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NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

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

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Patarimai 
vairuotojams, 
pasitikus žiemos  
   iššūkius
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Laikraštis „Prie 
Vytauto kalno“ 

SKAITYKITE 7 P.

Ką darytumėte, 
jei, neduok Dieve, 
pasikartotų Sausio 
13-osios įvykiai?

SKAITYKITE 3 P.

Prienų maltiečiai 
dėkoja už 
paramą

Pradėk nuo savęs!

Birštoniečiai 
1991-ųjų sausio 
įvykiuose
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nuo 1989

Žolininko kertelė. 
Juodauogio 
šeivamedžio 
žiedai ir uogos – 
sveikatos 
lobynas
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Laima
DUOBLIENĖ

Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro 
konferencijų salėje vyko 
edukacinės dirbtuvės-
diskusija „Mes esame 
pokytis“. 

Lik sveika, žaliaskare!

Laima
DUOBLIENĖ

Sausio 6 d. švenčiama Trijų 
karalių šventė skelbia 
kalėdinio laikotarpio 

Džiaugiamės seniais bes-
megeniais, kuriuos jų kūrėjai 
gamino iš antrinių žaliavų, 
tačiau turbūt ne visada susi-
mąstome, kaip kasdienio nau-
dojimo daiktai, kurie mums 
teikia malonumą, neišvengia-
mai virsta šiukšlėmis, o šios 
irdamos metų metus teršia 
vandenį, orą ir taip vėl grįžta 

pas mus.
Apie tai su prieniškiais ir 

diskutavo socialinės iniciaty-
vos „Kūrybos kampas 360“ 
įkūrėjas Giedrius Bučas. 

Jis kalbėjo apie darnaus 
vystymosi tikslus, apie ekolo-
gines, demografines, sociali-
nes ir ekonomines problemas, 

pabaigą. Tądien, kai diena 
jau pailgėja per gaidžio 
žingsnį, nupuošiamos ir 
eglutės. 

Kad visą šventinį laikotarpį 
džiuginusios žaliaskarės nesi-
voliotų prie konteinerių, ne-
patektų į sąvartynus, bet būtų 

sugrąžintos į buvusius namus 
ir taptų trąša kitoms eglutėms, 
Prienų KLC darbuotojai tra-
diciškai ragino jas atnešti į at-
sisveikinimo su Kalėdų eglu-
tėmis šventę „Lik sveika, ža-
liaskare!“.

„Sodra“ primena: įsigaliojo nauji 
privalomojo sveikatos ir socialinio 
draudimo įmokų tarifai

38,74 euro – tokio dydžio 
minimalią mėnesinę 
privalomojo sveikatos 
draudimo (PSD) įmoką 
nuo sausio turi mokėti 
gyventojai, kurie užsiima 
tik savarankiška veikla bei 
tie, kurie šią įmoką turi 
mokėti patys.

Nuo 2019 m. pradžios pa-
sikeitė minimalios mėnesinės 
algos (MMA) dydis, dabar, 
sujungus darbdavio ir dar-

buotojo įmokas ir mokesčius, 
popieriuje ji siekia 555 eurus. 
Pajamoms nuo šiol taikomas 
6,98 proc. PSD tarifas, tai pat 
keičiasi savarankiškai dirban-
čiųjų socialinio draudimo įmo-
kų tarifai.

„Sodra“ primena, jog tie 
gyventojai, kurie nesimoko, 
nėra draudžiami PSD valsty-
bės lėšomis ir nedirba bei nėra 
registravęsi Užimtumo tarny-

„Sodra“ pradeda mokėti 
indeksuotas pensijas
Šiomis dienomis 
gyventojai sulauks 
didesnių pensijų. Nuo 
šių metų pradžios visos 
socialinio draudimo 
pensijos buvo indeksuotos 
ir padidėjo 7,63 proc.

Padidintos ne tik senatvės, 
bet ir našlių bei našlaičių, ne-
tekto darbingumo (invalidu-
mo), maitintojo netekimo, 
ištarnauto laiko pensijos, taip 
pat kompensacijos už ypatin-
gas darbo sąlygas.

Norint iš anksto žinoti, kiek 
apytiksliai padidės asmeninė 
pensija, reikia sumą, gautą 
gruodžio mėnesį, padauginti 
iš 1,0763.

Jeigu gyventojas gauna iš-
ankstinę senatvės pensiją, pa-
didinta ji bus mokama vasarį 
– už sausio mėnesį.

Pavyzdžiui, žmogus, gavęs 
200 eurų pensiją gruodį, sausį 
jau turėtų gauti 215 eurų. 300 
eurų pensija padidės iki 322 
eurų. 400 eurų pensija sau-
sį pasieks 430 eurų. Apskai-
čiuota, kad vidutinė senatvės 

pensija turint būtinąjį stažą šį 
sausį sieks apie 360 eurų.

Pensijų mokėjimo tvar-
ka nesikeičia. Tik daliai gy-
ventojų, kurie pensiją gauna 
į namus, jas pristatys kitos 
bendrovės nei pernai. Visos 
pensijos išmokamos ta pačia 
tvarka – nuo sausio 9 iki 26 
dienos.

Nuo šių metų „Sodra“ iš 
savivaldybių perima šalpos 
pensijų mokėjimą. Šalpos 
pensijos skiriamos tiems gy-
ventojams, kurie neturi teisės 
gauti kitų pensijų (įskaitant ir 
kitų valstybių mokamas pen-
sijas) arba jų suma yra ma-
žesnė nei šalpos pensija. Iki 
šiol šias pensijas mokėjo sa-
vivaldybių socialinės para-
mos skyriai.

