuos
esame pasirengę prisiimti atsakomybę. Tačiau vis dažniau
sprendimus priimame nežinodami ir vėliau vengiame prisiimti atsakomybę. Negana to,
priimdami savo asmeninius
sprendimus verčiame tokius
pačius sprendimus priimti ir
kitus žmones, o jiems atsisakius tai padaryti, paverčiame
juos asmeniniais priešais.
Turime puikių pavyzdžių
Lietuvoje, kai kilus masiniams neramumams visi, siekiantys pažvelgti į problemą iš
visų pusių ir remtis tikrais, o

sūnus“. Pripažinkime, neįmanoma balsuoti už tuos, kurie
moka skaičiuoti kitiems, o ne
sau. Ypač tada, kai turime iš
tūkstančių išrinkti tūkstančius.
Neįmanoma išsirinkti tinkamo, kai jau net patys kandidatų sąrašai su vis dažnėjančiu prierašu „nuteistas“ atrodo
mažų mažiausiai absurdiškai.
Juk elementaru, kad kalėjime
niekada nebūna kaltų, tai argi bent vienas iš kandidatų
pripažins, jog buvo nuteistas
nepelnytai?
Užverdami jau pasenusių
metų duris, galima grožėtis
masiniais miškotvarkos, kultūros darbuotojų, pedagogų
streikais, kuriuos vėlgi reikėtų vertinti ne masinės raganų medžioklės atžvilgiu,
bet plačiau. Mūsų šalyje jau
tapo madinga kviesti visus
į kovą prieš ką nors ir lygiai
taip pat madinga akimirksniu
tapti priešu, jeigu atsisakai tai
daryti. Reikia pripažinti, kad
girdėdami naujienas apie radikalius musulmonus džiha-

ne išgalvotais faktais, būdavo
pasmerkiami ir netgi fiziškai
sužeidžiami. Keliant klausimą, kokia tokios formulės
esmė, telieka pripažinti, jog
esame neatsparūs psichologiniams išnaudojimui. Asmeniui, norinčiam valdyti mases
ir iš to gauti naudos, tereikia
sukelti jautrų tūkstančiams
Lietuvos gyventojų incidentą
ir jį skatinti, o visą likusį darbą padaro žmonių nesidomėjimas problemos esme.
Todėl žvelgdami į plataus
masto problemas turime dažnai pasistengti žvelgti plačiau
ir stebėti ne tik tai, kas vyksta didžiojoje scenoje, bet ir
jos užkulisiuose. Turime išmokti viską vertinti ir iš kitos pusės.
Todėl 2018-aisiais mūsų laikraštyje ir nesulaukėte
platesnių diskusijų konkrečiomis Jums galbūt aktualiomis temomis. Laikraščiai turi
šviesti žmones, o ne klaidinti
juos, todėl kiekviena istorija,
su kuria susidūrę pastebėjome
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

siekį pasinaudoti skaitytojais
ir plačiąja visuomene savo
asmeniniams tikslams, buvo
palikta nuošalyje.
Pedagogų darbo užmokesčio klausimą irgi palikome
nuošalyje, nes labai svarbu
įvertinti visas konflikto puses.
Pedagogai yra vienas iš pagrindinių visuomenės augimo
sraigtelių, tačiau nuolat girdint
apie kai kurių pedagogų darbą, netgi veiksmus, kuriais pažeminamas pedagogo vardas,
sunku vertinti, kuri konflikto
pusė yra nuodėmingesnė.
Keliaudami į ateinančius
metus viliamės, kad mūsų
valstybėje pasėtas chaosas
bent šiek tiek stabilizuosis,
nors ir turi tendenciją augti.
Besikeičianti pasaulio geopolitinė situacija bei visiška
suirutė Lietuvos politiniame
gyvenime mūsų šalį veda radikalių konfliktų augimo keliu. Ar ši situacija stabilizuosis
po rinkimų? Tikrai ne. Įvairiose srityse augantys valstybės
skaldymo židiniai rodo, jog
dalis šių konfliktų yra keliama specialiai ir kryptingai,
vadinasi, tokių konfliktų, be
abejonės, daugės.
Atsižvelgiant į tai, kad pasaulio ekonomikos rinkose
taip pat pradeda įsigalėti neapibrėžtumas, nedžiugina ir
finansinės kitų metų perspektyvos. Visgi reikia tikėtis, jog
pamindami savo tikėjimą, savo tautiškumą ir savo vienybę
sugebėsime laiku sustabdyti
neišvengiamą politinę krizę
Baltijos regiono mastu.
Taigi linkime savo skaitytojams daugiau domėtis ne
konkrečiais kriminaliniais
įvykiais, bet visu pasauliu, kuriame tie įvykiai nutinka. Linkime savo radikalumą panaudoti ne skleidžiant savo nuomonę, o gilinantis į tiesą.
Taip pat linkime ir toliau
vartyti mūsų laikraščio puslapius, nes laikraštis Jūsų rankose – tai šviesos ir žinių šaltinis. Tik skaitydami laikraštį galėsite žinote, kas vyksta
pasaulyje ir greta Jūsų namų.
Tik jį skaitydami galėsite suprasti, ar valstybėje kuriami
įstatymai vis dar suteikia teisę
skleisti ne tik teisingas, bet ir
kritiškas – laisvas žinias.
Mielieji, laimingų 2019ųjų metų!
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Įvykdė protestuojančių studentų reikalavimus

Išardyta IS džihadistų įkvėpta kovotojų kuopelė

Albanijos vyriausybė trečiadienį paskelbė įvykdžiusi universitetų
studentų, šį mėnesį daugiau kaip dvi savaites boikotuojančių
paskaitas, reikalavimus. Į neeilinį posėdį susirinkę ministrai
nusprendė patenkinti visus studentų prašymus.

Indijos kovos su terorizmu agentūra trečiadienį paskelbė išardžiusi
džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) įkvėptą vietos kovotojų
kuopelę, planavusią surengti sprogdinimų ir užpulti tam tikrus
žinomus politinius veikėjus.

Prienų ligoninės ateitis vėl „pakibo ant plauko“
ninę, t.y. ji gali būti uždaryta
arba, geriausiu atveju, tapti
slaugos ligonine.
Laima

DUOBLIENĖ
Gruodžio 17 d. Prienų
ligoninėje buvo surengta
diskusija apie daug
neaiškumų ir nerimo
keliantį Sveikatos
sistemos įstatymo
pakeitimo projektą.
Diskusijoje dalyvavo
LR Seimo narys Andrius
Palionis, Birštono ir Prienų
rajono savivaldybių
vadovai, asmens sveikatos
priežiūros įstaigų vadovai.

Ligoninė aptarnauja
dviejų savivaldybių
gyventojus
Sveikatos apsaugos ministerijos manymu, pokyčiai Lietuvos nacionalinėje sveikatos
sistemoje – būtini, nes sumažėjus Lietuvoje gyventojų,
dabartinis gydymo paslaugas
teikiančių ligoninių tinklas
tapo perteklinis ir neefektyvus, neužtikrinamas paslaugų
saugumas ir kokybė, nepaisant išplėtoto ligoninių tinklo,

nintelį teigiamą išskirtinumą –
aptarnauja dvi savivaldybes.

Reitingavimo
rodikliai – ne visiškai
suprantami
Pasak J. Milaknienės, įstatymo projekte yra daug prieštaravimų, neaiškumų, o vienas didžiausių keistumų, kad
remiamasi 2001 m. studijos
rezultatais. Stacionarias aktyviojo gydymo paslaugas
teikiančios ligoninės yra reitinguojamos pagal rodiklius:
lovų skaičių, metinį stacionarinių aktyviojo gydymo
paslaugų skaičių, išvengiamų

tiek pacientų? Kaip dirbti šeimos gydytojams?“ – klausė J.
Milaknienė. Jos skaičiavimu,
jei ligoninė taptų tik slaugos
ir palaikomojo gydymo ligonine, reikėtų atleisti maždaug
95 darbuotojus.

Ar tik ministerija
nesistengia, kad
mažosios ligoninės
atrodytų kuo blogiau?

Per metus suteikiama
daugiau nei 2,6
tūkst. stacionarinių
paslaugų
Trumpai su ligoninės statistiniais rodikliais supažindino
VšĮ Prienų ligoninė direktorė
Jūratė Milaknienė. Ligoninėje yra 109 lovos: aktyvaus gydymo – 45 (vidaus ligų – 20,
geriatrijos – 10, neurologijos
– 8, vaikų ligų – 5, reanimacijos ir intensyviosios terapijos
– 2), palaikomojo gydymo ir
slaugos – 38, dienos stacionaro – 20, dienos chirurgijos – 8.
Ligoninėje dirba 206 darbuotojai (169 etatai): 64 gydytojai (39 etatai), 80 bendrosios
praktikos slaugytojų (79,5
etato), 16 slaugytojų padėjėjų
(17,5 etato), 48 darbuotojai kito personalo (33 etatai). 2017
m. buvo suteikta daugiau nei
84 tūkst. ambulatorinių paslaugų, daugiau nei 2,6 tūkst.
stacionarinių paslaugų, 234
slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos. Nors ligoninės
direktorės pateikti skaičiai –
optimistiniai, tačiau Sveikatos
sistemos įstatymo įgyvendinimas gali paliesti ir Prienų ligoREKLAMA

Lietuvos gyventojų sveikatos
rodikliai gerokai atsilieka nuo
daugelio ES ir EBPO šalių,
taip pat analizuojant ligoninių
veiklos duomenis pagal apskritis, išryškėja dideli veiklos
skirtumai bei akivaizdi būtinybė ir galimybės optimizuoti gydymo paslaugų teikimą
mažinant ligoninių skaičių.
Vieša paslaptis, kad Lietuvoje planuojama uždaryti 15
vadinamų mažųjų ligoninių.
Deja, pagal ministerijos pateiktus rodiklius tarp prasčiausiai dirbančių Kauno apskrityje yra ir Prienų ligoninė.
Įstatymo projekte yra ir
punktas, kuriame nurodyta,
kad antrinio lygio sveikatos
priežiūrą organizuoja savivaldybės, bet jos mastą nustato sveikatos apsaugos ministras.Taip pat buvo numatyta, kokias paslaugas turėtų
teikti antrinio lygio ligoninė.
Tarp privalomųjų – akušerijos, chirurgijos ir pan. paslaugos. Po pakeitimų šis punktas
iš įstatymo išbrauktas, tačiau
įstatymo skyriaus pavadinime liko.
Prienų ligoninė, pagal ministerijos kriterijus, turi vie-

hospitalizacijų dalį, pagal gyventojų, išvykstančių gydytis
į kitas savivaldybes, ir pacientų, atvykstančių į įstaigą iš
kitų savivaldybių, dalį.
Mažai kam girdėtas rodiklis – išvengiamų hospitalizacijų skaičius. Savivaldybės
gydytojas Virginijus Slauta
paaiškino, kad šį rodiklį Lietuvos valdininkai pasiskolino
iš skandinavų, kur jis taikomas ne ligoninėse, bet nurodo
pirminės sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę ir prieinamumą.
„Jeigu šiuo įstatymu siekiama sutaupyti, tai – neįmanoma!“ – įsitikinusi Prienų ligoninės direktorė.
Prienų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje
per metus suteikiama apie 11
tūkst. paslaugų. Dalis (10–11
proc.) pacientų siunčiami į
aukštesnio lygio ligonines,
5,7 proc. – pagalba suteikiama Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. O maždaug 84
proc. atvykusių pacientų, tai
yra daugiau nei 9 tūkst. arba
25 per parą, yra gydomi ligoninėje.
„Kur ir kaip reikėtų pervežti

Seimo narys Andrius Palionis papildė ligoninės direktorės žodžius primindamas apie
įstatyme numatytus sveikatos
draudimo pasikeitimus, naujus vadovų nepriekaištingos
reputacijos kriterijus, viešosios įstaigos steigėjus ir kitas
galimas grėsmes mažosioms
ligoninėms. Seimo nario teigimu, jau greitai svarstymui turi
būti pateiktas trečiasis įstatymo variantas.
A. Palionio užrašuose turimi skaičiai apie Prienų ligoninę nesutampa su tais, kuriuos

pateikė direktorė. Todėl Seimo nariui kilo klausimas, ar
ministerija, pateikdama tikrovės neatitinkančius duomenis,
nesistengia manipuliuoti ir
siekti, kad mažosios ligoninės
atrodytų kuo blogiau.

Prienų ir Birštono
žmonėms ligoninė –
labai reikalinga
Prienų rajono savivaldy-

bės mero Alvydo Vaicekausko manymu, susirūpinimas
dėl ligoninės likimo – pagrįstas. Jam nesuprantama, kodėl reikėtų uždaryti ligoninę,
jei jos rezultatai geri, ligonių
užtenka. Mero teigimu, mūsų žmonėms Prienų ligoninė
– labai svarbi, nes dažnam
žmogui net į Prienus sunku

nebus uždaryta.

atvažiuoti, o kaip bus, kai reikės važiuoti Kauną, Alytų ar
Marijampolę.
Meras taip pat kalbėjo ir
apie iki metų vėluojančius
apmokėjimus iš Teritorinių
ligonių kasų už suteiktas paslaugas, ne taip seniai uždarytas operacines, į kurių atnaujinimą buvo daug investuota,
apie planuojamus nuo 4 iki 2
mėnesių pakeisti buvimo slaugos skyriuje terminus.
Meras pažadėjo, kad dės
visas pastangas, jog Prienų ligoninė išliktų tokia, kokia yra
dabar, kad nebūtų priimti skuboti sprendimai ir ragino prie
to prisidėti visus.
Tam pritarė ir Birštono savivaldybės vicemeras Vytas

ninės į ligoninę, o ligoniams
pagalbą teikia tik 0,7 brigados. Pernai buvo sulaukta per
8 tūkst. iškvietimų, iš jų vien į
(iš) Kauno ligonines buvo pervežta apie 2,6 tūkst. ligonių.
Jo manymu, jei Prienų ligoninėje nebeliktų aktyvaus
gydymo skyrių, Greitosios pagalbos medikams tektų ištisai
vežioti ligonius į kitų rajonų
ligonines ir tam prireiktų papildomų ekipažų.
Taip pat buvo kalbama apie
tęstinį gydymą, kai ligonis iš
trečio lygio ligoninės tęsti gydymo grąžinamas į antro lygio
ligoninę, apie vyresnio amžiaus ligonius, kuriuos aukštesnio lygio ligoninės nepriima ir taip pat dažnai grąžina

Kederys. Jo teigimu, Prienų
ligoninė – labai reikalinga, o
Birštono savivaldybės žmonės
labai gerai vertina ligoninėje
suteikiamas paslaugas.
UAB „Medica klinika“
vadovės ir šeimos gydytojos
Ritos Keturakienės manymu,
ligoninė – labai reikalinga, labai gerai, kad paslaugos teikiamos visą parą. Ji sakė, jog yra
optimistė ir tiki, kad ligoninė

į Prienų ligoninę, apie tai, kad
ligoninei tapus tik slaugos ligonine, naktį nebebus nei vieno budinčio gydytojo.
Buvo nutarta parengti rezoliuciją ir perduoti Seimo Pirmininkui, Premjerui, Seimo
Sveikatos reikalų komitetui,
Seimo nariams.
Po to diskusijos dalyviai susipažino su ligoninės skyriais,
jų kasdieniu darbu.

Kreipsis į Seimo ir
Vyriausybės vadovus
Pasak Prienų PSPC direktoriaus Arūno Ivanausko, nuolat
budi trys Greitosios medicinos
pagalbos ekipažai. Yra paskaičiuota, kad 2,3 brigados užsiima ligonių pervežimu iš ligo-
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NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-12-18 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas vyro (gim. 1948
m.) pareiškimas, kad gruodžio 14
d. apie 16 val. Prienų r., Veiverių
sen., Papilvio k., Obelų g., konflikto
metu prieš jį smurtavo pažįstamas
asmuo. Įvykis tiriamas.
2018-12-18, 15.19 val., gautas pranešimas iš GMP, kad Prienuose, J.
Janonio g. reikalinga pagalba išnešti
ligonį. Ligonis išneštas ir įkeltas į
GMP automobilį.
2018-12-18, 18.01 val., gautas pranešimas, kad Prienuose, Šiltnamių
g. dega katilinė. Katilinės patalpoje
degė malkos, gyvenamojo namo
patalpos buvo labai uždūmintos.
Katilinė 9 m² dydžio, įrengta namo
rūsyje, keturių butų namas medinis
(11x13 m), dviejų aukštų, stogas
dengtas šiferiu. Apdegė ir buvo
sulieta vandeniu 0,5 m³ sausų
malkų, apdegė ir apsilydė elektros
instaliacija, aprūko sienos ir lubos.
Iš namo evakuoti 5 žmonės, iš jų
vienas – mažametis.
2018-12-19 gautas pranešimas,
kad Birštono sen., Panartiškių k.
dega gyvenamasis namas. Atvira
liepsna degė medinė, 8x8 m dydžio
pirtis skardiniu stogu. Sudegė pirtis
su joje buvusiais daiktais. Vanduo
buvo vežiojamas iš tvenkinio, esančio už 8 km nuo gaisravietės.
2018-12-20 apie 10 val. Prienuose,
Kęstučio g., į darbą atėjęs darbuotojas (gim. 1991 m.) pastebėjo, kad išdaužius pastato lango stiklą patekta
į patalpas ir iš jo kabineto pavogtas
jam priklausantis nešiojamasis
kompiuteris „Lenovo T50“, mobiliojo
ryšio telefono aparatas „Samsung
Galaxy S2 Plius“ ir elektroninė cigaretė. Nuostolis – 380 eurų.
2018-12-21 apie 19.06 val. pranešta,
kad Ašmintos sen., Bagrėno k.,
Žaliojoje g., namo kamine dega suodžiai. Pavojaus nebuvo, pabudėta,
kol suodžiai išdegė.
2018-12-21 gautas pranešimas, kad
važiuojant automagistrale nuo Marijampolės Kauno link, ties 69-uoju
kilometru į atitvarus atsitrenkęs
automobilis. Ar yra viduje žmonių,
neaišku. Prispaustų žmonių nebuvo,
pagalbos neprireikė.
2018-12-21, apie 12.30 val., Prienų
r. A. V. (gim. 1966 m., gyv. PrieREKLAMA

Turkija pasiryžusi išstumti Sirijos kurdų pajėgas

Dėl autobuso pagrobimo žuvo 8 žmonės

Turkija antradienį sakė dirbanti su Jungtinėmis Valstijomis dėl
amerikiečių pajėgų išvedimo iš Sirijos koordinavimo, bet nurodė,
jog lieka pasiryžusi išstumti iš Sirijos šiaurės rytų kurdų kovotojus,
kurie yra amerikiečių sąjungininkai.