Nukentėjusiųjų asmenų, 
mokslininkų, pareigūnų ir 
karių (išskyrus šios pensijos 
priedą už tarnybą), pirmojo 
ir antrojo laipsnių valstybi-
nių pensijų, transporto išlaidų 
kompensacijų dydžiai šiemet 
nesikeičia.  SODRA 
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N. Puteikis nenori kraustytis iš Seimo viešbučio
Seimo narys valdančiosios „valstiečių“ frakcijos narys Naglis 
Puteiks atsisako kraustytis iš Seimo viešbučio Gedimino 
prospekte. Jam, turinčiam būstą vos už 2,5 km nuo Seimo rūmų, 
pasiūlyta užleisti vietą Seimo narei Irenai Haasei iš Šakių.

Per šalčius vaikai gali neiti į mokyklą
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, jog esant 20 
laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai, į mokyklą gali neiti 
pradinukai ir penktų klasių mokiniai. Jeigu oro temperatūra yra 25 
laipsniai žemiau nulio, į mokyklą gali neiti ir kitų klasių mokiniai. 

Nuo 2019 m. įsigaliojusi 
mokesčių pertvarka 
numato pakitusį Gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM) 
tarifą ir darbo jėgos 
apmokestinimą, teisę 
susigrąžinti dalį išlaidų 
už paslaugas, susijusias 
su būsto ar automobilio 
remonto darbais, 
nepilnamečių vaikų 
priežiūra. 

Apie šias naujoves išsamiau 
pasakoja Kauno apskrities vals-
tybinės mokesčių inspekcijos 
viršininkė Judita Stankienė.

Kaip po mokesčių pertvar-
kos pasikeitė darbo jėgos mo-
kesčiai, kaip bus skaičiuoja-
mas GPM tarifas?

- Nuo sausio 1 d. perskai-
čiuotas darbuotojo bruto darbo 
užmokestis, kuris padidintas 
1,289 karto, o beveik visi dar-
bo jėgos mokesčiai išskaičiuo-
jami iš darbuotojo atlyginimo. 
Tačiau taikant didesnį GPM, 
sumažėja mokesčiai „Sodrai“, 
todėl bendras mokesčių „krep-
šelis“ išlieka toks pats. 

Didžiajai daliai gyventojų 
buvęs 15 proc. GPM tarifas šie-
met kinta iki 20 proc. Toks tari-
fas taikomas bus tiems gyven-
tojams, kurių  metinės darbo 
užmokesčio pajamos neviršys 
120 vidutinių darbo užmokes-
čių (VDU) sumos. Didesniam 
uždarbiui, viršijančiam 120 
VDU ribą, bus taikomas 27 
proc. mokestis. 2020 m. VDU 
riba mažės iki 84, o 2021 m. 
– iki 60 VDU dydžio. 

Kaip veiks naujos būsto ir 
automobilio remonto mokes-
čių lengvatos?

- Gyventojai nuo 2019 m. 
sausio 1 d. turėtų pradėti kaup-
ti dokumentus, įrodančius apie 
išlaidas, remontuojant būstą ar 
automobilį, samdant auklę, nes 
nuo šių metų pradžios gyven-
tojai turi galimybę pasinaudoti 
GPM lengvata, susigrąžinant 
dalį pajamų mokesčio už pa-
tirtas išlaidas savo ar sutuok-
tinio naudai atliktas paslaugas, 
susijusias su pastatų ir kitų sta-
tinių apdailos ir bet kokio kito 
remonto, lengvųjų automobilių 
remonto darbais, taip pat nepil-
namečių vaikų iki 18 metų prie-
žiūra.  Šia lengvata gyventojai 
pasinaudoti galės tokiu atveju, 

Pagrindiniai mokesčių pasikeitimai nuo 2019 
m. sausio 1 d. jeigu minėtus darbus atliks ir 

paslaugas suteiks Lietuvoje re-
gistravęs veiklą gyventojas ar 
įmonė, o pirkėjas turės darbų 
ar paslaugų suteikimą ir sumo-
kėjimą patvirtinančius doku-
mentus. Tiesa, svarbu pabrėžti, 
kad už darbams ar paslaugoms 
atlikti įsigytas reikalingas prie-
mones, medžiagas, mechaniz-
mus ir kitas sistemas lengvata 
taikoma nebus.

Kokią maksimalią mokes-
čio sumą gali susigrąžinti vie-
nas asmuo?

- Didžiausia patirtų išlaidų 
suma, nuo kurios gali būti su-
sigrąžinta dalis GPM už mi-
nėtas paslaugas, yra 2 tūkst. 
eurų, todėl maksimali gražinti-
na suma vienam asmeniui yra 
400 eurų, jei jo pajamos buvo 
apmokestintos 20 proc. GPM 
tarifu. Svarbu ir tai, kad bendra 
išlaidų (įskaitant įmokas už stu-
dijas, profesinį mokymą, gyvy-
bės draudimo įmokas ar įmokas 
į pensijų fondus bei palūkanas 
už iki 2009 m. sausio 1 d.  paim-
tą gyvenamojo būsto kreditą), 
kuriomis gali būti mažinamos 
apmokestinamosios pajamos, 
suma negalės viršyti 25 proc. 
gyventojo metinių apmokesti-
namųjų pajamų.

Ką turi daryti gyventojas, 
pageidaujantis pasinaudoti 
GPM lengvata?

- Pirmiausia, gyventojas, 
pasinaudojęs minėtomis pas-
laugomis, pavyzdžiui, atliktu 
automobilio remontu, remon-
to darbus atlikusio asmens tu-
rėtų paprašyti, kad išrašomoje 
sąskaitoje faktūroje būtų iš-
skirta remonto darbų kaina, 
nes jei sąskaitoje bus nurodyta 
tik bendra kaina, tokia sąskai-
ta gyventojui pasinaudoti ne-
pavyks. Pirmąsyk susigrąžinti 
dalį sumokėto GPM gyvento-
jai galės jau 2020 m., pateikę 
metinę pajamų mokesčio de-
klaraciją už 2019 m. Prie jos 
reikės pridėti skenuotus ar fo-
tografuotus minėtų paslaugų 
suteikimą ir sumokėjimą pa-
tvirtinančius dokumentus. Na, 
o tie gyventojai, kurie nenori 
patys pildyti metinių pajamų 
deklaracijų ir pageidauja, kad 
preliminarias deklaracijas jiems 
parengtų VMI, apie savo patir-
tas išlaidas informaciją jau nuo 
2019 m. galės mokesčių admi-

nistratoriui teikti pranešimu. 
Gyventojų pateiktus duomenis 
apie išlaidas VMI jiems perkels 
į atitinkamų metų preliminarią 
gyventojo pajamų deklaraciją 
ir ją beliks pateikti.

Kaip gyventojams bus ga-
lima pateikti pranešimą apie 
patirtas išlaidas?

- Pranešimai apie patirtas iš-
laidas su paslaugos suteikimą 
ir sumokėjimą patvirtinančiais 
dokumentais galės būti teikiami 
tik elektroniniu būdu, per VMI 
Elektroninio deklaravimo sis-
temą. Kada pateikti pranešimą 
gyventojai galės pasirinkti pa-
tys – kaskart, kai patiria išlai-
das ir už jas atsiskaito, vieną ar 
keliskart per metus, bet ne vė-
liau kaip iki kitų metų vasario 
15 d. Tuomet VMI jiems visą 
pateiktą informaciją sukels į 
preliminariąją deklaraciją.  Prie 
pranešimo apie išlaidas pakaks 
pateikti tik sąskaitą faktūrą ar 
prekių (paslaugų) pirkimo-par-
davimo kvitą, jei juose bus pa-
žymėta apie apmokėjimą.  

Atkreipiame dėmesį į tai, 
kad pranešimą apie išlaidas 
(PRC912) VMI reikia pateikti 
po to, kai gyventojas atsiskaito 
už jam suteiktą paslaugą, to-
dėl tais atvejais, kai darbai ar 
paslauga atlikti ir apmokėti ne 
tais pačiais kalendoriniais me-
tais, pranešimas už išlaidas turi 
būti teikiamas tik tada, kai mo-
kėjimas yra atliktas ir išrašy-
ta sąskaita faktūra arba prekių 
(paslaugų) pirkimo-pardavi-
mo kvitas.

Kur gyventojai gali išsa-
miau susipažinti su mokesčių 
naujovėmis?

- Kiekviena nauja mokes-
čių reforma plačiau pristatoma 
atskirais seminarais, į kuriuos 
galima registruotis iš anks-
to VMI interneto svetainėje 
(https://www.vmi.lt/cms/se-
minarai_). Visą aktualią infor-
maciją mokesčių klausimais 
mokesčių mokėtojai gali su-
žinoti paskambinę Mokesčių 
informacijos centro specialis-
tams telefonu 1882 ar apsilankę 
VMI interneto svetainėje. VMI 
Mokesčių informacijos centro 
trumpuoju telefonu 1882 teikia-
mos konsultacijos įrašomos ir 
yra lygiavertės rašytinėms.

Kauno apskrities VMI 
informacija 

kurių kyla augant vartojimui. 
Juk nuolat ieškoma, kaip pa-
gamintą daiktą patobulinti, 
pakeisti geresniu, bet nesie-
kiama, kad daiktas kuo ilgiau 
tarnautų. 

Viena didžiausių problemų 
– vienkartiniai indai, šiaude-
liai. Lietuvoje per metus su-
naudojama apie 40 milijonų 
popierinių kavos puodelių, 
tai sudaro apie 3720 tonų ne-
perdirbamų atliekų.Vienas 
lietuvis per metus sunaudoja 
vidutiniškai 15 vienkartinių 
popierinių puodelių. 

Siekiant mažinti atliekų 
kiekį rengiamos įvairios ak-
cijos. Vienos jų – 30 dienų be 
vienkartinių indų – partneriu 
buvo ir socialinė iniciatyva 
„Kūrybos kampas 360“. 

Juk sustoję degalinėje ka-
vos, jei neturime laiko ją ra-
miai išgerti atsisėdę prie sta-
liuko, galime paprašyti, kad 

Pradėk nuo savęs!
įpiltų į pačių atsineštą puo-
delį, galime į prekybos cen-
trą atsinešti savo medžiaginį 
ar kitokį daugkartinį krepšį, 
o ne kiekvieno apsilankymo 
metu įsigyti naują plastikinį 
maišelį. 

G. Bučas parodė nuotrauką, 
kurioje iš Palangos pajūryje 
surinktų šiukšlių sudėliotas 
žodis „AŠ“. Taip siekiama 
parodyti mūsų vartojimo že-
mėlapį, nes per trumpą laiką 
paplūdimyje buvo surinkta 
daugybė šiukšlių: plastikinių 
pakuočių, popieriaus, žaislų, 
kosmetikos priemonių bute-
liukų, stiklo taros, nuorūkų... 
Jos liudija apie mūsų vartoji-

Prienų miesto seniūnas Al-
gimantas Matulevičius pra-
džiugino susirinkusiuosius 
pranešdamas, kad dar kurį lai-
ką žibės miesto centre papuoš-
ta gražuolė eglė, o ją saugos 
seniai besmegeniai. 

Vaikus aplankė ir Kalėdų 
Senelis. Deja, jis jau išvyksta 

Lik sveika, žaliaskare!
į Laplandiją ir atėjo tik atsi-
sveikinti su vaikais. Vaikai jam 
padėkojo už atneštas dovanas 
ir pasižadėjo, kad visus atei-
nančius metus bus geri, rašys 
Seneliui laiškus, o į kitų metų 
atsisveikinimo su eglutėmis 
šventę atneš ne tik savo, bet ir 
draugų bei kaimynų eglutes.

Vaikams už atneštas eglutes 

dėkojo VĮ Valstybinių miškų 
urėdijos Prienų regiono pa-
dalinio vadovas Tomas Bar-
kauskas ir Meškapievio giri-
ninkijos girininkas Robertas 
Tarasevičius. 