Pietrytinėje Kinijos Fudziano provincijoje per autobusą pagrobusio
vyro išpuolį žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki aštuonių.
48 metų vyrui antradienį po pietų Longjano mieste nuvarius
autobusą ir juo įsirėžus į pėsčiuosius, dar 22 žmonės buvo sužeisti.

nų r.) vairavo jam priklausančią
transporto priemonę būdamas
apsvaigęs nuo alkoholio (kraujyje
buvo daugiau negu 1,5 prom. alkoholio, o alkoholio kiekio matuokliu
nustatytas 2,70 prom. girtumas).
A. V. sulaikytas 48 val. ir uždarytas
į areštinę.
2018-12-21 gautas UAB įgalioto atstovo V. R. skundas, kad laikotarpiu
nuo 2018-08-15 iki 2018-08-17 E.
S. (gim. 1990 m., gyv. Prienuose)
iš parduotuvės Prienuose pavogė
prekių, kurių bendra vertė 483,91
euro.
2018-12-22 apie 21.20 val. Prienų
r. sav., namuose tarp brolių kilusio
konflikto metu, būdamas neblaivus
(nustatytas 2,56 prom. girtumas)
E. L. (gim. 1998 m.) dešinės rankos
kumščiu sudavė tris smūgius broliui
O. L. (gim. 1993 m.) į veido sritį,
sukeldamas O. L. fizinį skausmą.
E. L. po konflikto pasišalino, įvykio
vietoje nerastas ir nesulaikytas.
2018-12-23, 12.46 val., gautas A.
M. pareiškimas, kad 2018-12-23,
apie 12.20 val., Prienų r. jį sumušė
ir atėmė bei eketėje nuskandino
MRT ir metalinį ledo kirtiklį ant ledo
žvejojęs nepažįstamas vyriškis.
Padaryta 57 eurų turtinė žala.
2018-12-23, 10.07 val., gautas pranešimas, kad Veiverių sen., Skriaudžių
k. lengvasis automobilis nuvažiavęs
nuo kelio važiuojamosios dalies,
ar viduje yra prispaustų žmonių,
neaišku. Prispaustų žmonių nebuvo,
pranešimas nepagrįstas.
2018-12-24 apie 21.41 val. Prienų
r. sav. G. K. (gim. 1987 m. gyv.
Prienų r. sav., nustatytas 2,84
prom. girtumas), gyvenamojo
namo kambaryje mažamečio vaiko
akivaizdoje sudavė smūgį ranka
bei mesdamas nenustatytą daiktą
pataikė savo žmonai R. K. (gim.
1988 m., nustatytas 1,09 prom.
girtumas) į dešinės rankos riešo
viršutinę dalį, sukeldamas fizinį
skausmą, tuo padarė nusikalstamą
veiką numatytą LR BK 140 str. 2 d. G.
K. sulaikytas ir uždarytas į Alytaus
apskrities VPK areštinę.
2018-12-25, 00.30 val., Prienuose
buitinio konflikto metu V. M. (gim.
1976 m., nustatytas 1,78 prom. girtumas) ranka sudavė sugyventinei
D. D. (gim. 1977 m., nustatytas 1,62
prom. girtumas) į dešinį skruostą,
sukeldamas fizinį skausmą, o D. D.
savo sugyventiniui V. M. įkando į
kairės kojos vidinę šlaunies pusę.
Abu sugyventiniai padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 str.
2 d. V. M. ir D. D., vadovaujantis LR
BPK 140 str., sulaikyti ir uždaryti į
Alytaus apskrities VPK areštinę.
2018-12-25 apie 11 val. savo namuose, esančiuose Prienų r., Balbieriškio sen., rastas A. R., gimusio
1967 m., lavonas be išorinių smurto
žymių.

Opozicija išsakė savo nuomonę
Laima

DUOBLIENĖ
Žiniasklaidos atstovams
savo nuomonę apie
pastarųjų dviejų mėnesių
savivaldybės vadovų ir
administracijos darbuotojų
atliktus darbus pateikė
Savivaldybės tarybos
opozicijos atstovai A.
Vaidogas, L. Jakinevičienė,
A. Deltuvienė, C. Pacevičius
ir V. Kupstas.

Pasak A. Vaidogo, savivaldybės vadovai bando nuslėpti, kieno prašymu buvo atliktas
melioracijos statinių remontas.
Jo teigimu, žemės savininkė
yra administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė, o ją dirba Tarybos narys
J. Vilionis. Taip pat neatskleidžiama, kiek lėšų pareikalavo
šaligatvio, vedančio Pakuonio
pagrindinės mokyklos link,
remontas. Priekaištų sulaukė
ir administracijos direktorius
E. Visockas, kuris nepateikė

dokumentų, susijusių su savo
sodybos statyba, nors yra viešas asmuo.
Didžiausiu akibrokštu A.
Vaidogas laiko faktą, kad reikės grąžinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos skirtas
lėšas, o savivaldybės atsakingi darbuotojai net nepripažįsta,
kad suklydo.
„To dar nebuvo per 20 metų!“ – stebisi Tarybos narys.
Jo manymu, kelių remonto
darbus, kad darbų kokybė būtų
gera, reikia užbaigti iki spalio,
o ne taip, kaip dabar – dirbti
šaltuoju metų laiku.
A. Vaidogas pastebėjo, jog
iš trijų tūkstančių rajone savo
veiklą deklaravusių ūkininkų
tik 200 pateikė paraiškas, kad
būtų kompensuoti dėl sausros
patirti nuostoliai, o patenkinta
buvo tik 100 paraiškų. Taip pat
buvo kompensuota tik 30 proc.
palūkanų, vietoj žadėtų 75
proc., sprendimas dėl sausros
padarytų nuostolių kompensavimo buvo priimtas tik rugpjūčio mėnesį, o komisija nuosto-

liams ištirti buvo sudaryta tik
lapkričio mėnesį. Jo manymu,
neteisingai buvo kompensuoti
ir sertifikavimo mokesčiai, nes
visiems buvo paskirta vienoda
200 eurų suma, o tai vieniems
sudarė 7, kitiems beveik 40
proc. sumokėtos sumos.
A. Vaidogo teigimu, nuo visuomenės bandoma nuslėpti ir
tai, kad šiais metais buvo surinkta 170 tūkst. eurų didesnis
žemės mokestis.
L. Jakinevičienės manymu,
savivaldybė tikrai turi daug
svertų, kad paveiktų gatvių
remontą, kuris atliekamas Lietuvos automobilių kelių direkcijos užsakymu. Ji taip pat apgailestavo dėl nekokybiškai
atlikto F. Martišiaus gatvės
šaligatvio remonto bei atsakingumo trūkumo formuojant
savivaldybės biudžetą.
Jos manymu, prieš priimant
sprendimą dėl specialaus šilumos ūkio plano, reikėjo su juo
supažindinti visuomenę, buvo
būtina analizė, diskusijos.
A. Vaidogas taip pat primi-

nė, kad šilumos tiekėjai Prienų miesto gyventojams skolingi apie 800 tūkst. eurų, t. y.
kiekvienam butui nuo 300 iki
1000 eurų.
C. Pacevičiaus teigimu, užbaigus magistralės „Via Baltica“ rekonstrukciją, liko nemažai problemų: nėra pasirūpinta, kad ūkininkai galėtų
privažiuoti prie savo laukų,
atvažiuoti į degalinę. Ir reikia
tiek nedaug – tik nutiesti 120 m
ilgio keliuką, kad ūkininkams
į degalinę nereikėtų važiuoti magistrale, kuria traktoriai
net negali važiuoti. Mauručių
gyventojai kenčia nuo triukšmo, nes garsą slopinanti sienelė įrengta tik iš vienos pusės. Taip pat buvo atkreiptas
dėmesys, kad smulkiojo verslo skatinimo programa skirta
tik „saviems“, kad atsijungti
nuo centralizuotai tiekiamos
šilumos nėra galimybių, nes
tai nėra numatyta specialiajame plane.
Opozicijos atstovai pažadėjo, kad po Naujųjų metų
jie pateiks savivaldybės tarybos visų ketverių metų darbų
apžvalgą.

Eglių šakos – ne tik puiki dovana, bet ir priminimas
miškininkų iniciaFirmos ir medelynai, užsiipuoselėti Lietuvos miškus kųtyvaurėdijos
svarbi ir tuo, kad žmonės mantys eglučių prekyba, siūlo
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gruodžio 20 dieną nuo 12
val. Prienų savivaldybės
aikštėje miškininkai
nemokamai dalijo eglių
šakas namų šventiniam
papuošimui. Džiugu,
kad jau kelinti metai ši
kilni miškininkų akcija
„Parsinešk Kalėdas į savo
namus“ tapo populiari ir
laukiama žmonių.

Ypač ja patenkinti pensininkai ir mažesnes pajamas

gaunantys žmonės. Juk šis
žalias mišku kvepiantis medelis atneša ir šventinę laukimo
nuotaiką, ir džiaugsmą. Tad ši
tradicinė VĮ Valstybinių miš-

ne tik gali nemokamai įsigyti
eglių šakelių, bet ir skatinami
saugoti bei puoselėti mūsų
Lietuvos miškus, t. y. miškuose nekirsti jaunų eglučių,
nelaužyti jų šakų.

įsigyti ir įvairių dydžių, iškirstų ar vazonuose užaugintų kalėdinių ar naujametinių eglučių. Tačiau ateina metas, kai
su žaliaskare reikia ir atsisveikinti – juk nelaikysi balkone
ar sodo kampe ištisus metus.
Norisi tikėti, kad gyventojai
puoš atsakingai įsigytas eglutes arba rinksis eglių šakas, o
miško eglutės bus išsaugotos
ir užaugs stipriais medžiais.
Prienų regioninio padalinio
miškininkai atveža ir nedidelių eglaičių, kurių augimas
tam tikrose vietose nepageidaujamas. Bet tai nuspręsti
NUKelta Į 5 p. 
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JAV nebebus „pasaulio policininkas“

Egzekucijų skaičius pakartojo rekordą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas per savo vizitą Irake trečiadienį
teisino savo sprendimą išvesti pajėgas iš Sirijos ir paskelbė, kad
Jungtinės Valstijos atsisako „pasaulio policininko“ vaidmens. „Ši
našta mums visiems nėra sąžininga, – sakė prezidentas.

Japonijoje ketvirtadienį buvo pakarti du vyrai, nuteisti už
žmogžudystę. Taip, šiemet egzekucijų skaičius šalyje pasiekė
ankstesnį per metus įvykdytų mirties bausmių rekordą – 15.
Tokioms bausmėms pritaria daugelis japonų.

Šventinės akimirkos Ašmintoje...
Gruodžio mėnesį Ašmintos
daugiafunkcio centro
darbuotojai drauge kūrė
jaukią ir šiltą atmosferą,
kurioje atsispindėjo lietuvių
liaudies advento ir Kalėdų
laikotarpio papročiai ir
tradicijos.

Veiverių Meilės angelo istorija tęsiasi
Danguje angelai – nieko
ypatingo. O Žemėje? Ar
atpažįstame juos sutikę?

Tai, kad kunigaikštis A.
Mirska savo žmonos garbei
pastatė du angelus, ir tai, kad
jie, nutolę 1400 km, buvo pastatyti tą pačią dieną Veiveriuose ir Viurcburge, rodo,
kad nieko nėra neįmanomo
net neturint telefono ar didesnės transporto priemonės.
Vokietijos turizmo centras
skyrė labai daug dėmesio angelo Viurcburge renovacijai.
Gausus būrys rėmėjų, didelis
valstybinių institucijų dėmesys ir pagalba leido nuvežti
angelą į dirbtuves ir ten grąžinti jam pradinį vaizdą. Nors
po Antrojo pasaulinio karo,
kurio metu Viurcburgas patyrė itin žiaurų antpuolį – miestas buvo ne tik sugriautas, bet
ir sudegintas, angelas išliko.
Jis stovėjo tarp griuvėsių tarsi
įrodydamas, kad meilės negali sugriauti net didžiausi
karai. Po remonto grąžinus
angelą į savo vietą, renginio
metu žmonės labai didžiavosi, kad toks gražus dėmesys
skiriamas ne tik istoriniams,
bet ir meilės paminklams.
Renginyje dalyvavęs Lietu-

vos ambasadorius Vokietijoje D. Semaška džiaugėsi
bendradarbiavimu, dėmesiu
ir draugyste tarp dviejų skirtingų ir tokių panašių miestų,
sujungtų angelo. Viurcburgas ir Veiveriai – du mokslo
šviesos miestai, labai skirtingi savo dydžiu. Viurcburge
veikia puikus universitetas,
priimantis studentus iš viso
pasaulio. Jame dėstoma ir
lietuvių kalba. Šį universitetą baigė nemažas skaičius
lietuvių, dabar dirbančių tiek
Viurcburge, tiek visame pasaulyje. Veiverių seminarija – taip pat didelis langas į
mūsų istoriją, padovanojusi
gražų būrį šviesių garbingų
žmonių. Kalbėdama su renginio dalyviais išgirdau nusistebėjimą, kad savo mylimą
žmoną kunigaikštis A.Mirska
vežė 1400 kilometrų namo.
Galėjome patikinti, kad tai
nėra pirmas kartas Lietuvos
istorijoje. Ir Žygimanto laikų vyrai savo žmonų svetur
nepalikdavo.
Šaltą lapkričio popietę susirinkusiuosius pasigrožėti
restauruotu angelu šildė svajinga saksofono muzika ir organizatorių džiaugsmas po

ketverių metų pasiekus savo
tikslus. Ir ypatingai savo tvirtybe, užsidegimu ir kantrybe
spinduliuojanti šios idėjos
sumanytoja Doris. Ši savo
miesto istorija besidominti ir
ją mylinti moteris, rodos, savo šypsena sutelkianti draugų
ratą, gali nutiesti tiltus, ilgesnius nei tūkstantis kilometrų.
Nuoširdus ačiū Prienų rajono
savivaldybei už linkėjimus
Viurcburgo miestui. Mūsų
dalyvavimas bei atstovavimas Just. Marcinkevičiaus
bibliotekos Veiverių filialui
ir Veiverių bendruomenei
buvo tikrai didelė dovana
renginio organizatoriams ir
parodymas, kad mums labai
svarbi mūsų istorija. Beliko
laukti šio meilės angelo istorijos tęsinio Veiveriuose. Nenuilstančio Veiverių klebono
Kęstučio Vosyliaus planuose
– 2019 metais atgaivinti išgražėjusios viduje, atsinaujinusios klauptus, bažnyčios
išorę ir angelą. Telieka mums
visiems susiburti ir pagelbėti
gražiuose klebono Kęstučio
darbuose. Ir nepamiršti, jog
esame įdomūs ne tik sau.
Daiva Venclovienė, Laima
Mikušauskienė 

Eglių šakos – ne tik puiki dovana, bet ir priminimas
ruką. Mažos eglaitės ir eglių
puoselėti Lietuvos miškus
šakos buvo dalijamos ir prie
ATKelta IŠ 4 p.
ir eglutę nukirsti gali tik patys specialistai, o ne žmogus,
panoręs parsinešti medelį į
namus. Visgi Prienų regioninio padalinio miškininkai bei
girininkijų darbuotojai džiaugiasi, kad savavališkų kirtimų
ir vagysčių mažėja. Matyt,
žmonės ir patys supranta, ir ko
gero, gėda prieš savo vaikus,
kurie jau mokykloje mokomi
aplinkosaugos pagrindų.
REKLAMA

Prienų savivaldybės aikštėje gruodžio 20 d. eglių šakas ir
kalėdinę nuotaiką dalijo ne tik
Prienų, bet ir aplinkinių girininkijų atstovai. Pernai miškininkai iš viso išdalino per 100
tūkst. eglišakių, tad šiais metais skaičiai nebuvo mažesni,
o greičiau išaugo. Prienuose
savivaldybės aikštėje tikrai
netrūko norinčiųjų gauti gražią eglės šaką ir dar nuoširdų
vaikų pieštą sveikinimo atvi-

Birštono girininkijos Kęstučio gatvėje. Kadangi Birštonas mažas miestelis, o žmonės geri ir vieni kitus pažįsta,
tai miškininkai irgi nebuvo
kategoriški – žmonėms dalijo šakeles tada, kada jie atėjo,
tačiau numatytą gruodžio 20
d. 12 valandą šakas dalijantys
Birštono girininkijos girininkas Nerijus Jaruševičius ir eigulys Virginijus Kazlauskas
irgi turėjo ką veikti...

Pradinio ugdymo skyriaus
mokiniai, mokytojos, laisvalaikio salės ir bibliotekos darbuotojos gruodžio antrą dieną,
pirmąjį advento sekmadienį,
lankėsi Pakuonio parapijos
bažnyčioje su parengta etnografine advento pynimo programa, dalijosi šiluma ir gerumu su tikinčiaisiais.
Gruodžio 7 dieną Ašmintos
laisvalaikio salėje vyko advento popietė „Gamtos tamsoj, širdies šviesoj“, kurioje dalyvavo
Ašmintos krašto žmonės, Prienų parapijos kunigas, svečiai
iš „Ąžuolo“ progimnazijos,
Prienų KLC ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos. Visi kartu uždegėme advento žvakes, kurios
simbolizuoja viltį, meilę, tikėjimą, ramybę. Skambant gies-

mėms, nutiesėme akmenėlių
kelią prie Jėzaus prakartėlės,
prisiminėme senolių išsaugotus papročius, burtus ir tradicijas. Pasidžiaugėme dar vienais prabėgusiais metais ir
nuveiktais darbais, pajautėme,
kad vieni kitiems esame labai
reikalingi.
Ašmintiškiai noriai įsijungė
į veiklą gaminant iš polietileno
atliekų senį besmegenį, kuris
iškeliavo į Prienuose organizuojamą Senių besmegenių
sąskrydį.
Baigiantis gruodžiui šventinis šurmulys didėjo, nes visi
laukė kalėdinės eglutės šventės „Kur Kalėdų senelis?“ Ka-

lėdų Senelis labai skubėjo ir
gruodžio 20 d. su gyventojais
susitiko Ašmintos laisvalaikio
salėje. Kalėdų Senelis džiaugėsi vaikučių vaidinimu, gėrėjosi darbuotojų sumanumu ir
visus susirinkusiuosius dosniai
apdovanojo bei linkėjo gražių
švenčių.
Gyvenimas – nuostabiausia
pasaulyje pasaka ir įkvėpimo
šaltinis, tad kurkime stebuklus,
dalinkimės jais vieni su kitais.
Gražių jums visiems žiemos
švenčių!

Rima Vilkienė, Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė,
Rasa Vaitauskaitė, Prienų „Ąžuolo“
progimnazijos Ašmintos pradinio
ugdymo mokytoja

Kalėdos Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje
Kalėdos – stebuklų metas!
O kai į tavo mokyklą
atvyksta Kalėdų Senelis,
stebuklo laukimas būna
toks džiugus! Kaip ir
kiekvienais metais
prieš mokinių kalėdines
(žiemos) atostogas vyksta
Kalėdų karnavalas. Tai
galimybė išlikti kartu,
atskleisti savo vaizduotę,
realizuoti idėjas, aktyviai
ir kūrybiškai veikti.