Šventinį renginį užbaigė 
„Ąžuolo“ progimnazijos mu-
zikinis spektaklis „Spalvų pa-
saka“.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė, VĮ Valstybinių miškų 
urėdijos Prienų regiono padalinio vadovas Tomas Barkauskas, Meškapievio girininkijos 

girininkas Robertas Tarasevičius ir Prienų miesto seniūnas Algimantas Matulevičius.

mo įpročius.
G. Bučas ragino keisti įpro-

čius: nuo „ne mano šiukš-
lė, nes ne aš ją išmečiau“ iki 
„mano šiukšlė, nes aš pirmas 
ją pamačiau“. 

„Kiekvienas norime bū-
ti sveikas, mėgautis švaria 
aplinka, sveiku maistu, unika-
liu kraštovaizdžiu, palikti to-
kią galimybę ir savo vaikams 
bei anūkams. Gyvename ne 
vienkartinėje planetoje. Dide-
lius pokyčius galime pradėti 
mažais žingsneliais, nuo SA-
VĘS“,  – ragino G. Bučas.

Po diskusijų negausus bū-
relis renginio dalyvių iš senų, 
nereikalingų žaislų, kojinių ir 
kitų atliekų kūrė Prienų žie-
mos simboliu tampančius se-
nius besmegenius. 
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Siūlo sutartį mainais už ieškinio atsisakymą 
Ukraina pasiūlė Rusijos dujų monopolininkui „Gazprom“ pasirašyti 
naują ilgalaikę tranzito sutartį su europinėmis garantijomis 
mainais už 12 mlrd. JAV dolerių viršijančio ieškinio tarptautiniame 
arbitraže atsisakymą.

Mirė paskutinis SSRS AT pirmininkas 
Anatolijus Lukjanovas, paskutinis SSRS Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas ir griežtas Michailo Gorbačiovo reformų kritikas, 
būdamas 88 metų amžiaus mirė. Pirmininku jis tapo 1990 metais 
pakeitęs M. Gorbačiovą - pirmąjį ir vienintelį SSRS prezidentą.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ką darytumėte, jei, neduok Dieve, 
pasikartotų Sausio 13-osios įvykiai?

Prienų rajono savivaldybės 
Karo prievolės ir civilinės sau-
gos vyriausiasis specialistas 

Romas Trakymas
Manau, kad žmonės dary-

tų tą patį – grėsmės akivaiz-
doje visi susitelktų. Ypač 
džiaugiuosi, kad yra daug 
patriotiškai nusiteikusio 
motyvuoto jaunimo. 

Savivaldybėje yra pa-
rengti ekstremalių situacijų 
valdymo ir mobilizacijos 
planai, nuolat vyksta moky-
mai, pratybos. Tad pasiruo-
šimas vyksta, visi atsakingi 
asmenys žino, ką reikėtų 
daryti. Bet tikėkimės, kad 
to neprireiks.

Prienų priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos viršininkas 

Gintautas Baltrimas
Esame statutinė tarnyba, 

mūsų veiklą reglamentuo-
ja Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento 
direktoriaus įsakymai, juos 
ir vykdytume. 

Prienų pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorius 

Arūnas Ivanauskas 
Jei prasidėtų įvykiai, pa-

našūs į 1991 m. sausio 13-
osios, didžiausias krūvis 
tektų Greitosios medicinos 
pagalbos (GMP) ekipa-
žams. Yra parengtas eks-
tremalių situacijų valdymo 
planas, kuris suderintas su 
Kauno dispečerine, iš kur 
ir būtų koordinuojami vi-
sų mūsų ekipažų veiksmai. 
Prienuose nuolat budi trys 
brigados, dar dvi yra papil-
domos (atsarginės).  Prirei-
kus būtų iškviestos ir jos. 
GMP darbuotojai nuolat 
dalyvauja pratybose, kur-
suose, o visus gebėjimus 
pademonstruoja žaidynė-
se. Nors esame pasirengę 
ir gebėjimus praktiškai pa-
naudojame (GMP ekipažai 
buvo iškviesti į JAV karinių 
šarvuočių avariją Prienų ra-
jone, budi masiniuose ren-
giniuose), bet tikimės, kad 
rimtuose įvykiuose neteks 
dalyvauti.  

Prienų rajono savivaldybės 
administracijos direktorius, 

Prienų šaulių 206-osios 
kuopos vadas, Ekstremalių 

situacijų komisijos pirminin-
kas Egidijus Visockas 

Gintumėmės! Pirmiausia 
įvertintume situaciją, grės-
mes Prienams, rūpintumė-
mės gyventojų ir strateginių 
objektų apsauga, veiksmus 
koordinuotume su centri-
niu štabu ir vykdytume iš 
jų gautas užduotis. Taip pat 
mobilizuotume žmones, su-
šauktume Ekstremalių si-
tuacijų komisiją, įkurtume 
štabą, spręstume iškilusias 
problemas, reikėtų rinkti 
ir žvalgybinę informaciją, 
užtikrinti viešosios tvarkos 
palaikymą, saugotis kiber-
netinių atakų. 

Manau, kad fronto linija 
Prienuose neatsirastų ir ka-
rinių veiksmų pas mus ne-
būtų, nes strateginių objek-
tų mažai. Tačiau, įvertinant 
Ukrainos patirtį, nedidelių 
priešiškų ginkluotų ir ne-
ginkluotų  būrių gali atsiras-
ti bet kur, todėl turime būti 
pasirengę įvertinti situaciją 
ir ryžtingai veikti. 

boje, minimalią PSD įmoką 
– 38,74 Eur – turi sumokėti sa-
varankiškai iki einamojo mė-
nesio pabaigos. To nepadarius 
jiems gali tekti padengti suteik-
tų sveikatos priežiūros paslau-
gų išlaidas ir taip pat kaupiasi 
PSD įmokų skola. 