2018 m. gruodžio 20 d. į
Prienų „Revuonos“ pagrindinę mokyklą atvyko „Drako-

niuko“ teatro aktoriai, kurie
priešmokyklinukams ir pradinių klasių mokiniams padovanojo nuotaikingą spektaklį „Kalėdos kvepiančios cinamonu“. Spektaklyje vaikus
kalbino Kalėdinis meduolis,
Kaitra, na ir, žinoma, Kalėdų
Senelis. Buvo smagu kartu su
personažais dainuoti, žaisti,
šokti. Visus labai nudžiugino Kalėdų Senelis, atsinešęs
didžiulį dovanų maišą. Jis ne
tik bendravo, dainavo, šoko
su mokiniais, klausė jų deklamuojamų eilėraščių, bet

ir pašokdino mokytojus bei
tėvelius. Šventė buvo puiki!
DĖKOJAME Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorei Ilonai Balčiukynienei, UAB „Senukai“ labdaros ir paramos
fondui už puikias dovanas
ir „Drakoniuko“ teatro aktoriams: Kalėdų Seneliui, Kaitrai ir Kalėdiniam meduoliui.
Iki kitų metų, Kalėdų Seneli!
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogė Daiva Jonykienė 
NUKelta Į 6 p. 
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Maskva: vyriausybė turi užimti rytinę dalį

Giria naujo ultragarsinio ginklo išbandymą

Maskvos ekspertai mano, kad Sirijos vyriausybė užims šalies
rytines teritorijas, kur šiuo metu dislokuoti planuojamo išvedimo
laukiantys JAV kariai. JAV jau ketverius metus remia kurdų
vadovaujamas pajėgas Sirijos rytuose, kur gausu naftos.

Rusijos kariuomenė trečiadienį sėkmingai išbandė savo naują
ultragarsinių raketų kompleksą „Avangard“. Pasak Rusijos lyderio,
šios raketos yra tarpkontinentinio nuotolio ir gali skristi atmosfera
20 kartų greičiau nei garsas - „pasiekia taikinį lyg meteoritas”.

Kalėdos Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje

Popiežius Pranciškus palinkėjo gražios diakono šv.
Stepono šventės. Liturgija mini šv. Steponą, pirmąjį
krikščionių kankinį, antrąją
Kalėdų dieną, gruodžio 26ąją. Šventasis Tėvas kalbėjo
Šv. Petro aikštėje trečiadienį,
antros Kalėdų dienos Vidudienio maldai susirinkusiems
maldininkams.

kuriuos Kristus ištarė ant kryžiaus: „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“. Stepono
nusistatymas ištikimai sekti
Jėzaus pavyzdžiu yra kvietimas, kad ir mes su tikėjimu
priimtume iš Viešpaties rankų visa, ką gyvenimas mums
skiria, tiek teigiamo, tiek neigiamo.
Mūsų egzistencija paženklinta ne tik laimingomis
aplinkybėmis, bet ir sunkiais
išgyvenimais, pasimetimu.
Tačiau pasitikėjimas Dievu
padeda mums priimti sunkumus ir juos išgyventi kaip
proga augti tikėjime ir kurti
naujus santykius su broliais.
Tereikia pasitikėti Viešpačiu,
kuris yra apstus gerumo savo
vaikams – sakė popiežius.
Antras būdas, kuriuo Steponas pasekė Jėzaus pavyzdžiu kraštutiniu jo nukryžiavimo momentu yra atleidimas. Steponas nepasmerkė
savo persekiotojų, o už juos

Šv. Steponas buvo pirmasis ėjęs dangiškojo Mokytojo
kankinystės pėdomis, jis mirė
taip, kaip Jėzus paaukodamas
savo gyvybę Dievui ir atleisdamas savo persekiotojams.
Gal būt atrodys keista šv.
Stepono atminimą sugretinti
su Jėzaus gimimu, nes priešprieša tarp Betliejaus džiaugsmo ir Jeruzalėje nukankinto
Stepono dramatiškos žūties
labai aiški. Tačiau pasak popiežiaus, iš tikrųjų taip nėra,
nes kūdikėlis Jėzus yra Dievas tapęs žmogumi, kuris išgelbės žmoniją mirdamas ant
Kryžiaus. Mes dabar apmąstome jį prakartėlėje suvystytą
vystyklais. Po nukryžiavimo
jis vėl bus įvyniotas į drobulę
ir paguldytas kape.
Kai jį nukankino, Steponas šaukė: „Viešpatie Jėzau,
priimk mano dvasią!“. Šie
žodžiai labai panašūs į tuos,

meldžiasi. „Pagaliau suklupęs galingu balsu sušuko:
„Viešpatie, neįskaityk jiems
šios nuodėmės!“ Esame raginami iš jo mokytis atleisti.
Visuomet! Visi žinome, kad
tai nėra lengva! Atleidimas
praplečia širdį, ugdo dalijimąsi, dovanoja ramybę ir taiką.
Pirmasis kankinys Steponas
mums rodo kelią, kuriuo reikia eiti puoselėjant santykius
šeimoje, mokyklos ir darbo
vietose, parapijoje ir įvairiose
bendruomenėse. Visuomet turim būti pasirengę atleisti.
Atleidimo ir gailestingumo
logika visuomet nugali, atveria vilties horizontus. Tačiau
atleidimas ugdomas maldoje,
nes nelengva atleisti. Malda
leidžia visuomet žvelgti į Jėzų. Steponas sugebėjo atleisti
savo žudikams, nes kupinas
Šventosios Dvasios žvelgė į
dangų ir išvydo Dievo šlo-
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Popiežiaus paraginimas: Atleisti, visuomet atleisti!
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vę. Maldoje jis rado stiprybę
stoti kankinystės akivaizdon.
Taip pat mes turime stipriai
melsti Šventąja Dvasią, kad
apdovanotų stiprumo malone, kuri išgydo mus iš mūsų
baimių, silpnumų, menkysčių ir praplečia širdį, kad galėtume atleisti. Kad visuomet
galėtume atleisti, – kartojo
popiežius.
Prieš palaiminimą, popiežius Pranciškus kvietė kreipti žvilgsnius į Jėzaus Motiną
Mariją ir į šv. Steponą melsdamas, kad jų pavyzdys padėtų visuomet pasikliauti
Dievu, ypač sunkumuose ir
kad užtartų pasiryžimą būti
atleisti gebančiais vyrais ir
moterimis.
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Prie dangaus vartų ateina
dvi vėlės. Jas pasitinka šventas Petras ir klausia:
– Ko jums reikia?
– Įsileiskite į dangų, – prašosi abi.
– Papasakokite, kas jūs
tokie, kaip gyvenote ir kaip
mirėte, – prašo dangaus kunigaikštis.
– Aš miriau iš laimės.
– O aš miriau sušalęs, – aiškinasi antrasis.
Šventas Petras supranta,
kaip galima sušalti, bet jis
negali įsivaizduoti, kaip galima numirti iš laimės, ir prašo
išsamesnio paaiškinimo.
– Nuėjau pas savo meilužę. Mums abiem besilinksminant, pasigirdo skambutis.
Pamačiusi savo vyrą, ji apsivilko chalatėlį ir, atidariusi duris, jam padavė išnešti šiukšlių
kibirą. Kol vyras išnešė šiukšles, aš išėjau pro duris. Grįžęs į savo namus, skambinu.
Žmona, atidariusi duris, man
pakiša šiukšlių kibirą.
Aš jį pastačiau šalia durų
ir nuėjau kambarių patikrinti. Tikrinau, tikrinau, ir nieko
įtartino neradau. Atsisėdau
į fotelį ir iš tos laimės, kad
žmona man vis dėlto ištikima, numiriau.
– Tu tikras kvailys: reikėjo
pasižiūrėti į šaldytuvą. Būtume abu likę gyvi, – sako antroji vėlė.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Porošenka paskelbė karinės padėties pabaigą

Skelbia sunaikinusi Sirijoje raketų sandėlį

Ukrainos prezidentas Petro Porošenka trečiadienį paskelbė
karinės padėties pabaigą 10 besiribojančių su Rusija šalies
regionų. „...Rusijos grėsmė niekur nedingo... jei ne rinkimai,
paprašytume...pratęsti šią karinę padėtį“, – teigė P. Porošenka.

Izraelio kariuomenė sunaikino netoli Damasko esantį iraniečių
raketų „Fajr 5“ sandėlį. Izraelis dažnai rengia antskrydžius.
Paprastai bombarduojami objektai, siejami su Damaską
palaikančiu šiitų judėjimu „Hezbollah“ ar Irano kariniais patarėjais.
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Prenumeruojamas

Išskirtiniais Lietuvai metais gimę
100-mečio vaikai – didžiausia
dovana ir ilgaamžiškumo
palinkėjimas mūsų šaliai

Paskutinio šių metų Birštono tarybos posėdžio
svarbiausi sprendimai
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gruodžio 21 dieną
vykusiame Birštono
savivaldybės tarybos
posėdyje priimti Birštono
savivaldybės gyventojams
svarbūs sprendimai.

už gerą darbą. Dabar laikinai
direktoriaus pareigas eina D.
Skinderas, o A. Danys šiuo
metu yra jo pavaduotojas. Netrukus bus išrinktas ir nuolatinis „Versmės“ direktorius (o
gal direktorė).

Prieš posėdžio
darbotvarkę

Pritarta UAB
„Birštono šiluma“
investicinio projekto
derinimui

Prieš pradedant svarstyti sprendimų projektus buvo pasveikinti jubiliejinius
gimtadienius šventę Tarybos
nariai, jiems įteiktos gėlių
puokštės.
R. Zolubas pastebėjo, kad
„Birštoniečių tribūnoje“ reikėtų žmonėms leisti pasisakyti ir kitais jiems rūpimais klausimais, nebūtinai tik svarstomais posėdžio dienotvarkėje.
Be to, svarstytina galimybė
įvairius pasiūlymus pateikti
ir raštu, nes daugelis savivaldybės gyventojų, kai vyksta
posėdis, būna darbe.
Buvusiam sanatorijos
„Versmės“ direktoriui Antanui Daniui, pasibaigus jo
kadencijai, buvo padėkota

Tarybos nariai pritarė UAB
„Birštono šiluma“ 2019–2020
metų investicinio plano derinimui. Pagal pateiktą 2019–
2020 metų investicinį planą,
bendrovė turimus du senus
2 MW galios biokuro katilus
planuoja pakeisti tos pačios
galios naujais katilais.
Birštono savivaldybės taryba patvirtino Birštono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalius tarifus.
Maksimalūs techninės priežiūros tarifai – Savivaldybės
tarybos pagal metodiką nustatyti didžiausi galimi techninės
priežiūros mokėjimai. Skaičiuojant maksimalius tarifus
namų grupėms, atsižvelgia-
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ma į namo dydį ir techninės
priežiūros ypatumus.
Tarybos posėdžio metu buvo patvirtinta Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių
kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa. Pagal programą, kompleksiškai
bus atnaujinti (modernizuoti)
Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų daugiabučiai namai (dalis
daugiabučių namų jau yra atnaujinti). Programa siekiama
sumažinti šiluminės energijos
suvartojimą ne mažiau kaip
40 proc., sutvarkyti infrastruktūrą ir inžinerinius tinklus,
pagerinti šių kvartalų ir kartu
miesto įvaizdį, gyventojų gyvenimo kokybę.
Tarybos nariai nemažai
diskutavo dėl kuro laikymo
katilinės teritorijoje, kur jis
sušlampa, o vėliau dalis šilumos energijos išeikvojama
jam džiovinti. Taigi, norint
taupyti šilumą, reikia galvoti
ne tik apie modernesnius katilus, bet ir apie paprasčiausią
pastogę kurui.

Tik nedaugelis
gyventojų skaitys
„Naująjį Gėlupį“
Taryba pritarė sprendimui
dėl spaudos leidinių prenu-

meratos neįgaliesiems, pensinio amžiaus sulaukusiems
asmenims. Atsižvelgiant į
savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų
rekomendacijas, buvo nutarta užprenumeruoti Birštono
savivaldybėje gyvenantiems
neįgaliesiems ir pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims
2019 metams 344 laikraščio
„Gyvenimas“ priedo ,,Birštono versmės“ egzempliorius ir
36 laikraščio „Naujasis Gėlupis“ priedo „Prie Vytauto kalno“ egzempliorius.
Iš tikrųjų labai įdomiai buvo atliekama apklausa, kuris
žmogus nori kokio leidinio.
Turguje spaudos kioske laikraštį nusipirkusio gyventojo
paklausus, kodėl perka, o ne
prenumeruoja (tai yra neprašo savivaldybės šio laikraščio), teko išgirsti atsakymą,
kad laikraščio niekas nesiūlo ir neklausia, ar jis gyventojams įdomus, todėl ir perka. Tai kaip gali tikėti tomis
įvairiomis apklausomis ir jų
rezultatais. Beje, nelabai norėtume sutikti ir su teikiniais,
kad mūsų laikraštyje mažiau
naudingos gyventojams informacijos. Nebent mažiau saviNUKelta Į 8 p. 

Susilaukti kūdikio
kiekvienai šeimai –
ypatinga laimė, nes laisvė
mums suteikia galimybes
iš meilės gimti, meilėje
gyventi, prasmingai kurti,
mylėti. Gruodžio 20-ąją
Birštono savivaldybėje
įvyko šventinis Lietuvos
šimtmečio vaikų pagerbimo
renginys.

Tėveliai, jų artimiausi žmonės, vedini ir didesniosiomis
atžalomis, atvyko su pačiomis
mažiausiomis ir trapiausiomis
būtybėmis – neseniai gimusiais
vaikais. Savivaldybės didžiojoje salėje trumpą laiką buvo įtartinai tylu, tačiau praėjus keliolikai minučių pasigirdo klegesys, verkšlenimas, kai kam nuo
verksmo jau džiūvo ašarėlės ir
jie vėl galėjo maloniai šypsotis
savo tėveliams.
Iškilmingo renginio metu
mažuosius kurorto gyventojus
sveikino Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir
džiaugėsi matydama tiek daug
mažų akučių, nukreiptų į ją.
Merė džiaugėsi, kad mažųjų
niurzgėjimas, verkšlenimas –
pati nuostabiausia muzika, reikalinga visiems mums ir mūsų
šaliai. Renginyje dalyvavo mero pavaduotojas Vytas Kederys, Civilinės metrikacijos sky-

riaus darbuotojos, padėjusios
sukurti šventišką reginį.
Pasveikinti ir apdovanoti šie
2018 metais gimę Birštono savivaldybės šimtmečio vaikai:
Danielius, Milana, Bernardas, Domas, Jokūbas, dvynės
Marija ir Aurėja, Darija, Tauras, Elžbieta, Deividas, Benas,
Adomas, Evelina. Taip pat pasveikinta gausi trynukų šeima,
gimusi 2017 m.: Enrika, Ignas
ir Domas.
Merė įteikė 100-mečio atminimo dovanas – simbolinius
Birštono banginukus: rožinės
spalvos – mergaitėms, žydros
spalvos – berniukams.
Šis įvykis labai svarbus ne
tik Birštonui, bet ir Lietuvai.
Kiekvienas gimęs vaikas –
naujos kartos, tęsiančios Nepriklausomos Lietuvos sėkmės
istoriją, narys. Tikimės, kad
užaugę vaikai savo gražiomis
idėjomis ir prasmingais darbais toliau rašys mūsų Birštono
krašto istoriją. Tegul jų vaikystė būna kupina gražiausių svajonių, įspūdžių ir nuoširdaus
vaikiško juoko.
Didžiuojamės mažaisiais
Birštono krašto gyventojais ir
linkime, kad juos suptų meilė,
Dievo palaima ir džiaugsmas.
Birštono savivaldybės informacija 
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Korėjos jungs kelius ir geležinkelius

Etnos apylinkes supurtė žemės drebėjimas

Abi Korėjos trečiadienį surengė simboliškai labai reikšmingą
ceremoniją, skirtą planams atstatyti ir suremontuoti kelius ir
geležinkelius padalytame pusiasalyje, o Pchenjanas paragino
Seulą ryžtingiau vykdyti bendrus projektus.

Europos aktyviausio Etnos ugnikalnio apylinkes anksti trečiadienį
supurtė 4,8 balo žemės drebėjimas, kuris sužalojo 10 žmonių,
apgadino senų pastatų ir privertė uždaryti dalį palei pakrantę
einančio kelio. Drebėjimus kelia pirmadienį išsiveržusi Etna.

Paskutinio šių metų Birštono tarybos posėdžio
svarbiausi sprendimai
ATKelta IŠ 7 p.
valdybės vadovų fotografijų.

Šachmatų turnyro
lyderės – merginos
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gruodžio 20-ąją baigėsi
Birštono sporto centro
organizuojamas tradicinis
Kalėdinis šachmatų
turnyras. Šachmatų
klubo trenerė Danutė
Urbanavičiūtė pasidžiaugė,
kad jame dalyvavo 10
suaugusių žaidėjų ir 13
moksleivių.

Smagu, kad atsiranda gabių
ir talentingų jaunų žaidėjų,
kuriems galima prognozuoti
gerus rezultatus.
Mergaičių grupėje pirmąją
vietą laimėjo Birštono gimnazijos trečiaklasė Neda Žuvininkaitė, susižėrusi net 11
taškų. Antrąją vietą užėmė
mažoji Ugnė Naudžiūnaitė,
kuri lanko dar tik pirmą klasę. Beje, Ugnė – ir puiki dainininkė. Trečioji prizinė vieta
atiteko ketvirtokei Svajūnei
Karandaitei.
Berniukai taip pat stengėsi neatsilikti nuo mergaičių.
Pirmąją vietą laimėjo darželinukas Augustinas Jančiulis,
antrąją – ketvirtokas Libertas
Kulieša, o trečiąją – antrokas
Dovydas Jančiulis. Nors berniukai labai stengėsi, tačiau
absoliučioje įskaitoje (mokinių) geriau pasirodė mergaitės, ypač Neda Žuvininkaitė,

Neda Žuvininkaitė
REKLAMA

antroje vietoje liko Augustinas, o trečioje – Ugnė. Trenerė
džiaugėsi, kad visi vaikai žaidžia noriai ir atsakingai, todėl
ir kalėdinių dovanėlių gavo
padėkos raštus ir trenerės pagyrimus.
Suaugusių moterų grupėje
pirmąją vietą laimėjo Danutė Urbanavičiūtė, surinkusi 9
taškus, antrąją vietą iškovojo
Virginija Černevičienė, trečiąją – Donata Martinkaitienė.
Vyrų grupėje taip pat vyko
įtempta kova. Pirmąja vieta
džiaugėsi Kazimieras Senavaitis, antroji vieta atiteko Jonui Džervui, o trečioji – Algimantui Janauskui.
Bendroje suaugusiųjų įskaitoje pirmavo D. Urbanavičiūtė su 9 taškais, antras buvo K.
Senavaitis, surinkęs 8 taškus,
o trečioji prizinė vieta atiteko
J. Džervui.
Neblogai sekėsi ir vyresnio
amžiaus žaidėjams. Jau devyniasdešimtmetį perkopęs vyriausias turnyro žaidėjas Antanas Tankevičius surinko 2,5
taško, Jonas Aleknavičius surinko 4,5 taško, o Algimantas
Janauskas į laimėjimų krepšelį įsidėjo 5 taškus.
Daug varžybų bus ir kitais metais, todėl jauniesiems
žaidėjams reikia kuo daugiau
dirbti, varžybose didinti savo
patirtį ir drąsiai susikauti su
vyresniais žaidėjais.

Ugnė Naudžiūnaitė

Patvirtinta jaunų
žmonių (šeimų)
pritraukimo programa
Taryba patvirtino Birštono
savivaldybės jaunų žmonių
(šeimų) pritraukimo į Birštono savivaldybę 2018–2021
metams programą. Patvirtinus priemonių planą ir jį įgyvendinant tikimasi pritraukti
daugiau jaunų šeimų ir žmonių atvykti gyventi į Birštono
savivaldybę, skatinti čia dirbančius žmones kurtis ir likti
gyventi savivaldybėje. Tikimasi padidinti bendrą Birštono savivaldybės gyventojų skaičių – atsirastų daugiau
jaunų, kvalifikuotų, įvairesnių
profesijų darbuotojų, daugiau
vaikų lopšeliuose-darželiuose ir mokinių Birštono gimnazijoje.

gos koeficientą – 13, neskirti
priemokos.
Na, o kalbant apie Administracijos direktoriaus V. Revucko atlyginimą, buvo pastebėta, kad Birštono savivaldybės
tarybos 2015 m. balandžio
15 d. sprendimo Nr. TS-76
„Dėl Birštono savivaldybės
administracijos direktoriaus
skyrimo“ 1 punktu buvo nustatytas pareigybės lygis – A,
kategorija – 16 (8,7 koeficientas), 2 punktu Administracijos direktoriui buvo paskirta
40 proc. pareiginės algos dydžio priemoka. Atsižvelgiant
į Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos

Diskusijos dėl
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus ir
jo pavaduotojo
atlyginimo didinimo
Pristačius šį sprendimo projektą, kai kurie Tarybos nariai
pasidomėjo, kokiu pagrindu
didinamas pavaduotojo atlyginimas. Tad buvo paaiškinta, kad Birštono savivaldybės
tarybos 2015 m. balandžio 20
d. sprendimo Nr. TS-79 „Dėl
Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ 1 punktu
buvo nustatytas pareigybės
lygis – A, kategorija – 15
(7,8 koeficientas), 2 punktu
Administracijos direktoriaus
pavaduotojui buvo paskirta
30 proc. pareiginės algos dydžio priemoka. Atsižvelgiant
į Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo 1
priede valstybės tarnautojams
pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalą, siūloma Tarybai nustatyti
Administracijos direktoriaus
pavaduotojui pareiginės al-

Vilniaus universiteto Kauno filiale, baigė tarptautinio
marketingo specialybę. Ir išvykusi į kitą miestą Dovilė
Šafranauskė nepamiršo gimtojo miesto. Socialiniai ir visuomeniniai klausimai visuomet domino Dovilę, todėl ji
įsitraukė į Birštono kraštiečių
klubo veiklą, vėliau tapo jo
pirmininke. Tiesa, šiuo metu
klubo veikla visai sulėtėjusi,
tačiau tikimasi, kad ją pavyks
atgaivinti ateityje. Darbinėje
veikloje, tekstilės srityje, Dovilė Šafranauskė dirba daugiau nei 14 metų. Ji nuolat
bendrauja su užsienio drabužių dizaineriais ir jų įmonių
atstovais, siekia išsiaiškinti
jų poreikius ir reikalavimus

Antanas Danys

valstybės tarnybos įstatymo 1
priede valstybės tarnautojams
pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalą, siūloma Tarybai nustatyti
Administracijos direktoriui
pareiginės algos koeficientą
– 15, neskirti priemokos.
Balsų dauguma sprendimas
buvo priimtas.

Birštono savivaldybės
ambasadorės vardas
suteiktas Dovilei
Šafranauskei (Lodaitei)
Taryba pritarė sprendimui
suteikti Birštono savivaldybės garbės ambasadoriaus
vardą Birštono kraštiečių
klubo prezidentei Dovilei
Šafranauskei(Lodaitei).
Dovilė Šafranauskė gimė ir
augo Birštone, baigusi mokyklą studijavo Vytauto Didžiojo universitete Verslo vadybą,
vėliau magistro studijas tęsė

gaminamai produkcijai. Šiuo
metu D. Šafranauskė studijuoja, kad galėtų konsultuoti
tėvus vaikų miego ir pagarbios tėvystės temomis. Birštono savivaldybė dalyvauja
LR užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių
asociacijos projekte „Globalūs regionai“. Įgyvendinant
šį projektą, Birštono savivaldybė siekia sutelkti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius
birštoniečius bendram darbui
dėl Birštono savivaldybės,
palaikyti artimą ryšį su išvykusiaisiais, rinkti jų duomenų
bazę, informuoti apie pokyčius ir galimybes jų gimta-

jame mieste. Šiuo metu yra
telkiama Birštono kraštiečių
žmonių bendruomenė, kraštiečiai skatinami būti gimtojo
krašto ambasadoriais ir aktyviau įsitraukti į savo krašto
gyvenimą. Ambasadorių tinklas prisideda prie Birštono
vardo garsinimo tarptautiniu
mastu, didina galimybes susigrąžinti žmones gyventi ir
dirbti į Birštono savivaldybę,
padeda pritraukti užsienio investicijas.

Kiti svarstyti klausimai
ir jų sprendimai
Vienas iš svarbesnių sprendimų projektų buvo 2018 m.
savivaldybės biudžeto tikslinimas. Darbas vyko konstruktyviai, gautos biudžeto lėšos
buvo paskirtos tiems, kam jų
labiausiai reikia.
Buvo priimtas sprendimas
dėl savivaldybės daugiabučių
gyvenamųjų namų techninės
priežiūros maksimalių tarifų
patvirtinimo, taip pat patvirtinta Lelijų ir Birštono gatvių
kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programa.
Tarybos nariai pritarė bendradarbiavimo sutarties su
Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka pasirašymui. Sodininkų bendrijos
„Rūta“ narius pradžiugino žinia, jog priimtas sprendimas
apmokėti už detaliojo plano
parengimą.
Birštono savivaldybės
administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Jovita Tirvienė
pristatė informaciją ir paprašė
pritarti partnerystės sutarčiai
su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos dėl projektuojamo statyti viaduko.
Tarybos posėdyje buvo priimti visi sprendimų projektai
tiek svarbiais, tiek mažesnės
reikšmės (pvz., turto perdavimo įstaigoms) klausimais.
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Atšaukė „subyrėjusio“ automobilio pardavimą

Irano atstovai derėjosi su Afganistano talibais

Automobilio, sugedusio jau pakeliui namo, pirkėja prisiteisė iš
pardavėjo ne tik sumokėtus pinigus, bet ir kelis tūkstančius eurų
bylinėjimosi išlaidų. „Volskwagen Touareg“ V. P. už 6 tūkst. eurų
nusipirko dar 2016 metais. Tą pačią dieną jis sugedo.

Irano atstovai derėjosi su Afganistane veikiančiu Talibanu ir
pareiškė, jog „islamo respublika visada buvo vienu pagrindinių
stabilumo ramsčių regione, tad abiejų šalių bendradarbiavimas
neabejotinai padės išspręsti Afganistano saugumo klausimus“.

Birštono parapijos „Caritas“
kvietė vienišus birštoniečius
prie Kūčių stalo

Kelionė į Tytuvėnus
Permainingi gruodžio
orai nesutrukdė Birštono
trečiojo amžiaus
universiteto dalyviams
aplankyti Tytuvėnų
bažnyčios ir vienuolyno
ansamblį.

Pakeliui užsukome prie Lyduvėnų tilto. Tai ilgiausias ir
aukščiausias Lietuvoje tiltas.
Jo ilgis – 599 m, aukštis – 42
m. Juo važiuoja krovininiai
traukiniai. Tilto statymo ir
perstatymo istoriją papasakojo Antanas Kisielius.
Keliaudami toliau sustojome Šiluvoje, aplankėme Mergelės Marijos Apsireiškimo
bažnyčią.
Vis dar tebelyjant pasie-

kėme galutinį kelionės tikslą
– Tytuvėnus. Mus pasitikusi
gidė vadybininkė Rūta Krencienė supažindino su žymiu
kultūrinio paveldo paminklu
Lietuvoje. Į architektūrinį ansamblį įeina Tytuvėnų Švč.
Mergelės Marijos Angelų
karalienės bažnyčia, šventorius, Šventųjų laiptų koplyčia, dviaukščio vienuolyno
rūmai. Kartu su gide įėjome
į arkadinės galerijos kiemelį, kur įrengtas procesijų koridorius su 39 Kryžiaus kelio
stotimis, o kiemo viduryje
– Šventųjų laiptų koplyčia.
Laiptais reikia kopti keliais
meldžiantis ant kiekvieno
laiptelio. Iš šventoriaus eina-

ma į bažnyčia, kurią puošia 9
barokiniai altoriai. Už didžiojo altoriaus yra Šv. Jono Pauliaus II koplyčia. Aplankėme
vienuolių choro – vienuolyno
maldos vietą.
Antrajame aukšte vienuolyno celėse įrengtos ekspozicijos pasakoja vienuolyno, bažnyčios istoriją. Tai – muziejus,
nes vienuolių čia jau seniai
nėra. „Žinoma, jeigu jie būtų
grįžę, mes negalėtume čia užeiti ir visko pamatyti“, – sakė
Rūta Krencienė, vaizdingu,
išsamiu pasakojimu sužavėjusi ne vieną klausytoją.
Po gaisro Tytuvėnų vienuolynas restauruotas, autentiškai
restauruotos ir vienuolyno
celės. Viena iš patalpų skirta
kunigui Ričardui Mikutavičiui, kuris bažnyčioje dirbo

Šventės gyvena mūsų širdyje
Birštono gimnazijoje
baigėsi gabių mokinių
ugdymo(si) projektas
„Atrask save kūryboje
Kalėdų žingsniams aidint
2018“, kurį tradiciškai
vykdome jau keturioliktus
metus.

Projekto eigoje puošėme
gimnaziją gražiausioms metų
šventėms, ruošėme atvirukus,
kuriuos dalinome miesto gyventojams, savo socialiniams
partneriams, aplankėme senelių globos namus Prienuose.
Daug dėmesio skyrėme mokinių kūrybai: vyko kalėdinė
kūrėjų popietė, kurioje savo
literatūros darbus skaitė vaikai ir mokytojai, gimnazijoje
džiaugėmės mokinių piešinių
paroda. Kaip ir kiekvienais
metais puošėme eglutę, kurios
įžiebimo šventėje linksmai
dainavo vaikai, atskubėjo Kalėdų Senelis ir Kalėdų Naktis,
skambėjo eilės.
Sportininkai varžėsi kvadrato varžybose, žaidė krepšinį
„3X3“, stalo tenisą. 1-4 klaREKLAMA

NUKelta Į 10 p. 

13 metų.
Įdomu buvo dalyvauti edukacijose. „Piligrimų giros“
edukacijos vedėjas gali pateikti net 40 rūšių natūralios
giros. Ragavome, degustavome. Kita edukacija „Trys Dievo dovanos ir kiti kvapai“. Jos
metu rišome vaistažolių maišelius. Tokie maišeliai kažkada buvo kabinami ant kaklo
kaip dezodorantas.
Adventiniu laikotarpiu aplankę bažnyčias, pasisėmėme ir dvasinės ramybės bei
šilumos.
Už turiningai praleistą laiką
dėkojame Birštono trečiojo
amžiaus universiteto direktorei Nijolei Jakimonienei ir
kultūros bei laisvalaikio organizatoriui Antanui Kisieliui.
Ona Valerija Grybauskienė 

Jau penkti metai Birštono
parapijos „Carito“
savanorės kviečia
birštoniečius, kurie
didžiąją metų šventę
sutinka vieni, sėsti
kartu prie Kūčių stalo
bendruomenės namuose,
laužti kalėdaitį (plotkelę),
dalintis duona ir gerumu.

Šiais metais susirinkusiuosius pasveikino birštonietis
Gustas Grigaras daina „Ačiū,
kad šalia esi“ ir giesme „Aleliuja“, tarsi dėkodamas susirinkusiesiems už buvimą kartu ir išgyvenamą Kūdikėlio
Jėzaus gimimo džiaugsmą.
Popietę pradėjo kunigas Alfonsas Babonas stalo laiminimu ir bendra malda. Vėliau
visi laužė kalėdaičius, dalijosi kartu su palinkėjimu, apsikabindami, dėkodami vieni
kitiems už bendrystę.
Savivaldybės merė Nijolė
Dirginčienė, kasmet nustebinanti popietės dalyvius vis
įdomesniais savo gamintais
Kūčių stalo patiekalais, linkėjo visiems gerų, sveikatos
kupinų metų, dėkojo „Carito“
organizacijai už tarnystę artimui, už prasmingus darbus.
Prie gausaus Kūčių stalo
prisidėjo Birštono savivaldybėje veikiančios maitinimo įstaigos, kurios atsiliepė
į Birštono parapijos „Carito“
kvietimą prisidėti organizuojant Kūčių vakarienę, pagaminti vieną iš 12 Kūčių stalo
patiekalų ir juo pradžiuginti
vakarienės dalyvius.
Nuoširdžiai dėkojame restoranui „Moon“, viešbučiuikavinei „Audenis“, restoranui „Old Town Grill“, kavinei „Sušinė“, restoranui „Seklytėlė“, kavinei „Už tave“,

krautuvėlei „AsMeniška“ už
gausų Kūčių stalą. Džiaugiamės, kad Birštone vystomas
socialiai atsakingas verslas,
kuris yra didelė parama ir
paskata nevyriausybinėms
organizacijoms įgyvendinti
savo idėjas.
Visus susirinkusius pasveikino „Carito“ savanorė Nijolė Jakimonienė ir atminčiai
įteikė savo ir anūkės Godos
gamintus atvirukus su palinkėjimais.
Popietės pabaigoje visi
skanavo kūčiukų ir senovinio avižinio kisieliaus, kurio
kasmet Kūčių stalui pagamina „Carito“ savanorė Zita
Grigonytė.
Kūčios – šeimos bendrystės
šventė, tačiau ne visi žmonės
turi šeimas ir artimuosius arba jų artimieji yra toli, todėl
kasmet kviečiame ir kviesime visus, kurie Kūčių vakarą
yra vieni, ateiti į Birštono parapijos „Carito“ bendruomenės namus ir kartu išgyventi Kūdikėlio Jėzaus laukimo
džiaugsmą.
Ši idėja, kaip ir daugelis
kitų, nebūtų įgyvendinta be
„Carito“ savanorių pastangų,
tad dėkojame visoms savanorėms už Jų pasiaukojamą
darbą ir laiką, skirtą tiems,
kuriems to reikia…
Caritas 

Prenumeruokite laikraščio
priedą „Prie Vytauto kalno“ ir
neatsilikite nuo svarbiausių
krašto ekonomikos, kultūros ir
politikos naujienų!
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Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Gruodžio 29 d. 20:00 val. Koncertas. Pramoginės muzikos grupė
„Solo plius“. Vieta: „Eglės sanatorija“
Gruodžio 30 d. 19:00 val. Vyšnių
trio–Nacionalinės premijos laureatas Petras Vyšniauskas. Vieta:
„Eglės sanatorija“
Gruodžio 30 d. 19:00 val. Naujametinis muzikinis fejerverkas.

Universiteto teritorijoje per avariją žuvo 10

Nugriaudėjus sprogimui žuvo trys studentai

Teherano vieno didžiausių universitetų teritorijoje į avariją patekus
autobusui žuvo 10 žmonių. Autobusas su 30 studentų važiavo
kalnų keliu, einančiu per Azado universiteto mokslinių tyrimų
kompleksą, kai nuvažiavo nuo kelio ir įsirėžė į betoninę koloną.

Pekino universiteto laboratorijoje trečiadienį nugriaudėjus
sprogimui žuvo trys studentai, pranešė sostinės ugniagesiai.
„Vykdant mokslinio tyrimo eksperimentą (...) įvyko sprogimas“
- paskelbė Pekino priešgaisrinės apsaugos departamentas.

Vieta: Birštono kultūros centras
Gruodžio 30 d. 13:00 val. Sausainių dekoravimo dirbtuvės
vaikams Royal Spa Residence
Gruodžio 31 d. 21:00 val. Naujųjų
metų sutikimas Vytautas mineral
SPA. Vieta: Vytautas Mineral SPA
Gruodžio 31 d. 20:00 val. Palydėkime Lietuvos atkūrimo šimtmetį. Vieta: “Old Town Grill”
restoranas
Gruodžio 31 d. 20:00 val. Sutikime
Naujuosius 2019 Birštone. Vieta:
Royal Spa Residence

Šventės gyvena mūsų širdyje
ATKelta IŠ 9 p.
sių mokiniai susitiko su knygų herojais Birštono viešojoje
bibliotekoje. Projektą vainikavo šventinės popietės klasėse
gruodžio 21 d. Kiekviena klasė rinkosi filmą arba knygą,
kurios aplinką ir personažus
įkūnijo. Visus mokinius aplankė Kalėdų Senelis ir Žiema
bei Nykštukė Metraštininkė,
fotografė įamžino filmuotoje
medžiagoje ir nuotraukose.
Kur beėjome, visur skambėjo juokas, kiekviena klasė
stebino išradingumu ir vaišingumu. Džiaugiamės, kad
šiais metais mus prizais parėmė UAB „Niklita“, svečių
namai „Audenis“, sanatorija
„Eglė“ ir viešbutis „Pušynė“.
Dėkojame savo rėmėjams ir
linkime puikių švenčių. Jų parama leido mums sukurti dar
jaukesnę aplinką ir padovanojo mokiniams be galo daug
džiaugsmo.
Projektas „Atrask save kūryboje Kalėdų žingsniams aidint 2018“ - puikus būdas sutelkti bendruomenę ir atgaivinti tikėjimą gėriu. Juk šven-

tės gyvena kiekvieno mūsų
širdyje, tereikia jas pažadinti
darant gerus darbus, dalinantis
gėriu su aplinkiniais. Dėkoju
Birštono savivaldybei už para-

Piešinių konkursas, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti

Nemuno kilpų regioninio
parko direkcija kiekvienais
metais kviečia moksleivius
dalyvauti piešinių
konkurse.