Tie gyventojai, kurie keti-
na įsigyti verslo liudijimą ir 
nedirba samdomo darbo bei 
dar nesulaukė pensijos am-
žiaus, turėtų mokėti 38,74 eu-
ro PSD įmoką per mėnesį bei 
8,72 proc. nuo MMA pensijų 
socialinio draudimo įmokas 
proporcingai verslo liudijimo 
galiojimo dienų skaičiui. Jeigu 
žmogus dirba dar ir samdomą 
darbą, taikomas bendras 15,7 
proc. PSD ir pensijų socialinio 
draudimo tarifas.

Svarbu žinoti, jeigu gyven-
tojas dalyvauja 2 pakopos 
pensijų kaupime, prie pensi-
jų socialinio draudimo tarifo 
reikėtų pridėti 1,8 proc. arba 
3 proc. įmoką į pensijų kaupi-
mo fondą.

Pavyzdžiui, jeigu žmogus, 
nedirbantis samdomo darbo, 
nedraustas sveikatos draudi-
mu valstybės lėšomis, neda-
lyvaujantis pensijų kaupime 
ir neturintis kitos ekonominės 
veiklos, išsiėmė verslo liudiji-
mą 2019 metų sausio mėne-
siui prekybai dvi savaitgalio 
dienas, jis iki einamojo mė-
nesio pabaigos turi sumokėti 
38,74 Eur PSD įmoką ir 3,12 
Eur pensijų socialinio draudi-
mo įmoką bei sumokėti už patį 
verslo liudijimą.

Jei šis žmogus dar dirba 
samdomą darbą, jo įmokų 
suma sudarys 2,5 Eur PSD 
ir 3,12 Eur pensijų socialinio 
draudimo – iš viso 5,62 Eur.

Turint visą mėnesį galiojantį 
verslo liudijimą, jo įmokų su-
ma sudarys 38,74 Eur PSD ir 
48,40 Eur pensijų socialinio 
draudimo – iš viso 87,14 Eur 
„Sodros“ įmokų.

Nauji tarifai 
savarankiškai 
dirbantiems

Nuo 2019-ųjų dirbantiems 
pagal individualią veiklą su 
pažyma, išskyrus verslo liu-

„Sodra“ primena: įsigaliojo nauji privalomojo 
sveikatos ir socialinio draudimo įmokų tarifai
atKelta IŠ 1 p. dijimus, bendrasis valstybinio 

socialinio draudimo ir priva-
lomojo sveikatos draudimo 
tarifas sieks 19,5 proc. nuo 
90 proc. apmokestinamųjų 
pajamų.

„Dėl šio pokyčio realus indi-
vidualią veiklą vykdančio gy-
ventojo įmokų tarifas nepadi-
dės, tačiau mokant įmokas nuo 
90 proc. pajamų, o ne nuo 50 
proc. kaip buvo pernai, indivi-
dualią veiklą vykdančiam gy-
ventojui bus kur kas lengviau 
įgyti pilnų metų stažą senatvės 
pensijai.

Pavyzdžiui, jeigu pernai 
individualią veiklą vykdantis 
gyventojas kiekvieną mėnesį 
gaudavo 1000 eurų pajamų, 
tuomet, atskaičius 30 proc. 
leistinų atskaitymų ir sumo-
kėjus įmokas nuo pusės drau-
džiamųjų pajamų (nuo 350 eu-
rų), toks dirbantysis neįgydavo 
pilnų metų stažo, nes tam rei-
kėdavo sumokėti įmokų bent 
nuo MMA (400 eurų) už kie-
kvieną mėnesį.

O šiemet tokias pat pajamas 
gaunantis individualią veiklą 
vykdantis gyventojas visų me-
tų stažą jau įgis“, – paaiškino 
„Sodros“ atstovas“ Saulius 
Jarmalis.

Autoriai, sportininkai bei 
atlikėjai, kurie negauna atly-
ginimo iš to paties draudėjo, 
privalės mokėti 19,5 proc. 
siekiantį tarifą, tačiau jis bus 
taikomas nuo 50 proc. apmo-
kestinamųjų pajamų. Tuo me-
tu gaunantys atlyginimus iš to 
paties draudėjo turės mokėti 
20,95-22,21 proc. nuo atlygio 
pagal sutartis siekiantį mokestį 
– jų socialinio draudimo įmo-
kų tarifas prilygsta dirbančiųjų 
samdomą darbą.

Individualių įmonių, mažų-
jų bendrijų, tikrųjų ūkinių ben-
drijų (TŪB) bei komanditinių 
ūkinių bendrijų (KŪB) na-
riams bus taikomas 20,81 proc. 
tarifas nuo 50 proc. išimamų 
savo poreikiams sumų.

Ūkininkams bei jų partne-
riams, kurių ūkis yra 4 EDV 
ir didesnis, ir kurie deklaruoja 
pajamas, taikomas 19,5 proc. 
tarifas nuo 90 proc. apmokes-
tinamųjų pajamų, tačiau jei 
pajamos nėra deklaruojamos, 

teks mokėti 19,5 proc. tarifą 
nuo minimaliosios mėnesio 
algos (MMA).

Ūkininkams ir jų partne-
riams, kurių ūkis ne didesnis 
nei 2 EDV, privaloma mokėti 
2,33 proc. nuo MMA. O šei-
mynų dalyviams nuo 2019-
ųjų yra taikomas 12,52 proc.  
siekiantis socialinio draudimo 
tarifas nuo dalyvio pajamų ir 
6,98 proc. sveikatos draudimo 
įmokų tarifas nuo MMA.

Visiems savarankiškai dir-
bantiems asmenims yra nusta-
tytos 43 vidutinių darbo užmo-
kesčių (VDU) dydžio pajamų, 
nuo kurių skaičiuojamos įmo-
kos, lubos.

Šį pavasarį deklaruojant pa-
jamas už veiklą 2018 m. bus 
taikomi dar 2018 m. galioję 
tarifai, o naujieji tarifai bus tai-
komi deklaruojant pajamas ki-
tąmet ir mokant įmokas už vei-
klą 2019 m. nebent gyventojai 
įmokas moka avansu.

Kiek įmokų mokėti už 2018 
metus gyventojai gali paskai-
čiuoti pasinaudoję „Sodros“ 
individualios veiklos skai-
čiuokle arba verslo liudijimo 
skaičiuokle.

Įtraukiami į pensijų 
kaupimą

Be to, savarankiškai dirban-
tieji gali dalyvauti pensijų kau-
pime ir yra įtraukiami į pensijų 
kaupimo sistemą.

„Tie žmonės, kurie iki šiol 
nekaupė pensijos ir yra jau-
nesni nei 40 metų, įtraukiami 
į kaupimą nuo 2019 m. lie-
pos, jeigu 2019 m. sausio 2 
d. turėjo galiojantį verslo liu-
dijimą, individualios veiklos 
pažymą, buvo veikiančios in-
dividualios įmonės savininkai 
arba mažųjų bendrijų, TŪB, 
KŪB nariai.

Jeigu gyventojas jau anks-
čiau yra sudaręs pensijų kau-
pimo sutartį, jis ir toliau lieka 
pensijų kaupimo dalyviu, ne-
priklausomai nuo to ar dirba 
samdomą darbą, ar užsiima 
savarankiška veikla. Pensijų 
kaupimo įmokas jie sumoka 
deklaruodami pajamas ir kar-
tu mokėdami kitas socialinio 
draudimo įmokas“, – sako S. 
Jarmalis. SODRA 
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REKLAMA

NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-01-04, 20.45 val., gautas pra-
nešimas iš PK, kad Birštono sen., 
Būdos k. reikia ištraukti automo-
bilį iš griovio po eismo įvykio. Nuo 
kelio į griovį nuslydęs automobilis 
„Citroen Xsara“ buksyravimo lynu 
buvo ištrauktas ir patrauktas į 
šalikelę.

2019-01-04 apie 17.25 val. Prienų 
r. sav. išgertuvių metu neblaivus 
(2,23 prom. alkoholio) R. N. (gim. 
1989 m.) spyrė irgi neblaiviam 
(3,75 prom. alkoholio) broliui E. N. 
(gim. 1984 m.) į nosį. Vadovaujantis 
LR BPK 140 str. R. N. sulaikytas ir 
uždarytas į Alytaus apskrities VPK 
areštinę.

2019-01-05, 21.31 val., GMP prane-
šė, kad Jiezne, Žaliojoje g. reikia 
pagalbos išnešti ligonę. Ligonė 
išnešta ir įkelta į GMP automobilį.

2019-01-05, 22.38 val., gautas 
pranešimas, kad Balbieriškio sen., 
Vartų k., Dūmės g. smilksta namo 
siena. Mūriniame ūkiniame pastate 
(7x18 m dydžio, stogas skardinis) 
įrengtoje 7x5 m pirtyje smilko sie-
nos apšiltinimo medžiaga (spaliai), 
vidus buvo uždūmintas. Nuardyta 
0,5 m2 pirties sienos ir užpilta 
vandeniu.

2019-01-06, 18.41 val., gautas pra-
nešimas, kad Prienuose, Kęstučio 
g. dega namas. Degė namo priesta-
tas (6x3 m dydžio). Išdegė priestato 
vidus ir viduje esantys daiktai.

2019-01-07 apie 00.55 val. Prienų 
r., Jiezno m., Vilniaus g., vyro (gim. 
1972 m.) namuose buvo išdaužtas 
lango stiklas, bei apgadintas kieme 
stovėjusio automobilio „Audi A6 
Allroad“ stogas. Nuostolis – 350 
eurų.

2019-01-07 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas Prienų progim-
nazijos direktorės pareiškimas, 
kad sausio 7 d. apie 7 val. 30 min. 
sugadinta progimnaziją juosiančios 
tvoros 11 segmentų. Nuostolis 
– 220 eurų.

2019-01-08 į VĮ „Regitra“ Kauno 
filialo Prienų grupę kreipėsi vyras 
(gim. 1987 m.), norėdamas regis-
truoti motociklą HARLEY-DAVIDSON 
FXSB, kurio rėmo identifikavimo 
numeris buvo su klastojimo po-
žymiais. Motociklas paimtas ir 
saugomas Prienų r. PK.

Rusijos naftos perdirbimas išaugo 1,6 proc.
Rusijos naftos perdirbimo pramonės per praėjusius metus 
perdirbo 289,77 mln. tonų naftos – 1,6 proc. daugiau nei 2017-
aisiai. „Rosneft“ gamyklos perdirbo 74,72 mln. tonų, „Lukoil“ 
– 43,06 mln. tonų, „Gazprom Neft“ – 31,4 mln. tonų ir t.t.

B. Hodgesas: JAV ruošiasi karui su Kinija
Lietuvoje viešintis buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas 
Benas Hodžesas prognozuoja, kad artimiausią dešimtmetį 
Jungtinės Valstijos įsitrauks į karą su Kinija, todėl Europa turi pati 
pasirūpinti gynyba nuo Rusijos.

Vairavimas žiemą yra 
nemažas iššūkis ne vienam 
vairuotojui. Ką reikia žinoti 
apie autombilio priežiūrą 
ir iškylančias problemas 
šaltuoju metų sezonu, 
patarimais dalijasi UAB 
„Automobilių detalės“ 
marketingo vadovas 
Deividas Dargužis.

Ar tinkama variklio 
alyva?

Nekokybiška arba seniai 
keista variklio alyva – viena 
ir priežasčių, kodėl žiemą ne-
užsiveda automobilis. 