Tema visada susijusi su
gamta. Šių metų konkurso
tikslas buvo gamtos ir joje
gyvenančių būtybių derinys,
o pačią temą apibrėžė Antano Baranausko eilutės: „Kur
tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna! Kur tik uostai, vis
miela: giria nosį trina! Kur tik
klausai, vis linksma: šlama,
ūžia, siaudžia! Ką tik jauti, vis
ramu: širdį glosto, griaudžia!“
Tema labai plati, todėl buvo
įdomu, kaip su tokia užduotimi susitvarkys mokytojai, nes
jie yra pirmieji moksleivių
patarėjai.
Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į keturias amžiaus grupes: pirmų ir antrų klasių, trečių ir ketvirtų klasių, penktų ir
šeštų klasių, septintų ir aštuntų
klasių. Konkurso nuostatuose
buvo nurodyta piešinio dydis
ir galimybė naudoti įvairią piešimo techniką. Piešinių gausa
visada būna mažųjų grupėje,

tačiau tema aiškiausiai atskleidžiama vyresniųjų darbuose.
Konkurso komisijai buvo sunku išrinkti pačius geriausius
darbus, o trečių ir ketvirtų klasių grupės nugalėtojai nebuvo
išrinkti. Konkursui darbus atsiuntė moksleiviai iš dvylikos
mokyklų. Gaila, kad kai kurie
piešiniai neatitiko temos arba
formato, todėl komisija jų negalėjo vertinti.
Visada džiaugiamės, kad į
konkursą įsijungia dar nedalyvavusios mokyklos, bet kartu
būna įdomūs ir
jau gerai žinomų dailės mokytojų moksleivių darbai.
Moksleiviai
užauga, palieka
mokyklą, į jų vietą ateina kiti,
tačiau mokytojai nepraranda
savo profesionalumo, sugeba
padėti mokiniui suprasti ir išreikšti meną.
Dėkojame mokytojams, padėjusiems savo moksleiviams
dalyvauti konkurse patarimu,
paraginimu, gera idėja ar tie-

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

siog mažu paskatinimu.
Visi konkurso dalyviai bus
apdovanoti padėkomis, nugalėtojai ir laureatai – atminimo
dovanėlėmis. Apdovanojimus

tai Milkevičiūtei (Prienų rajono Stakliškių gimnazija, 1
kl.); III vieta –Arnui Subačiui
(Alytaus rajono Butrimonių
gimnazijos Punios pagrindinis ugdymo skyrius, 2
kl.); laureatais paskelbti: Tautvydas Visockis
(Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, 1C kl.), Gabrielė Barštytė (Prienų
„Ąžuolo“ progimnazija, 2C kl.), Monika Navickaitė (Prienų

į mokyklas išsiųsime 2019
metų sausio mėnesį.

„Ąžuolo“ progimnazija, 2C
kl.), Milena Lepeškaitė ( Prienų r. Balbieriškio pagrindinė
mokykla, 1 kl.), Goda Jakimonytė (Birštono gimnazija, 1B
kl.), Milita Kurmanavičiūtė
(Prienų r. Stakliškių gimnazija, 1 kl.), Karina Klebauskaitė
(Prienų r. Šilavoto pagrindinė

Konkurso rezultatai
Pirmųjų ir antrųjų klasių
grupėje I vieta atiteko Andrėjai Šeškauskaitei (Prienų rajono Šilavoto pagrindinė mokykla , 1 kl.), II vieta – Gre-

LEIDĖJAS:

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

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

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

mą, visai Birštono gimnazijos
bendruomenei: mokytojams,
tėveliams, mokiniams, visam
personalui už įsitraukimą ir
pagalbą, vykdant šį projektą.
mokykla, 1 kl.), Valentinas
Kazlauskas (Prienų r. Šilavoto
pagrindinė mokykla, 2 kl.).
Trečių ir ketvirtų klasių grupėje komisija neišrinko nugalėtojų, todėl skelbiami laureatai: Gabrielė Grigaitė (Prienų
„Ąžuolo“ progimnazija, 4A
kl.), Akvilė Jakaitytė (Prienų
„Ąžuolo“ progimnazija, 4A
kl.), Gabija Žiūkaitė (Birštono
gimnazija, 3C kl.), Samanta
Daugėlaitė (Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla, 3
kl.), Emilija Mielaikaitė (Birštono gimnazija, 4C kl.), Ema
Berulytė (Prienų „Ąžuolo“
progimnazija, 3D kl.), Emilija
Šumskaitė (Birštono gimnazija, 3C kl.), Živilė Bieliauskaitė (Prienų r. Jiezno gimnazija,
3 kl.), Morta Žuklytė (Prienų
„Revuonos“ pagrindinė mokykla, 4 kl.), Evelina Maskvytytė (Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla, 4 kl.).
Penktų ir šeštų klasių grupėje: I vieta – Aistė Justinavičiūtė (Birštono gimnazija,
6B kl.) ir Karina Mazuronė
(Prienų r. Jiezno gimnazija, 5
kl.), II vieta – Deimantė Baranauskaitė (Birštono gimnazija, 6B kl.), III vieta – Amelija

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

Ačiū, kad esate! Linkiu, kad
Naujieji Jums atneštų viską,
ko labiausiai trokštat.

Projekto koordinatorė
A.Ferevičienė

Skinkytė (Birštono gimnazija,
6B kl.) ir Aistė Malinauskaitė
(Birštono gimnazija, 6A kl.).
Laureatais tapo: Kamilė Baranauskaitė (Birštono gimnazija,
6A kl.), Evelina Serdiukovaitė
(Prienų r. Stakliškių gimnazija, 5 kl.), Gabrielė Valinčiūtė
(Prienų r. Stakliškių gimnazija, 5 kl.), Mindaugas Vaitekūnas ir Ovidijus Mickus (Alytaus r. Butrimonių gimnazijos
Punios pagrindinis ugdymo
skyrius, 5 kl.).
Septintų ir aštuntų klasių
grupėje: I vieta – Lukrecija Pokštaitė (Prienų r. Jiezno
gimnazija, 8 kl.) ir Eglė Parajackaitė (Prienų r. Stakliškių gimnazija, 8 kl.), II vieta
– Erikas Kandrotas (Prienų
r. Jiezno gimnazija, 8 kl.) ir
Sandra Janulevičiūtė (Prienų
r. Pakuonio pagrindinė mokykla, 8 kl.), III vieta – Indra
Jančiauskaitė (Prienų r. Jiezno
gimnazija, 8 kl.). Laureatais
tapo: Vaineta Čeglytė ir Ugnė
Margarian (Birštono gimnazija, 7A kl.), Lina Česekaitė
(Prienų r. Jiezno gimnazija, 8
kl.), Augustė Skrockytė (Prienų „Ąžuolo“ progimnazija,
8B kl.). NKRP
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19.30 val.
„DGM: Didysis gerulis milžinas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Gimę tą pačią dieną
07:00 Gimtoji žemė 07:30 Premjera. 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 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras su Edita 19:30
Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto”
ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52
Sportas 21:00 Gražiausios poetų
dainos 22:40 Laumės šluotos pažadas 00:10 Gladiatorius 02:40
Pasaulio dokumentika. Gyvūnų
jaunikliai 03:30 Pasaulio dokumentika. Liūtų kelionė 04:25 Džesika Flečer 5
06:25 Dienos programa 06:30
Tomo ir Džerio pasakos (1) 06:55
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (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 Krokodilas Dandis 17:30 Bus visko 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS DGM: Didysis gerulis milžinas 21:45 Medalionas 23:35 Seks video 01:20
Tėtukas namie 2

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 tyrėjai (6) 17:00 Betsafe–LKL. Rytas
- Pieno žvaigždės 19:30 Muzikinė
kaukė 22:05 MANO HEROJUS
Hankokas 23:45 AŠTRUS KINAS Anakonda 01:25 Ekstrasensų 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 viršaus“ 08:30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną rožę 09:30 Vantos lapas 10:00
Adomo obuolys 11:00 „Pagrindinis
įtariamasis“ (6/2) 13:15 „Šeimininkė“ (1/9; 1/10) 15:35 TV parduotuvė 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 „Mentalistas“ (11; 12) 22:00 Žinios 22:28
Orai 22:30 „Mentalistas“ (12 tęs.)
23:10 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“ (7/1; 7/2) 00:45 „Gurovo 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 gamtos spąstuose 08:30 Sandėlių
karai 9/24s. 09:00 Vienam gale
kablys 19/48s. 09:30 Statybų gidas 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 geležinkeliai 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 Žinios 363 21:53 Sportas 21:58 Orai
363 22:00 Nepageidaujami genai
05:15 Svotai 3/5s 06:15 Televitrina 00:05 Kietas riešutėlis 2
226 06:30 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą 1/131s 07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai 3/5s. 05:05 Skambantys pasauliai su
07:30 Aladinas 1/124s. 08:00 Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą Respublikos himnas 06:05 Duo1/132s. 08:30 Kempiniukas Pla- kim garo! 07:30 Kultūrų kryžkelė.
čiakelnis 7/714s. 09:00 Virtuvės Rusų gatvė 08:00 Misija: Vilnija
istorijos 8/17s. 09:30 Gardu Gardu 08:30 ARTS21 09:00 Globalios
10:00 Svajonių ūkis 5/17s. 10:30 Lietuvos apdovanojimai. TiesioTavo supergalia 1/10s. 11:00 Ke- ginė transliacija iš Nacionalinės
lionių panorama 1/9s. 11:30 Pa- filharmonijos 10:00 Į sveikatą!
auglės dvasia 13:10 Ko nori mo- 10:30 Garsiau 11:00 Už kadro
terys? 15:45 Ekstrasensų mūšis 11:30 Mokslo sriuba 12:00 F. Le18/1s. 17:25 Laimingas, nes gyvas haras. Operetė „Linksmoji našlė”
1/8s. 18:30 TV3 žinios 363 19:17 14:20 „Meilė – tik tai, kas tikra”
TV3 sportas 19:22 TV3 orai 363 15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų ga19:25 Eurojackpot 158 19:30 Vie- tvė 16:00 Euromaxx 16:30 Klausnas namuose 5. Šventinis apiplė- kite daktaro 17:20 Stilius 18:15
šimas 21:15 Pjūklo ketera 00:00 Daiktų istorijos 19:00 Žmonės,
Kapitonas Amerika. Žiemos karys kurie sukūrė Lietuvą 19:45 Stam02:30 Tobuli aferistai 04:05 Vienas biu planu 20:30 Panorama 20:52
namuose 5. Šventinis apiplėšimas Sportas. Orai 21:00 Kalėdinis koncertas „Kūdikėlio sapnas” 22:30
05:35 Simpsonai 25/8s
Kino žvaigždžių alėja. Premjera.
Kažkur laike 00:15 Dabar pasau07:30 Vaikai šėlsta (17) 07:55 Vai- lyje 00:45 Europos kinas. Aukšti
kai šėlsta (18) 08:20 Vaikai šėlsta kulniukai 02:35 LRT OPUS ORE.
(19) 08:45 Sveikatos ABC tele- Grupė „Driezahs” 03:30 Žmonės,
vitrina 09:00 Varom! (18) 09:30 kurie sukūrė Lietuvą. Juozas TuVarom! (19) 10:00 Nutrūkę nuo mas-Vaižgantas 04:15 Klauskite
grandinės (10) 10:30 Gyvūnų daktaro 05:05 Stilius

Sekmadienis, gruodžio 30 d.

Pirmadienis, gruodžio 31 d.

miestas (17) 17:00 Betsafe–LKL.
Juventus - Neptūnas 19:30 Žmogus - orkestras 21:10 PREMJERA
Antrininkas (1) 22:15 Gyvi numirėliai (15) 23:15 Riaušės 00:50
Anakonda

13.25 val.
„Policijos akademija 6.
Miesto apgultis“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Šventadienio mintys 07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Premjera. Hanso Kristiano Anderseno pasakos 10:00
Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:30
Mūsų gyvūnai 12:00 Pasaulio
dokumentika. Atšiaurioji Kanada 12:55 Pasaulio dokumentika.
Nilas. Didingoji upė 13:50 Puaro
15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija
„Keno Loto” 15:45 Žinios. Orai
16:05 Auksinis protas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 17:45 Duokim
garo! 19:15 100 metų kartu 20:25
Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga”
20:30 Panorama 20:52 Sportas
21:00 Ana Karenina 00:25 Pragaro vaikis 2: Aukso armija 02:25
Pasaulio dokumentika
06:35 Dienos programa 06:40 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas
(69) 07:05 “Nickelodeon” valanda.
Keista šeimynėlė (14) 07:30 Neramūs ir triukšmingi (10) 07:55 Riterių princesė Nela (21) 08:20 Tomo
ir Džerio pasakos (10) 08:45 KINO
PUSRYČIAI Alvinas ir burundukai
10:35 Haris Poteris ir mirties relikvijos. 1 dalis 13:25 Policijos akademija 6. Miesto apgultis 15:05
Krokodilas Dandis 2 17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 Lietuvos balsas.
Superfinalas 22:50 Nebaigti reikaliukai 00:40 Stiklo namai 2. Geroji
Motina 02:20 Seks video
05:35 Simpsonai 25/8s 06:15 Televitrina 226 06:30 Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1/132s 07:00
Transformeriai. Maskuotės meistrai 3/6s. 07:30 Aladinas 1/125s.
08:00 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą 1/133s. 08:30 Mamyčių
klubas 20/17s. 09:00 Kulinarinis
detektyvas 1/17s. 09:30 Penkių
žvaigždučių būstas 5/17s. 10:00
Pasaulis pagal moteris 6/17s.
10:30 Svajonių sodai 17 11:30
Aplink Lietuvą. Miestai 2/10s.
12:30 Aristokatės 14:10 Johanos
paslaptis 16:00 Nemirtingųjų kronikos. Nuostabūs sutvėrimai 18:30
TV3 žinios 364 19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 364 19:30 X Faktorius 6/15s. 22:30 Kieti bičai 00:40
Pjūklo ketera
06:40 Geriau vėliau, negu niekada
(2) 07:30 Gyvūnų būstai. Gamtos
inžinieriai (1) 08:30 Tauro ragas
09:00 Vaikai šėlsta (2) 09:30
Vaikai šėlsta (3) 10:00 Nutrūkę
nuo grandinės (11) 10:30 Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai (2)
11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (2) 12:40 Geriau vėliau,
negu niekada (3) 13:40 Ekstrasensų mūšis (6) 15:20 Nusikaltimų tyrėjai (7) 16:30 Nusikaltimų

05:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:00
Programa 07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Ramutė Stačiokaitė
- Ledienė“ 07:55 „Pasaulis iš viršaus“ 08:30 „Neprijaukinti. Aliaska“ 09:00 Šiandien kimba 10:00
„Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis
durklas“ (4/2; 4/3) 12:10 Skonio
reikalas 13:00 Adomo obuolys
14:00 „Šerlokas Holmsas“ (2)
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Krepšinio pasaulyje su V 17:00
„Jūreivio keliai. Krepšinio uoste“ (2) 18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ (3; 4) 20:00 Žinios 20:23
Orai 20:25 „Vaiduoklis kreivame
veidrodyje“ (4 tęs.) 21:00 „24/7“
22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30
„Pagrindinis įtariamasis“ (6/2)
00:20 Humoro magistrai 01:20
Humoro vakaras
06:15 Televitrina 226 06:30 Ledo
kelias 6/8s. 07:30 Baltieji lokiai.
Gyvenimas ant plono ledo 08:30
Sandėlių karai 9/26s. 09:00 Gyvūnų manija 3/17s. 09:30 Vienam gale kablys 19/49s. 10:00
Praeities žvalgas 4/17s. 10:30
Savaitė su Kauno “Žalgiriu” 2/9s.
11:00 100% Dakaro 1/9s. 11:30
Sandėlių karai 9/27s. 12:00 Jokių
kliūčių! 1/110s. 13:00 Plėšrūnai
pavojuje 14:00 Pavojingiausi pasaulio keliai 1/122s. 15:00 Ledo
kelias 6/9s. 16:00 Aliaskos geležinkeliai 2/206s. 17:00 Sandėlių
karai 9/28s. 17:30 Sandėlių karai
9/29s. 18:00 Jukono vyrai 1/102s.
19:00 Amerikos talentai 11/15s.
20:00 Dainų dvikova 2/12s. 20:30
Dainų dvikova 2/15s. 21:00 Žinios
364 21:53 Sportas 21:58 Orai 364
22:00 Nakties TOP 7/13s. 22:30
Dainų dvikova 23:30 Dainų dvikova 2/18s. 00:00 Kietas riešutėlis.
Kerštas su kaupu
05:05 Stilius 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 „Meilė
– tik tai, kas tikra”. Ingos Valinskienės koncertas su gyvo garso
grupe 07:10 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika. 07:20 Kauno
bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos)
bažnyčia. 07:30 Kultūrų kryžkelė
08:15 Kelias 08:45 Krikščionio
žodis 09:00 Premjera. Pažinimo
džiaugsmas 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 perimetrai. 4 d. Jūros vartai 19:40
Premjera. Dauntono abatija 1
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Šventinis gala koncertas 23:00 Koncertuoja Salvadoras
Sobralis 00:30 Anapus čia ir dabar 01:15 Kino žvaigždžių alėja.
Kažkur laike