Svarbu žinoti, kad sena 
variklio alyva, atšalus 
orams, gali tiesiog su-
stingti. Sunkiai gali už-
sivesti (arba net neuž-
sivesti) ir tie varikliai, 
į kuriuos įpilta didelio 
klampumo alyva, nes ji 
atšalus orams taip pat 
sutirštėja.

Ar nenusilpęs 
akumuliatorius?
Neabejotinai svar-

biausia dalis, kuria rei-
kėtų pasirūpinti žiemą, 
yra automobilio aku-
muliatorius. Turėkite 
omenyje, jog šaltyje 
visi akumuliatoriai vei-
kia daug sunkiau. Tai 
reiškia, jog jeigu jūsų 
akumuliatorius gana 
sunkiai veikdavo vasa-
rą, šaltą žiemos dieną jis grei-
čiausiai neveiks iš viso.

Žiemą dažnai automobi-
liai neužsiveda dėl nusilpusio 
akumuliatoriaus. Šąlant lauko 
temperatūrai jų charakteris-
tikos prastėja, o daugiausiai 
problemų žiemą turi vairuo-
tojai, važinėjantys trumpais 
atstumais. Iki galo neįkrautas 
akumuliatorius lemia sun-
kumus užvedant automobi-
lį. Svarbu paminėti, kad toks 
akumuliatorius nuo šalčio gali 
užšalti ir tikėtina, kad bus ne-
pataisomai sugadintas. 

Su nusilpusiu akumuliato-
riumi sunkiau užsiveda dy-
zeliniai automobiliai, nes už-
vedimo metu jiems reikalin-
gas didesnis variklio sukimo 
momentas. Todėl dyzelinių 
automobilių savininkams žie-

Patarimai vairuotojams, pasitikus žiemos iššūkius
mą rekomenduotume naudoti 
didesnės talpos akumuliato-
rius, prieš užvedant automo-
bilį pakaitinti žvakes du ar 
tris kartus.

Renkantis akumuliatorių, 
reikėtų atkreipti dėmesį ne tik 
į talpą, bet ir jo startinę srovę, 
kuri nusako akumuliatoriaus 
galimybes atiduoti energiją. 
Tai labai aktualu dyzeliniams 
automobiliams, kuriems rei-
kėtų rinktis mažiausiai 74 Ah 
talpos ir 680 A startinės srovės 
akumuliatorių. Populiariau-
siems 1,9-2 litrų dyzeliniams 
automobiliams žiemos laiko-
tarpiu rekomenduotume rink-

tis ir padidintos 80 Ah talpos 
bei iki 760 A startinės galios 
akumuliatorius. 

Jei planuojate automobiliu 
nevažiuoti keletą dienų, pata-
riame esant labai žemai lauko 
temperatūrai iš lauke stovin-
čio automobilio akumulia-
torių visai išimti ir šiltesnėje 
patalpoje, nes šaltis nenaudo-
jamą akumuliatorių gali nepa-
taisomai sugadinti. 

Visiems vairuotojams reko-
menduojame dar prieš prasi-
dedant didesniems šalčiams 
pasitikrinti jų automobilių 
akumuliatorių startinę ga-
lią. Visus vairuotojus kvie-
čiame šia paslauga nemo-
kamai pasinaudoti mūsų 
įmonės automobilių prekių 
parduotuvėje „Viskas auto-
mobiliui“ (S. Nėries g. 9A, 
Prienuose). 

Akumuliatorius geras, 
kodėl neužsiveda 

automobilis?
Viena iš priežasčių žiemos 

laikotarpiu – blogai funkcio-
nuojančios pakaitinimo žva-
kės. Reikia pasirūpinti, kad 
pakaitinimo žvakės veiktų ne-
priekaištingai. Jei jos tvarkin-
gos, įsitikinkite, kad iki jų at-
eina elektros įtampa. Taip pat 
šaltuoju metų laiku automobi-
lį užvesti bus kur kas sunkiau, 
jeigu blogai veiks starteris. 
Reikia žinoti, kad automobilio 
neužsivedimo priežastimi ga-
li būti ir generatorius, degimo 

spyna arba tiesiog susidėvėję 
laidai bei sujungimai.

Kokie degalai 
tinkamiausi?

Nepriklausomai nuo to, 
ar automobilis dyzelinis, ar 
benzininis, labai svarbu žie-
mą piltis sezonui pritaikytus 
degalus. Patikimiausia – de-
galinėse. Dyzelinių automo-
bilių savininkams reikia at-
kreipti dėmesį, iki kokios 
temperatūros žieminis dyze-
linas išlaiko savo savybes. 
Degalinėse galima rasti iki -
26 ºC ir net žemesnės tempe-
ratūros neužšąlantį dyzeliną. 
Jeigu prasidėjus žiemos se-
zonui automobilio kuro bake 
dar yra likęs nemažas kiekis 
vasarinio dyzelino, siūlome 
įsipilti specialių priedų (an-
tigelių), kurie kurą pritaikys 

žiemos sąlygoms. Didelį šių 
priedų asortimentą galite ras-
ti mūsų parduotuvėje „Viskas 
automobiliui“. 

Kaip užvesti 
automobilį, kai lauke 

šąla?
Paprasčiausias būdas sutau-

pyti sukimo energiją ir len-
gviau užvesti automobilį su 
mechanine pavarų dėže – iš-
minti sankabos pedalą.

Patarimas dyzelinių au-
tomobilių savininkams – iš 
pradžių keletą kartų pasukti 
raktelį į padėtį, kai prietaisų 
skydelyje užsižiebia lempu-

tės, ir pašildyti žvakes. Po 
keleto sekundžių automobilį 
reikia išjungti. Po 3-4 kartų 
pašildymo jau reikia bandy-
ti užvesti variklį kartu švel-
niai spaudžiant akceleratorių. 
Užvedimo periodai turėtų bū-
ti trumpi, vos po 3–5 sekun-
des. Trumpi starterio sukimo 
periodai išjudins sustingusį 
tepalą. Jei tai nepavyksta iš 
karto, neverta ilgiau alinti au-
tomobilio, nes tik pakenksite 
starteriui.