10.30 val.
„Haris Poteris ir mirties relikvijos. 2 dalis“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Lietaus fėja
10:55 Premjera. Nikas. Kelionė
į žvaigždes 12:15 Premjera. Žymiausių pasaulio magų apdovanojimai „Mandrakes d’Or 2017”
13:45 Kalėdinis ledo festivalis
15:10 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
18:30 Klauskite daktaro 19:30
Naujieji su „Dviračio žiniomis”
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:59
Loterija „Jėga” 21:00 Metų panorama 22:00 LRT Metų apdovanojimai 23:57 LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės naujametinis
sveikinimas Lietuvai 23:59 LRT
Metų apdovanojimai. Iškilmingas
Naujųjų metų sutikimas 00:20
Koncertas. Gytis Paškevičius.
Laiko traukiniai. 2011 m. 02:40
Ryčio Cicino jubiliejinis koncertas 04:45 Koncertas „Edmundo
Kučinsko šou”
06:15 Dienos programa 06:20
Riterių princesė Nela (21) 06:45
Tomo ir Džerio pasakos (10)
07:10 Tomas ir Džeris. Sugrįžimas į Ozo šalį 08:30 Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis 10:30
Haris Poteris ir mirties relikvijos.
2 dalis 13:00 Piratai! Nevykėlių kompanija 14:45 Kapitonas
Zumas 16:25 Smokingas 18:30
Žinios 19:55 Sportas 19:58 Orai
20:00 KK2 Naujųjų belaukiant“
21:30 Muzikinė kaukė. Šventinė
puota 22:28 Telefoninė loterija
1634 22:30 Tęsinys. Muzikinė
kaukė. Šventinė puota 00:00 Zero Live Show 01:55 PREMJERA
Magiškasis Maikas XXL 03:45
Smokingas 05:20 Neramūs ir
triukšmingi (10) 05:45 Ogis ir
tarakonai (52) 05:55 Ogis ir tarakonai (53)
07:05 Vaikai šėlsta (20) 07:35
Stoties policija (13) 08:35 Sudužusių žibintų gatvės (10) 09:35
Įteisintas faras (5) 10:40 Gelbėtojai - 112 (25) 11:10 Gelbėtojai
- 112 (26) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (81)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (11) 13:40
Stoties policija (14) 14:40 Sudužusių žibintų gatvės (11) 15:45
Įteisintas faras (6) 16:50 Gelbėtojai - 112 (27) 17:25 Gelbėtojai
- 112 (28) 18:00 Info diena 18:30
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (82) 19:30 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(12) 20:30 Varom! (20) 21:00 Pasaulinis karas Z 23:00 Dešrelių
balius 00:30 Hankokas
06:00 Programa 06:05 TV par-

duotuvė 06:20 „Pasaulio turgūs.
Nuotykiai turguje“ 06:55 „Švari mityba: purvina tiesa“ 08:10
„Kaip bocmanas nuotakos ieškojo“ (1; 2) 10:20 „Nuostabūs
gyvūnų pojūčiai“ (1; 2) 12:30
„Parduodama sodyba“ “ 12:45
TV parduotuvė 14:30 „Šerloko
Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Šantažo karalius“ (1) 16:00
Žinios 16:28 Orai 16:30 „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Mirtinas susirėmimas“
(2) 18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 „Šerloko Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai. Tigro medžioklė“ (3) 20:00 Žinios 20:28 Orai
20:30 Nuoga tiesa 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Pliusas““
00:10 „Parduodama sodyba““
02:05 „Šerloko Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai. Šantažo karalius“ (1) 03:10 „Šerloko Holmso ir
daktaro Vatsono nuotykiai. Mirtinas susirėmimas“ (2) 04:20 „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Tigro medžioklė“ (3)
05:30 Humoro magistrai.
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa Never (55) 07:55 Svajonių
princas (161) 08:25 Svajonių
princas (162) 08:55 Svajonių
princas (163) 09:25 Svajonių
princas (164) 09:50 Trys muškietininkai. Karalienės deimantai 11:45 Nusivylusios namų
šeimininkės (13) 12:40 Saugokis meškinų (17) 12:50 Saugokis meškinų (18) 13:05 Drakonų
kova. Super (1) 13:30 Tinginių
miestelis (27) 14:00 Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas (12) 14:25
Džiunglių princesė Šina (34)
15:25 Savas žmogus (97) 16:30
Būk su manim (1077) 17:00 Būk
su manim (1078) 17:30 Būk su
manim (1079) 18:00 Mano meilės šviesa (336) 18:30 Mano
meilės šviesa (337) 19:00 Nusivylusios namų šeimininkės (14)
19:55 Alisa Never (56) 21:00
SOS, Kalėdų Seneli, arba Viskas išsipildys 22:45 Naujametinis traukinys 00:25 Nusikaltimo
vieta - Berlynas. Šešėlis 02:00
Džiunglių princesė Šina (34)
02:45 Likimo šešėlis (5)
05:05 (Ne)emigrantai 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Dauntono abatija 1 06:55
Lietuvos Globėja 07:10 Linija, spalva, forma 07:35 Grizis
ir lemingai 07:45 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo 08:00 Džeronimas 08:25 Vienuolynų kelias
Lietuvoje 08:55 Pasakojimai iš
Japonijos 4 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 „Kaunas Talent
2018” 13:30 Mažasis princas
15:15 Piotras Čaikovskis. Baletas „Spragtukas” 17:05 Enya
dainos 18:30 Koralaina ir slaptas pasaulis 20:10 Kultūros
diena. 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 „Baltos
Kalėdos” 21:05 „O Holy Night”
21:10 John Strauss. Operetė
„Vienos kraujas” 23:40 Dainuoju Lietuvą 23:57 LR Prezidentės
Dalios Grybauskaitės naujametinis sveikinimas Lietuvai 00:00
Koncertuoja „Antikvariniai Kašpirovskio dantys” 00:55 Dūšelės.
Grupės „Skylė” koncertas. 02:30
Ana Karenina 05:50 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas.
Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos)
bažnyčia

Antradienis, sausio 1 d.

19.30 val.
„Penas. Nuotykiai Niekados šalyje“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Metų panorama 07:05 Klauskite daktaro
08:00 Kalėdinis ledo festivalis 09:25 Gražuolė ir pabaisa
10:55 Šv. Mišios Pasaulinei
taikos dienai. 12:45 Vienos
filharmonijos orkestro Naujametis koncertas 2019 15:25
Klausimėlis 15:43 Loterija
„Keno Loto” 15:45 Žinios. Orai
16:00 Šventės su „Dviračio
žiniomis” 17:30 Žinios. Sportas 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Mano Kalėdų svajonė 20:00 Šiandien
prieš 100 metų 20:25 Loterija
„Keno Loto” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 20:59 Loterija
„Jėga” 21:00 Gražiausia filmų
muzika 22:30 Muriel vestuvės
00:15 Stebuklas 01:45 Klausimėlis 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 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 Naujieji su „Dviračio žiniomis” 05:00
Metų panorama.
05:20 Neramūs ir triukšmingi
(10) 05:45 Ogis ir tarakonai
(52) 05:55 Ogis ir tarakonai
(53) 06:00 Dienos programa 06:05 Ogis ir tarakonai
(55) 06:15 Piratai! Nevykėlių
kompanija 07:35 Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai 08:55
Paskutinis drakonų nugalėtojas 10:55 Pelės medžioklė 12:40 Devyni gyvenimai
14:15 Paskutinės atostogos
16:20 Žiemos pasaka 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 PREMJERA Penas. Nuotykiai Niekados šalyje 21:25 PREMJERA Dvasia
šarvuose 23:25 Interviu su
diktatoriumi 01:20 Nebaigti
reikaliukai
07:25 Nutrūkę nuo grandinės
(10) 07:50 Nutrūkę nuo grandinės (11) 08:15 Vaikai šėlsta (7) 08:40 Vaikai šėlsta (8)
09:05 Gyvūnų būstai. Gamtos
inžinieriai (2) 10:05 Geriau vėliau, negu niekada (3) 10:55
Katės ar šunys? Kas geresnis (1) 12:05 Katės ar šunys?
Kas geresnis (2) 13:15 Nikulino cirkas. Auksinis sezonas
15:15 Policininkai ir Robersonai 17:00 Visiškai slaptai
18:45 Jazzu ir D. Montvydo
muzikinė dvikova “Red Bull
Soundclash” 21:00 Kaubojai ir
ateiviai 23:00 Pasaulinis karas
Z 01:00 Velniški Stivo Ostino
išbandymai (1)
05:30 Humoro magistrai 06:00
Programa 06:05 TV parduo-

tuvė 06:20 „Pasaulio turgūs.
Atėnai“ 07:00 „Visa tiesa apie
kalorijas“ 08:10 „Kaip bocmanas nuotakos ieškojo“ (3; 4)
10:20 Lietuvos komiko vakaras 11:10 „Pliusas““ 12:45 TV
parduotuvė 13:00 „Mano tėtis
Senis Šaltis“ (1; 2; 3) 16:00
Žinio 16:28 Orai 16:30 „Mano
tėtis Senis Šaltis“ (4) 17:30
„Gluchariovas“ (2/49) 18:00
Žinios 18:28 Orai 18:30 „Gluchariovas“ (2/49 tęs.; 2/50)
20:00 Žinios 20:28 Orai 20:30
„Gluchariovas“ (2/50 tęs.)
20:55 „Namas su lelijomis“ (1)
22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30
„Rževskis prieš Napoleoną“
00:00 „Gurovo bylos. Medžioklė“ (1/1) 01:05 „Albanas“ (20)
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (5)
03:00 „Moterų daktaras“ (3/17)
03:50 „Mentalistas“ (9) 04:35
„Albanas“ (5) 05:20 „Mentų karai. Odesa“ (1/1)
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Alisa Never (56) 07:55 Svajonių princas (165) 08:25 Svajonių princas (166) 08:55 Svajonių princas (167) 09:25 Svajonių princas (168) 09:50 Trys
muškietininkai. Miledi kerštas
11:45 Nusivylusios namų šeimininkės (14) 12:40 Saugokis
meškinų (19) 12:50 Saugokis
meškinų (20) 13:05 Drakonų
kova. Super (2) 13:30 Tinginių
miestelis (28) 14:00 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (13)
14:25 Džiunglių princesė Šina
(35) 15:25 Savas žmogus (98)
16:30 Būk su manim (1080)
17:00 Būk su manim (1081)
17:30 Būk su manim (1082)
18:00 Mano meilės šviesa
(338) 18:30 Mano meilės šviesa (339) 19:00 Nusivylusios
namų šeimininkės (15) 19:55
Alisa Never (57) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės X. Mirtis
pasakiškame miestelyje 22:55
Mano lemties diena (70) 01:35
Naujametinis traukinys 03:00
Džiunglių princesė Šina (35)
03:45 SOS, Kalėdų Seneli,
arba Viskas išsipildys
05:50 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia.
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Kaunas Jazz
2018. Laura Mvula (Didžioji
Britanija) 07:40 Mažasis princas 09:25 Enya dainos 10:50
Žymiausių pasaulio magų apdovanojimai „Mandrakes d’Or
2017” 12:20 „Kaunas Talent
2018” 13:30 Aviukas Šonas.
Filmas 15:00 Linksmuolis
Baris ir disko kirminai 16:15
Grizis ir lemingai 16:25 Premjera. Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo 16:40 Džeronimas
17:05 Merūnas: itališkų operų perlai 18:30 „BrainStorm”
albumo „About the Boy Who
Plays The Tin Drum” pristatymas. 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Mažasis
Buda 23:15 Viskas dėl šou
00:30 Šventinis gala koncertas 02:30 Koralaina ir slaptas
pasaulis 04:10 „Meilė – tik tai,
kas tikra”. Ingos Valinskienės
koncertas su gyvo garso grupe
05:15 Daiktų istorijos
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23.00 val.
„Paskutinė karalystė 1 “

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 3
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Nacionalinė paieškų tarnyba
13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 Mano mama gamina geriau! 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Paskutinė karalystė
1 00:00 LRT radijo žinios 00:10
Štutgarto kriminalinė policija 3
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Stilius 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios 04:05
Gyvenimas 05:00 Seserys
06:20 Mano gyvenimo šviesa
(533) 06:45 Mano gyvenimo
šviesa (534) 07:10 Mano gyvenimo šviesa (535) 07:35 Madagaskaro pingvinai (3) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (70) 09:05
Rimti reikalai (60) 09:40 Namai,
kur širdis (23) 10:25 KK2 Naujųjų
belaukiant“ 12:00 Meilės sparnai (183) 13:00 Gyvenimo daina
(144) 14:00 Aukštakulnių kerštas (36) 15:00 Dvi širdys (1370)
15:30 Dvi širdys (1371) 16:00 Dvi
širdys (1372) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
20:30 PREMJERA Paveldėtoja 2
(1) 21:00 Rimti reikalai (63) 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Keista
Bendžamino Batono istorija 01:25
Dvasia šarvuose
07:10 Vaikai šėlsta (21) 07:40 Stoties policija (14) 08:40 Sudužusių
žibintų gatvės (11) 09:40 Įteisintas
faras (6) 10:45 Gelbėtojai - 112
(27) 11:15 Gelbėtojai - 112 (28)
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (82) 12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (12) 13:40 Stoties policija
(15) 14:40 Sudužusių žibintų gatvės (12) 15:45 Įteisintas faras (7)
16:50 Gelbėtojai - 112 (29) 17:25
Gelbėtojai - 112 (30) 18:00 Info
diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (83) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (13) 20:30 Varom! (1)
21:00 Griaustinio dienos 23:00
Kaubojai ir ateiviai 01:05 Velniški
Stivo Ostino išbandymai (2)
05:20 „Mentų karai. Odesa“ (1/1)

06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 Lietuva tiesiogiai
07:00 Vantos lapas 07:30 Krepšinio pasaulyje su V 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (39) 09:00
„Namas su lelijomis“(1) 10:00
„Mentų karai. Odesa“ (2/3) 11:10
„Albanas“ (32) 12:20 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“ (6/2) 13:30
TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“
(4/18) 14:55 „Gluchariovas“ (3/9)
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva
tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (45) 18:00 Reporteris 18:53 Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/21) 20:00 Reporteris 20:30
Lietuva tiesiogiai 20:53 Orai 20:55
„Namas su lelijomis“ (2) 22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00 „Gluchariovas“ (3/9) 00:00 „Gurovo bylos.
Medžioklė“ (1/2) 01:05 „Albanas“
(21) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (6)
03:00 „Moterų daktaras“ (3/18)
03:50 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ (1) 04:35 „Albanas“ (6) 05:20
„Mentų karai. Odesa“ (1/2)
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (57) 07:55 Svajonių princas (169) 08:25 Svajonių princas (170) 08:50 Svajonių princas
(171) 09:15 Svajonių princas (172)
09:45 Keturi muškietininkai 11:45
Nusivylusios namų šeimininkės
(15) 12:40 Saugokis meškinų
(21) 12:50 Saugokis meškinų
(22) 13:05 Drakonų kova. Super
(3) 13:30 Tinginių miestelis (29)
14:00 Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas (14) 14:25 Pasisvėrę
ir laimingi (1) 15:25 Savas žmogus
(99) 16:30 Būk su manim (1083)
17:00 Būk su manim (1084) 17:30
Būk su manim (1085) 18:00 Mano
meilės šviesa (340) 18:30 Mano
meilės šviesa (341) 19:00 Nusivylusios namų šeimininkės (16)
19:55 Alisa Never (58) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XI. Šūvis švintant 22:55 Karalienė Izabelė (1)
00:30 Midsomerio žmogžudystės
XI. Kruvinos vestuvės 02:20 Pasisvėrę ir laimingi (1) 03:05 Midsomerio žmogžudystės X. Mirtis
pasakiškame miestelyje
05:15 Daiktų istorijos 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
LRT OPUS ORE. Grupė „Driezahs” 07:00 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo 07:15 Džeronimas 07:40
Linksmuolis Baris ir disko kirminai
08:55 Pasakojimai iš Japonijos 4
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo)
bažnyčia. 12:15 Istorijos perimetrai. 4 d. Jūros vartai 13:10 Kultūringai su Nomeda 14:00 Linija,
spalva, forma 14:25 Koncertuoja
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys” 15:20 Premjera. Pasakojimai iš Japonijos 4 15:40 Grizis
ir lemingai 15:50 Premjera. Kaip
Paulinė Kalėdas gelbėjo 16:05
Džeronimas 16:30 Laba diena,
Lietuva 17:50 Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. Ketvirtfinalis.
Pasvalio „Pieno žvaigždės” – Panevėžio „Lietkabelis” 20:10 Kultūros diena. 20:30 Kultūrų kryžkelė.
Trembita 20:45 Misija knygnešys
21:15 Mokslo ekspresas 21:30
Elito kinas. Agora 23:35 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai” 00:30 Dabar pasaulyje
01:00 Vilnius Jazz 2018. „Komeda
Incarnations”

Ketvirtadienis, sausio 3 d.

22.30 val.
„Šaunusis kapitonas. Gyvenimas be taisyklių“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 3
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Gyvenimas 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Prieš audrą 2 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Specialus tyrimas
05:00 Seserys
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(536) 06:35 Mano gyvenimo šviesa (537) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (538) 07:35 Madagaskaro pingvinai (4) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (71) 09:05
Rimti reikalai (61) 09:40 Namai,
kur širdis (24) 10:25 KK2 10:55
Nuo... Iki... 11:25 Paveldėtoja 2 (1)
12:00 Meilės sparnai (184) 13:00
Gyvenimo daina (145) 14:00
Aukštakulnių kerštas (37) 15:00
Dvi širdys (1373) 15:30 Dvi širdys
(1374) 16:00 Dvi širdys (1375)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:00
Rimti reikalai (64) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Šaunusis
kapitonas. Gyvenimas be taisyklių
00:45 Keista Bendžamino Batono
istorija 03:35 Alchemija. VDU karta
04:05 RETROSPEKTYVA
07:10 Vaikai šėlsta (22) 07:40 Stoties policija (15) 08:40 Sudužusių
žibintų gatvės (12) 09:40 Įteisintas
faras (7) 10:45 Gelbėtojai - 112
(29) 11:15 Gelbėtojai - 112 (30)
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (83) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(13) 13:40 Stoties policija (16)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės
(13) 15:45 Įteisintas faras (8) 16:50
Gelbėtojai - 112 (31) 17:25 Gelbėtojai - 112 (32) 18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (84) 19:30 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(14) 20:30 Varom! (2) 21:00 Mirties
kelias 22:45 Griaustinio dienos
00:40 Nusikaltimų tyrėjai (6)
05:20 „Mentų karai. Odesa“ (1/2)

06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 Lietuva tiesiogiai 07:00
Čempionai 07:30 4 kampai 08:00
„Pražūtingi smaragdai“ (40) 09:00
„Namas su lelijomis“ (2) 10:00
„Mentų karai. Odesa“ (2/4) 11:10
„Albanas“ (33) 12:20 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“ (6/3) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/19)
14:55 „Gluchariovas“ (3/10) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (46) 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/22)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:53 Orai 20:55 „Namas su lelijomis“ (3) 22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00 „Gluchariovas“ (3/10) 00:00 „Gurovo bylos.
Medžioklė“ (1/3) 01:05 „Albanas“
(22) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (7)
03:00 „Moterų daktaras“ (3/19)
03:50 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ (2) 04:35 „Albanas“ (7) 05:35
„Mentų karai. Odesa“ (1/3)
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (58) 07:55 Svajonių princas (173-175) 09:25 Svajonių
princas (176) 09:55 Būrėja (58)
10:30 Akloji (48) 11:05 Akloji (83)
11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (16) 12:40 Saugokis meškinų (23) 12:50 Saugokis meškinų
(24) 13:05 Drakonų kova. Super
(4) 13:30 Tinginių miestelis (30)
14:00 Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas (15) 14:25 Pasisvėrę
ir laimingi (2) 15:25 Savas žmogus
(100) 16:30 Būk su manim (10861088) 18:00 Mano meilės šviesa
(342-343) 19:00 Nusivylusios namų šeimininkės (17) 19:55 Alisa
Never (59) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Paryžiaus paslaptys. Mulen Ružo paslaptis 22:50 Karalienė Izabelė (2)
00:20 Midsomerio žmogžudystės
XI. Šulinys 02:10 Pasisvėrę ir laimingi (2) 03:00 Midsomerio žmogžudystės XI. Šūvis švintant
05:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita
05:30 Misija knygnešys 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Vilnius Jazz 2018. „Komeda Incarnations” 07:20 Pažinimo
džiaugsmas 07:50 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo 08:05 Džeronimas 08:30 Į sveikatą! 08:55
Pasakojimai iš Japonijos 4 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo
kodas. Šv. Gertrūdos (Marijonų)
bažnyčia. 12:15 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai”
13:10 Stambiu planu 14:00 Merūnas: itališkų operų perlai 15:25
Premjera. Pasakojimai iš Japonijos
4 15:40 Grizis ir lemingai 15:50
Premjera. Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo 16:05 Džeronimas 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15
Misija knygnešys 18:50 Karaliaus
Mindaugo krepšinio taurė. Ketvirtfinalis. Prienų „Skycop” –Klaipėdos
„Neptūnas” 21:00 Kultūros diena.
21:20 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. Gertrūdos
(Marijonų) bažnyčia. 21:30 Jaunasis Popiežius 23:15 Anapus čia
ir dabar 00:00 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia.
00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Vilnius Jazz 2018. „Reinless” (Lietuva) 01:45 Elito kinas. Agora 03:45
Anapus čia ir dabar

Penktadienis, sausio 4 d.

21.00 val.
„Geležinis žmogus“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 3
11:10 Komisaras Reksas 12:00
(Ne)emigrantai 13:00 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30
Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas 22:50 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Milžinas Halkas
01:10 Štutgarto kriminalinė policija
3 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Nacionalinė paieškų
tarnyba 05:00 Seserys

iš viršaus“ 06:30 Lietuva tiesiogiai
06:35 4 kampai 07:00 Šiandien
kimba 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (41) 09:00 „Namas su
lelijomis“ (3) 10:00 „Mentų karai.
Odesa“ (2/5) 11:10 „Albanas“ (34)
12:20 „Gurovo bylos. Bet kokia
kaina“ (6/4) 13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ (4/20) 14:55 „Gluchariovas“ (3/11) 16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis su D 16:58
Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“
(47) 18:00 Reporteris 18:53 Orai
18:55 „Gluchariovas“ (3/23) 20:00
Reporteris 20:30 Kitoks pokalbis
su D 20:53 Orai 20:55 „Namas
su lelijomis“ (4) 22:00 Reporteris
22:58 Orai 23:00 „Gluchariovas“
(3/11) 01:15 „Moterų daktaras“
(2/41; 2/42) 03:05 „Šeimininkė“
(1/9; 1/10) 04:30 Vantos lapas
04:50 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ (1; 2)
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (59) 07:55 Svajonių princas (177) 08:25 Svajonių princas (178) 08:55 Svajonių princas
(179) 09:25 Svajonių princas (180)
09:55 Būrėja (59) 10:30 Akloji (49)
11:05 Akloji (50) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (17) 12:40
Saugokis meškinų (25) 12:50 Saugokis meškinų (26) 13:05 Drakonų kova. Super (5) 13:30 Tinginių
miestelis (31) 14:00 Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas (16) 14:25
Pasisvėrę ir laimingi (3) 15:25 Savas žmogus (101) 16:30 Būk su
manim (1089) 17:00 Būk su manim (1090) 17:30 Būk su manim
(1091) 18:00 Mano meilės šviesa
(344) 18:30 Mano meilės šviesa
(345) 19:00 Nusivylusios namų
šeimininkės (18) 19:55 Alisa Never
(60) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Byla (7) 22:00
DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Byla (8) 23:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Byla
(9) 23:55 SNOBO KINAS Įkalinta
01:25 Midsomerio žmogžudystės
XI. Midsomerio gyvenimas 03:00
Pasisvėrę ir laimingi (3) 03:45
Paryžiaus paslaptys. Mulen Ružo paslaptis

Šeštadienis, sausio 5 d.

15.40 val.
„Lesė“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Gimę tą pačią
dieną 07:00 Snieguolė. Gražiausia iš visų 08:30 Karinės
paslaptys 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios 12:00 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų
jaunikliai 12:50 Pasaulio dokumentika. Sniego vilkų šeimyna
ir aš 13:50 Premjera. Džesika Flečer 5 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto”
15:45 Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita 19:30
Stilius 20:25 Loterijos „Keno
Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52 Sportas 21:00 „Eurovizija 2019” 23:00 Premjera.
Miestiečiai 00:55 Milžinas Halkas 03:15 100 metų kartu 04:25
Džesika Flečer 5

06:20 Dienos programa 06:25
Madagaskaro pingvinai (4)
06:50 Nepaprastas Gumuliuko
06:00 Dienos programa 06:05
gyvenimas (70) 07:15 “NickeMano gyvenimo šviesa (539)
lodeon” valanda. Keista šei06:35 Mano gyvenimo šviesa
mynėlė (15) 07:40 Neramūs ir
(540) 07:05 Mano gyvenimo švietriukšmingi (11) 08:10 Riterių
sa (541) 07:35 Madagaskaro pinprincesė Nela (22) 08:40 Tomo
gvinai (5) 08:00 Volkeris, Teksaso
ir Džerio pasakos (11) 09:05
reindžeris (72) 09:05 Rimti reikaOgis ir tarakonai (11) 09:15
lai (62) 09:40 Namai, kur širdis
Ogis ir tarakonai (12) 09:25
(25) 10:25 KK2 10:55 Valanda su
Ogis ir tarakonai (13) 09:35 KIRūta 12:00 Meilės sparnai (185)
NO PUSRYČIAI Rango 11:50
13:00 Gyvenimo daina (146)
Kempiniukas Plačiakelnis 2
14:00 Aukštakulnių kerštas (38)
13:35 Šunų viešbutis 15:40
15:00 Dvi širdys (1376) 15:30
Lesė 17:30 Bus visko 18:30
Dvi širdys (1377) 16:00 Dvi širdys
Žinios 19:25 Sportas 19:28
(1378) 16:30 Labas vakaras, LieOrai 19:30 SUPERKINAS Užtuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30
burtoji Ela 21:20 PREMJERA
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
Puertorikiečiai Paryžiuje 23:00
19:30 KK2 penktadienis 21:00 SA- 05:25 Misija knygnešys 06:00 Lie- PREMJERA Kai šėlsta mamos
VAITĖS HITAS Geležinis žmogus tuvos Respublikos himnas 06:05 00:40 Krikštatėvis II 04:00 Pro23:25 Krikštatėvis II 02:55 Nebijok Vilnius Jazz 2018. „Reinless” (Lie- gramos pabaiga
pažinti 03:20 Šaunusis kapitonas. tuva) 07:05 Už kadro 07:35 Grizis
Gyvenimas be taisyklių
ir lemingai 07:50 Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo 08:05 Džeronimas 07:05 Vaikai šėlsta (20) 07:30
08:30 Garsiau 09:00 Pasakojimai Vaikai šėlsta (21) 07:55 Vaikai
07:10 Vaikai šėlsta (23) 07:40 iš Japonijos 4 09:15 Labas rytas, šėlsta (22) 08:20 Vaikai šėlsta
Stoties policija (16) 08:40 Sudu- Lietuva 12:00 Kauno bažnyčios: (23) 08:45 Sveikatos ABC težusių žibintų gatvės (13) 09:40 miesto tapatumo kodas. Švč. levitrina 09:00 Ultimate StronĮteisintas faras (8) 10:45 Gelbėto- Mergelės Marijos Apsilankymo gman Pasaulio čempionatas
jai - 112 (31) 11:15 Gelbėtojai - 112 pas Elžbietą (Pažaislio) bažnyčia. 10:40 Gyvūnų būstai. Gamtos
(32) 11:45 Muchtaro sugrįžimas. 12:15 7 Kauno dienos 12:45 Stop inžinieriai (3) 11:40 Velniški StiNaujas pėdsakas (84) 12:45 Įsta- juosta 13:15 Lietuva mūsų lūpo- vo Ostino išbandymai (3) 12:40
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų se 13:40 Dūšelės. Grupės „Skylė” Geriau vėliau, negu niekada (4)
skyrius (14) 13:40 Stoties policija koncertas 15:15 Premjera. Pasa- 13:40 Ekstrasensų mūšis (7)
(17) 14:40 Sudužusių žibintų ga- kojimai iš Japonijos 4 15:40 Grizis 15:45 Nusikaltimų tyrėjai (8)
tvės (14) 15:45 Įteisintas faras (9) ir lemingai 15:50 Premjera. Kaip 17:00 Betsafe–LKL. Juventus
16:50 Gelbėtojai - 112 (33) 17:25 Paulinė Kalėdas gelbėjo 16:05 - Rytas 19:30 Muzikinė kaukė
Gelbėtojai - 112 (34) 18:00 NKL Džeronimas 16:30 Laba diena, 22:00 MANO HEROJUS Detočempionatas. Jonavos “Sintek” Lietuva 18:00 Kelias. Laida apie natorius 23:45 AŠTRUS KINAS
- Gargždų SC 20:00 Įstatymas evangelikų bendruomenes Lietu- Anakonda 2. Kruvinosios orchiir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky- voje 18:25 Lietuvos tūkstantme- dėjos beieškant 01:30 Ekstrarius (15) 21:00 Adjutantas 22:45 čio vaikai 19:20 Kiotas. Roman- sensų mūšis (7)
Tarptautinis turnyras “BUSHIDO tiška pažintis su nacionalinėmis
KOK 2018 Vilnius” II dalis 01:10 vertybėmis 20:10 Kultūros diena
Mirties kelias 02:40 Nusikaltimų 20:30 Panorama 21:00 Dienos 06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Kitoks pokalbis su
tyrėjai (7)
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
D.Žeimyte 07:00 Programa
Europos kinas. Pasikalbėk su ja
07:04 TV parduotuvė 07:20
23:20 Tomo Sinickio koncertas.
05:35 „Mentų karai. Odesa“ (1/3)
TV Europa pristato. „Lietuvos
HD. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45
06:09 Programa 06:10 „Pasaulis
gelmių istorijos“ 07:55 „PasauVilnius Mama Jazz 2018
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako. lis iš viršaus“ 08:30 10 min iki

tobulybės su Jurijumi 08:45
Skinsiu raudoną rožę 09:30
Vantos lapas 10:00 Skonio
reikalas 10:30 Kitoks pokalbis
su D 11:00 „Jaunasis Morsas“
13:00 „Šeimininkė“ (1/11; 1/12)
15:10 „Geriausios nardymo vietos“ 15:35 TV parduotuvė 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“ 17:25
„Neišsižadėk“ (70) 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
(70 tęs.; 71) 20:00 Žinios 20:23
Orai 20:25 „Mentalistas“ (13;
14) 22:00 Žinios 22:28 Orai
22:30 „Mentalistas“ (14 tęs.)
23:10 „Mentų karai: Kijevas.
Laisva valia“ (7/3; 7/4) 00:45
„Gurovo bylos. Maitvanagiai“
(2/3; 2/4) 02:45 „Merdoko paslaptys“ (4/10; 4/11) 04:40 „Kelrodė žvaigždė“ (1; 2)
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Pragaro katytė (9) 07:45 Džekas Hana kviečia į gamtą (81)
08:15 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (160) 09:15
Tėvas Motiejus (11) 10:25 Akloji (80) 11:00 Akloji (81) 11:35
Šviežias maistas. Anos Olson
receptai (12) 12:05 Klasikiniai
kepiniai. Anos Olson receptai
(26) 12:35 Akloji (48) 13:10
Akloji (49) 13:45 Nekviesta
meilė 3 (70) 14:15 Nekviesta
meilė 3 (71) 14:45 Nekviesta
meilė 3 (72) 15:15 Nekviesta
meilė 3 (73) 15:45 Širdele mano (44) 16:45 Širdele mano (45)
17:45 Akloji (84) 18:20 Akloji
(85) 18:55 Būrėja (18) 19:30
Įsimylėjęs karalius (20) 21:00
DETEKTYVO VAKARAS Prieblanda. Tėvai ir vaikai 23:00
Senoji mokykla 00:50 Įkalinta
02:20 Byla (7) 03:10 Byla (8)
05:15 Stambiu planu 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo! 07:30
Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė 08:30 ARTS21 09:00
Mano mama gamina geriau!
10:00 Į sveikatą! 10:30 Garsiau
11:00 Pradėk nuo savęs 11:30
Mokslo sriuba 12:00 Engelbert
Humperdinck. Opera „Jonas ir
Greta” 13:40 Dainuoju Lietuvą.
Naujametinės dainos. 14:00
Premjera. Bravo! 2 15:00 2018
FIFA pasaulio futbolo čempionatas 15:30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 16:00 Euromaxx
16:30 Klauskite daktaro 17:20
Stilius 18:10 Neokupuotas
19:00 Premjera 19:45 Stambiu planu 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Saldi laisvė
22:45 Šventinis gala koncertas
00:20 Dabar pasaulyje 00:50
Europos kinas. Pasikalbėk su
ja 02:40 Neokupuotas 03:30
Žmogus su laiko žyme. Vytautas Laurušasė. 04:15 Klauskite
daktaro 05:05 Stilius

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros
ir politikos naujienų!
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PERKA

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

Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki
3 m. tolimesniam auginimui ir
pienines melžiamas karves arba
visą bandą. Tel. 8 625 93679.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.

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

Parduoda
NAMUS
Medinį namą (116 kv. m, yra
vietiniai centrinis šildymas ir
kanalizacija, miesto vandentiekis, 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.

ŽEMĖS SKLYPUS
87 a ūkio paskirties žemę (atlikti
geodeziniai matavimai) Apušoto
k., Ašmintos sen., Prienų r. Tel. 8
604 52048.

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

Automobiliai ir
jų dalys
Perka
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.

3,5 ha žemės ūkio paskirties skly- Perkame automobilius, pagaminpą Ingavangio k., Šilavoto sen., tus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
Prienų r. Tel. 8 608PERKAME
80979.
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

Perka

MIŠKĄ

Automobilius (1970-2007 m.).

ir apvaliąją
medieną su žeme Gali būti tvarkingi, daužti ar su
Brangiausiai Lietuvoje
miškus defektais, pasiimame patys.
arba išsikirsti.
Atliekame
sanitarinius kirtimus
(brandžius, jaunus,
malkinius,
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628
bei retinimus. Konsultuojame.

iškirstus), žemes, sodybas.
08406.
Tel. 8 680 81777
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

REKLAMA

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.

Vokiečių aviganių veislės du
šuniukus (paskiepyti, su pasais).
Tel. 8 600 41899.
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,24
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,85 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.
6 sav. paršelius. Tel. 8 674
66748.

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

UAB

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai
PERKA bulius,
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
karves, telyčias. Moka 6-21
ARKlIUS,
Kviečius. Atveža. Tel.
8 677 JAUČIUS,
proc. Sutvarko dokumentus
TElYČIAS,
KARVES
.
31879.
subsidijoms gauti. Sveria,
Tel. 8 625 93 679
pasiima iš kiemo.
Trąšas: amonio salietrą, sulfatą,
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
azofoską ir kitas trąšas. Prista8 620 35000 („Omnitel“),
tome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8
8 613 79515 („Tele 2“).
605 49513.

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

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

Prenumeruokite laikraštį
2019 metams!

Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.

PASLAUGOS
Lazerinės dermatologijos
kabinetas. Odos, plaukų, nagų

SŪDUVOS
GALVIJAI

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

ligos. Lytiniu būdu plintančios
ligos. Karpų, kraujagyslių gydymas. Tatuiruočių šalinimas.
Raukšlių, randų gydymas. Užpildų leidimas. Apgamų apžiūra.
Priimami vaikai ir suaugusieji.
Adresas: Vilties g. 32, Alytus, tel.:
(8 315) 72480, 8 685 32787.
Kokybiškai taisome dantis. Tel.
8 652 50556.
Muzikantai visomis progomis:
dainavimas, muzikavimas, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.
NUKelta Į 14 p. 

Laikraščio prenumerata
2019 metams Lietuvos
pašte:

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

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

Laikraštis „Naujasis
Gėlupis“ (šeštadienio)

Laikraštis „Naujasis
Gėlupis“

Laikraščio priedas „Prie
Vytauto kalno“

(senjorams ir neįgaliesiems)

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

(senjorams ir neįgaliesiems)

1 mėn.
3 mėn.
6 mėn.
12 mėn.

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

(Laikraščio Naujasis Gėlupis priedas
Birštono krašto gyventojams)

1 mėn.
3 mėn.
6 mėn.
12 mėn.

1,02 Eur
3,06 Eur
6,12 Eur
12,24 Eur
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Įvairaus tipo tekstinės medžiagos ruošimas, redagavimas ir
vertimas į daugelį pasaulio kalbų. Originalių reklaminių tekstų
ir sveikinimų kūrimas, knygų
užsakymas internetu. Geriausias
kainos ir kokybės santykis! Tel. 8
614 91615.

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.

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

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

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.

Atliekame buto ir namo vidaus
remonto darbus: tinkuojame,
montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles ir kitus apdailos
darbus. Tel. 8 671 77427.
Neaukštomis kainomis tinkuojame, dažome ir atliekame kitus statybos darbus. Tel. 8 677
53659.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas
ir medžiagų komplektavimas.
Atvykstu bet kurią savaitės dieną
ir vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.

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

Tel. 8 687 91723.

Atliekame įvairius staliaus darbus:
terasas, medinių namų renovacijas, karkasinių namų apšiltinimus,
apdailą ir kitus darbus. Tel. 8 652
57188.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites,
indaploves, džiovykles. Atvykstu
į namus. Suteikiu garantiją. Tel.
8 647 55929.
Remontuoju automobilius, virinu
pusautomačiu, ruošiu techninei
apžiūrai. Tel. 8 672 64138.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

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

Prienuose reikalinga (-as): picų
kepėja (-as); virėja (-as) (darbas
visu etatu pamainomis, galima
važinėti su kolektyvu iš Naujosios Ūtos ir Balbieriškio). Tel. 8
650 41148.
Įmonei reikalingi pagalbiniai
darbininkai be žalingų įpročių.
Tel. 8 698 46063.
UAB „Gensera“ siūlo darbą
statybos darbų vadovams,
meistrams, brigadininkams,
horizontalaus gręžimo aparato
operatoriams, lauko vamzdynų
montuotojams ir pagalbiniams
darbininkams vandentiekio,
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų
statybos ir aplinkos tvarkymo
darbams visoje Lietuvoje (yra
galimybė rinktis darbą pagal
gyvenamąją vietą). Suteikiame
visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui
į darbą. Daugiau informacijos
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.
Autovežio vairuotojai ir transporto vadybininkė (-as) Prienuose. Tel. 8 687 99442.

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

Dovanoja
Du 2 mėn. kačiukus (rainas ir juodai margas). Tel. 8 675 72358.

Pamesta
Gruodžio 22 d. (šeštadienį) Prienuose pamestas didelis raktų
ryšulys. Radusiam atsilyginsiu.
Tel. 8 605 25413.

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

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

Kviečia į renginius
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2 aukšte) eksponuojama skulptoriaus

Prevencinė programa „Linas“ Naujosios Ūtos seniūnijoje
Jau trečius metus iš
eilės nuo spalio 4 d. iki
gruodžio 19 d. Naujosios
Ūtos laisvalaikio salėje
vyko prevencinė
programa ,,Linas“. Šioje
programoje dalyvavo 10
vaikų iš Naujosios Ūtos,
Balbieriškio ir Šilavoto
seniūnijų.

Programos tikslas ir siekiai:
dirbti su vaikais grupėje, sumažinti vaikus užgriuvusį
chaosą, formuoti teigiamą
savęs vertinimą, pasitikėjimą
savimi, savigarbą, padėti geriau suprasti gyvenimą, pasidalinti savo baimėmis ir nuogąstavimais, sumažinti atsakomybės ir kaltės naštą, žinoti
savo teises ir pareigas.
Prevencinės programos ciklą sudarė 12 susitikimų, kurių metu buvo aptartos vaikams aktualios temos. UžREKLAMA

siėmimų metu vaikai žaidė
komandinius žaidimus,piešė,
karpė, lipdė, kūrė įvairius darbelius, kuriuos segė į savo
darbų aplanką. Taip pat buvo
ugdomi ir formuojami tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai bei kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai:
padengti stalą, paruošti maistą, išplauti indus, nusiplauti

rankas.
Paskutinio užsiėmimo metu visi kartu aptarėme programos rezultatus, įvertinome
įgytas žinias. Vaikai noriai
dalyvavo programos veiklose, taip pat tikisi dalyvauti
ir kitais metais. Artėjančių
švenčių proga prevencinės
programos dalyviams buvo
įteiktos dovanėlės, už kurias

dėkojame Renatai ir Rolandui Aleksandravičiams.Taip
pat dėkojame Prienų rajono
savivaldybei už prevencinės
programos „Linas“ finansavimą.
Prevencinę programą vykdė su šeimomis dirbančios
socialinės darbuotojos P. Mickaitė, J. Petkienė ir J. Lučkienė. 
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Algimanto Sakalausko autorinių
monumentalių darbų fotografijų
paroda „Kūrybos fotorestrospektyva“, skirta autoriaus kūrybos
30-mečiui. Ekspozicijoje – dalis
fotografijų iš autoriaus jubiliejinės
parodos.
Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto
Barzdžiaus fotografijų paroda
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai
unikali galimybė pažinti ne tik
fotografo Algimanto Barzdžiaus
kūrybą, bet ir daugiau sužinoti
apie kitų kultūrų vaikų emocijas
bei pastebėti šiuos kultūrinius
skirtumus, užfiksuotus fotografijose.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama ukrainiečių dailininkų plenero „Lietuva
ir mes. Ukrainietiška impresija“,
vykusio Prienų krašte, darbų
paroda.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama tautodailininkės, ilgametės Prienų krašto muziejaus
muziejininkės Marijos Šniokienės
personalinės rinktinių juostų
parodos „Simbolis ir jo išraiška
ženklu...“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Paroda
veiks iki sausio 6 d.
Šeimos klinikoje „Vita Simplex“
(Vytenio g. 16, Prienai) eksponuojama Prienų meno mokyklos fotografijos grupės mokinių
fotografijos paroda „Gamtos
impresijos“.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama fotografijų
paroda „Jiezno valsčiui – 100“.
Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama Arūno Aleknavičiaus
fotografijų paroda „Magiškoji
Norvegija“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas
Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į
KOLEKTYVUS
Moterų ansamblis „Pienė“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre, choro studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Aldona
Šyvokienė, tel. 8 687 24 993
Folkloro grupė „Gija“. Naujų
narių priėmimas – rugsėjo mėn.
antradieniais ir ketvirtadieniais
18.00 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre, choro studijoje (II aukšte). Kolektyvo
REKLAMA

vadovė Dalė Zagurskienė, tel. 8
685 01 263
Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choro
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel.
8 687 24 993
Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių
kolektyvas „Vajaunas”. Naujų
narių priėmimas – spalio mėn.
antradieniais ir ketvirtadieniais
18.00 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre, choreografijos salėje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Ligita Gediminienė, tel.
8 612 70 673
Mėgėjų teatras „Langas“. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
teatro studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Alma Vaišnienė,
tel. 8 610 34 625
Liaudiškų šokių ansamblis „Trapukas” (amžius nuo 18 m.).
Naujų narių priėmimas – rugsėjo mėn. pirmadieniais ir trečiadieniais 19.00 val. Prienų

kultūros ir laisvalaikio centre,
choreografijos salėje (II aukšte).
Kolektyvo vadovas Džordanas
Jogimantas Aksenavičius, tel. 8
687 81 565
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA VAIKUS Į
KOLEKTYVUS
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Jaunučių liaudiškų šokių
grupė „Pliauškutis” (amžius 8–
10 m.). Naujų narių priėmimas
– rugsėjo mėn. antradieniais ir
ketvirtadieniais 15.30 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choreografijos studijoje (II
aukšte). Kolektyvo vadovė Rasa
Jurevičienė, tel. 8 694 68 243
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Šokių studija „Solo”
merginų grupė (amžius 14–16
m.). Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, konferencijų salėje
(II aukšte). Kolektyvo vadovė
Ilona Aksenavičienė, tel. 8 686
69 009

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

Projekto tikslui pasiekti
vykdomos tokios veiklos:
• Darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų konsultavimas, informavimas ir tarpininkavimas, siekiant įtraukti
juos į darbo rinką, neformalųjį švietimą, praktinę darbinę veiklą:
1) tikslinės grupės dalyvių
asmeninių, socialinių ir profesinių poreikių vertinimas;
2) individualios tikslinės
grupės dalyvių konsultacijos,
atsižvelgiant į jų asmeninius,
socialinius ir profesinius gebėjimus;
3) profesinių kompetencijų
vertinimas.
• Darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų socialinių
įgūdžių atstatymo ir profesinių
(darbinių) įgūdžių mokymai:
1) socialinių įgūdžių atstatymo grupių mokymai (po 21
val. mokymų grupei);
2) darbinių įgūdžių ugdymo
grupių mokymai (po 21 val.
mokymų grupei).
Jau dabar vyksta 1-os tikslinės grupės (6 asm.) mokymai,
kartu su individualiu konsultavimu.
Mokymai ir konsultacijos
vyksta Prienų bendruomenės
patalpose (Statybininkų g. 4,
Prienai).

Gruodžio 31 - sausio 7 d.



Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!

Algirdas Latėnas
Stichija: Žemė
Planeta: Saturnas
Savaitės diena: šeštadienis
Akmuo: žaliasis malachitas, purpurinis rubinas,
tamsusis oniksas
Spalvos: mėlyna, pilka, ruda, juoda, šviesiai geltona
ninio darbo kitiems. Jūs turite žinoti,
AVINAS
kas iš tiesų vyksta. Šią savaitę pirk(03.21-04.20)
ti nekilnojamąjį turtą - labai geras
Šią savaitę gali pavykti rasti papilženklas. Artimas jūsų draugas ketidomą pajamų šaltinį. Tai būtų labai
na labai kvailai pasielgti. Jei galite
laiku, nes gresia nemažos išlaidos.
- sustabdykite jį.
Darbe turėsite progą pasireikšti nauSVARSTYKLĖS
ju amplua. Tai atskleis viliojančias
(09.24-10.23)
perspektyvas, bet kartu ir suteiks
papildomų rūpesčių. Protingai pa- JKažkas jus šią savaitę negailestinsinaudojęs susiklosčiusiomis aplin- gai vedžios už nosies, suteikdamas
kybėmis, galite pasiekti tikrai įspū- jums nerealių vilčių. O tai bus labai
dingų laimėjimų.
nemalonu. Nebūkite naivus ir nepasiduokite. Keldamas erzelynę ir
JAUTIS
maištaudamas tik susigadinsite ge(04.21-05.21)
rą savo vardą. Pabandykite varžovą
Emociškai nebūsite itin stabilus, nors
įveikti gudrumu.
pastebimų permainų nematyti nei
SKORPIONAS
profesinėje srityje, nei asmeninia(10.24-11.22)
me gyvenime. Kai kuriuos pasiūlymus ar patarimus galite priimti kaip Laukia nuotykinga savaitė, pilna įdoasmeninį įžeidimą, nors siūlytojo mios veiklos ir jaudinančių pasikeitiketinimai iš tiesų bus patys nekal- mų. Ne visi jie galų gale bus teigiačiausi. Savo ambicijas verčiau pasi- mi, ypač antradienį. Galimas kilimas
stenkite tramdyti. Antroje savaitės karjeros laiptais. Asmeniniame gypusėje galite turėti puikių progų pa- venime tikriausiai niekas nesikeis,
taisyti santykius su giminaičiais.
bet tai juk nėra blogai?





Projektas (objektas) „Darbingų bedarbių ir
ekonomiškai neaktyvių asmenų
(re)integracija į darbo rinką“
Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-18-0001.
Projekto tikslas:
Pagerinti darbingų bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių
asmenų įsidarbinimo galimybes Prienų mieste,
įgyvendinant neformaliojo švietimo iniciatyvas jų
užimtumui didinti.





DVYNIAI
(05.22-06.21)

Šią savaitę daug svajosite, planuosite, imsitės naujų projektų. Vedusieji galėtų padovanoti sau antrą
medaus mėnesį ar bent jau būti
šiek tiek romantiškesni nei paprastai. Piniginės išlaidos ar investicijos
bus sėkmingesnės antroje savaitės pusėje.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Savaitės pradžioje galimi netikėti ir
radikalūs pasikeitimai darbe ar tarnyboje. Jei nesnausite, galėsite įvykių eigą pakreipti sau naudinga linkme. Saugokitės tarnybinio romano - nieko gera iš to nebus. Verčiau
nusipirkite loterijos bilietą. Fortūna
turėtų jums nusišypsoti.

Finansuojama
iš Europos socialinio fondo
Projekto vykdytojas:
Asociacija
PRIENŲ BENDRUOMENĖ

Profesinių (darbinių) mokymų laikotarpiu organizacijos savanoriai (planuojama
– 8) organizuos tikslinės grupės dalyviams praktinius užsiėmimus.
Laukiami projekto rezultatai:
– į projekto veiklas bus
įtraukti 12 darbingų bedarbių
ir neaktyvių asmenų. Ne mažiau kaip 3 dalyvių padėtis
darbo rinkoje pagerės;
– į projekto veiklas bus

OŽIARAGIS
(12.23-01.20)



Asociacija Prienų bendruomenė 2018 metų rudenį
pradėjo vykdyti vienerių metų projektą
Asociacija Prienų
bendruomenė 2018 metų
rudenį pradėjo vykdyti
vienerių metų projektą

HOROSKOPAS


įtraukti 8 savanoriai, iš kurių
ne mažiau kaip 5 po projekto
įgyvendinimo savanoriaus pareiškėjo ar kitose NVO.
Džiaugiamės sėkmingu
projekto startu ir kviečiame
besidominčiuosius registruotis į 2-ąją mokymo dalyvių
grupę, kurios mokymus planuojame pradėti 2019 metų
kovo mėnesį (registracija tel.
860413599).
Projekto vadovė Vilma Bražukaitienė

LIŪTAS
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje būsite kupinas
tiek dvasinės, tiek fizinės energijos. Darbai jūsų rankose degte degs.
Pats laikas imtis projektų, iš kurių
tikitės didžiausio pelno. Bendradarbis(-ė) į jus svaido meilius žvilgsnius,
bet ar protinga painioti tarnybos ir
širdies reikalus? Sapnai šią savaitę
bus iš pirmo žvilgsnio keisti, bet
pranašingi.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Jūsų bendro projekto partneris gali
turėti savų slaptų interesų, tad būkite budrus. Nepatikėkite viso tech-



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Sumaištis jūsų jausmuose. Nebereikėtų svarstyti ir mąstyti - veržkitės į
priekį. Šiuo metu jūs tiesiog privalote pasitikėti savo jėgomis, jei nenorite likti paskutinis. Prie jūsų sėkmės
prisidėtų ir tai, kaip sugebėsite parodyti gerąsias savo puses.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Tiesą sakant, šią savaitę vargu ar galėsite daryti bent kiek esmingesnės
įtakos tam, kas vyksta aplink jus.
Nesiremkite tik savo paties nuojauta. Protingiausia būtų šiuo metu
gerai išsiaiškinti padėtį ir klausyti
protingų patarimų.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Visi malonūs dalykai kažkuomet
baigiasi. Šią savaitę jums tai teks
pajusti savo kailiu. Protingiausia
šiuo metu būtų nuolankiai pasiduoti likimui, nes jokia kova nepakeis situacijos. Jei bus labai sunku,
tiesiog paverkite vienas kamputyje,
gal palengvės.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Šią savaitę atsidursite kryžkelėje.
Jums nepatiks, kad yra kitaip galvojančių nei jūs. Tuomet ir teks pasirinkti - ar nuolat ginčytis, ar ieškoti kompromiso. Ir tik jūs pats galite
nuspręsti, kuris kelias jums yra priimtinesnis.

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
ŠEŠTAdienis, 2018 m. GRUODŽIO 29 d., www.naujasisgelupis.lt

Gruodžio 29 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 15:59
Dienos ilgumas 07.17
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Tomas, Gentvainas, Gaja, Teofilė
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Gruodžio 31 d.
PIRMADIENIS
Blogų minčių atsikratymo
diena
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:01
Dienos ilgumas 07.19
Delčia (23 mėnulio diena)
Melanija, Silvestras, Gedgantas, Mingailė
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
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SAUSIO

3

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Skilandis.

Sausio 2 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:03
Dienos ilgumas 07.21
Delčia (25 mėnulio diena)
Bazilijus, Grigalius, Mažvydas,
Gailutė, Fulgentas, Stefanija
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

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

Lošimas
Nr. 1346
2018-12-26

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 01, 06, 21,
27, 39, 48
Vikingo skaičius: 02

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1

3000000.00€ 0

6 skaičiai

204511.00€ 0

5+1 skaičius 11299.50€ 2
5 skaičiai

413.00€

10

4+1 skaičius 88.50€

56

4 skaičiai

371

8.50€

3+1 skaičius 4.50€

1026

3 skaičiai

1.50€

6897

2+1 skaičius 1.25€

7151

2 skaičiai

0.75€

50544

Kito tiražo prognozė:

4,2 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

SAUSIO
Atsakymai

Sudoku

1817
1922
1953
1988

1919
1983
2004
2009
1919

m. gruodžio 31 d.: pradėjo veikti
Ignalinos atominė elektrinė.

1622

m. sausio 1 d.: Popiežiaus kanm. gruodžio 30 d.: už kyšininceliarija nusprendė, kad Naujieji
kavimą 12 metų kalėjimo bausme nubaustas Leonido Brežnevo žentas Juri- metai bus skaičiuojami nuo sausio 1 d. (anksčiau buvo kovo 25 d.).
jus Čiurbanovas.
m. sausio 1 d.: Pirmą kartą išm. gruodžio 31 d.: vokiečių okubandytas sudedamas kuprinėpacinei kariuomenei apleidus
je
parašiutas.
Vilnių ir artėjant Raudonajai armijai, Mykolo

1918

KET VIRTADIENIS
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[LEDO STORIS]

1975
1923
1521
1871
1888
1493
1923

m. sausio 3 d.: Popiežius Leonas
X-asis išleidžia bulę prieš vokiečių
m. gruodžio 31 d.: uždarytas 21 Reformacijos veikėją Martiną Liuterį.
m. gruodžio 30 d.: į JAV sudėtį
metus veikęs Ignalinos atomim. sausio 3 d.: Henris Brendlis
integruota Luiziana – prisijungus
užpatentavo margariną.
šiai 828 tūkst. kvadratinių mylių teritorijai, JAV nės elektrinės pirmasis blokas.
plotas išaugo beveik dvigubai.
m. gruodžio 31 d.: uždarym. sausio 3 d.: M. Staunas užtas antrasis (paskutinis) IAE
patentavo kokteilių šiaudelį.
m. gruodžio 30 d.: užveistos pirblokas.
mosis kavos plantacijos.
m. sausio 4 d.: Maskvos didysis
m. sausio 1 d.: Gedimino pikunigaikštis Ivanas III oficialiai
m. gruodžio 30 d.: įkurta Sovietų
lies bokšte Lietuvos trispalvę paskelbė pirmąjį karą Lietuvai.
Sąjunga su sostine Maskva.
m. sausio 4 d.: mirštantis Lenim. gruodžio 30 d.: JAV preky- kaip laisvos Lietuvos ženklą iškėlė Lietuvos
nas prie savo „Testamento“ paboje pasirodė pirmasis spalvo- savanorių būrys. Pakelta vėliava buvo palydėta šūviais.
diktavo prierašą, kuriame iškėlė mintį, kad
tas televizorius.

1803

4

-4

VANDENS TEMPERATŪRA

Sleževičiaus vadovaujama Vyriausybė pasim. sausio 2 d.: Čarlis Čaplinas
traukė
į
Kauną.
paskelbtas Anglijos riteriu.
m. gruodžio 29 d.: Tomas Edisom. gruodžio 31 d.: Lietuvom. sausio 3 d.: Klaipėdoje įsteignas užpatentavo radiją.
je
užregistruota
360
telefono
tas vyriausiasis Mažosios Lietum. gruodžio 29 d.: vienuoliabonentų.
vos
gelbėjimo
komitetas.
kmetis Robertas Šumanas tapo

jauniausiu planetoje, pabuvojusiu abejuose
ašigaliuose.

-1

-10 -7

Savaitė istorijos puslapiuose

1891
1993

-4

VILNIUS

-9

+2

ANTRADIENIS

VILNIUS

Sausio 1 d.
ANTRADIENIS
Naujieji metai
Lietuvos vėliavos diena
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:02
Dienos ilgumas 07.20
Delčia (24 mėnulio diena)
Mečislovas, Arvaidas, Arvaidė,
Eufrozija, Mečys, Eufrozina
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

Sausio 4 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:06
Dienos ilgumas 07.24
Delčia (27 mėnulio diena)
Arimantas, Arimantė, Titas, Benediktas, Arminas, Benas, Arminė, Andželika, Anželika
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

GRUODŽIO

VILNIUS

Gruodžio 30 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:00
Dienos ilgumas 07.18
Delčia (22 mėnulio diena)
Margarita, Sabinas, Sabina,
Gražvilas, Dovydas, Irmina
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Sausio 3 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:04
Dienos ilgumas 07.22
Delčia (26 mėnulio diena)
Genovaitė, Viltautas, Vyda,
Vida
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

ORAI

1913

Stalinas yra per daug šiurkštus komunistų
partijos generalinio sekretoriaus pareigoms
ir todėl turėtų būti pakeistas.

1919

m. sausio 5 d.: Raudonoji armija išstūmė lenkų legionierius iš
Vilniaus krašto ir pradėjo formuoti LietuvosBaltarusijos Socialistinę Respubliką.

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

34
35

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8670 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 6420 nSv/val.

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