Patariam, prieš užvedant vi-
sų tipų automobilius, išjungti 
visus įmanomus elektrą nau-
dojančius prietaisus, taupyti 
automobilio baterijose liku-
sią energiją. Svarbu užvedus 
automobilį keletą minučių 
palaukti, kol variklio alyva 
sušils, nespausti akcelerato-
riaus. 

Ką reikia žinoti 
apie aušinimo skystį 

(antifrizą)? 
Tai skystis, mažinantis van-

dens užšalimo temperatūrą ir 
neleidžiantis varikliui užšalti. 
Prieš prasidedant dideliems 
šalčiams, būtina patikrinti 
aušinimo skysčio kiekį auto-
mobilyje. Verta paminėti, kad 
aušinimo skysčių yra įvairių 
spalvų ir įvairių savybių. Au-
šinimo skysčių spalva abso-
liučiai nieko nereiškia! Skystį 
reikėtų rinktis vadovaujantis 
automobilio gamintojo ins-
trukcija. Perkant koncentruotą 

aušinimo skystį, jį būti-
na praskiesti distiliuotu 
vandeniu, nes neskies-
tas žiemą gali sustingti, 
o sumaišytas su vande-
niu vienodomis dalimis 
puikiai tarnaus ir esant 
–35 ºC temperatūrai. 
Susidarius situacijai, 
kai automobilio auši-
nimo sistemai papildy-
ti reikia įpilti aušinimo 
skysčio daugiau kaip 
30 proc. viso užimamo 
tūrio, patartina pakeisti 
jį visą.

Kokią įtaką 
automobiliui 
turi oro slėgis 
padangose?

Oro slėgį padangose 
žiemą reikėtų tikrinti nuolat, 
nes esant dideliems šalčiams 
jis gali smarkiai nukristi. Au-
tomobilį su per mažu oro slė-
giu padangose suvaldyti yra 
žymiai sunkiau.

Kokias klaidas darome 
valydami automobilio 

stiklus?
1. Negalima šildyti stiklo 

karštu ar verdančiu vande-
niu. 

2. Negalima grandyti le-
do nuo nė kiek neatšilusio 
stiklo. 

3. Negalima šildyti prie-
kinio stiklo maksimaliu re-
žimu. 

4. Negalima valyti prišalu-
sio ledo valytuvais. 

5. Būtina naudoti tik žie-
mai skirtą langų plovimo 
skystį. 
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Japonija turėtų „laikytis kukliau“- Pietų Korėja 
Japonija turėtų „laikytis kukliau“ dėl savo praeities, ketvirtadienį 
pareiškė Pietų Korėjos prezidentas Mun Džejinas. Japonijos ir Pietų 
Korėjos – dviejų JAV sąjungininkių ir kapitalistinių demokratijų 
– santykius seniai temdo ginčai dėl istorijos ir teritorijos. 

Š. Korėjos spauda: aklavietė derybose su JAV 
Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas per susitikimą su Kinijos 
prezidentu Si Dzinpingu išreiškė „nerimą“, kad derybos su JAV dėl 
branduolinio nusiginklavimo atsidūrė aklavietėje, ketvirtadienį 
pranešė oficiali Pchenjano naujienų agentūra KCNA.

Jei savo sodyboje dar 
neturite vasaros pradžioje 
baltais žiedynais 
apsipilančio juodauogio 
šeivamedžio krūmo, o ir 
turėdami vis dar nežinote 
apie stebuklingas jo 
galias, tai šis straipsnis 
kaip tik jums. Apie 
juodauogio šeivamedžio 
naudą pasakoja žolininkė-
biologė Monika Smilgytė.

Juodauogis šeivamedis lo-
tyniškai vadinamas Sambucus 
nigra. Jo pavadinimas kilęs iš 
graikiško žodžio „sambyke“, 
kuris reiškia fleitą. Iš jaunų 
šeivamedžio šakelių, išėmus 
minkštą šerdį, gaminami pu-
čiamieji muzikos instrumen-
tai: fleitos, piemenėlių dūde-
lės. Tai – be galo puošnus, 
birželį baltais žiedynais, o ru-
denį juodomis uogomis pasi-
puošiantis krūmas ar nedidelis 
medelis, užaugantis iki 5–10 
m aukščio (nesumaišykite su 
raudonuogiu šeivamedžiu, 
kuris žydi geltonai ir subran-
dina raudonas uogas, nes jis 
yra nuodingas). Mėgsta drė-
gną ir derlingą dirvožemį, au-
ga saulėje ar pusiau pavėsyje. 
Nuo seniausių laikų garbina-
mas ir laikomas stebuklingu, 
turinčiu magiškų galių. Šei-
vamedis – čigonų, žydų, vo-
kiečių, danų, prūsų, lietuvių 
ir dar daugelio kitų Europos 
tautų neatsiejama liaudies iš-
minties paveldo dalis. Lietu-
viai nuo seno jį vadino ne tik 
šeivamedžiu, bet ir juoduoju 
bezdu, kiauramedžiu, sambre, 
štruku. Bezdu šeivamedis pa-
vadintas ne šiaip sau – jo lapų 
specifinis kvapas, primenan-
tis katinų žymimas teritorijas, 
patinka tikrai ne visiems. Žie-
dai malonesnio aromato. Se-
novėje buvo manoma, kad po 
bezdo krūmu gyvena vienas 
iš žemdirbystės, prabundan-
čios pavasario gamtos dievų 
– Puškaitis (puškėti reiškia žy-
dėti) ir su savo pagalbininkais 
barstukais, dar vadinamais 

Juodauogio šeivamedžio žiedai ir uogos – sveikatos lobynas
bezdukais (mažais piršto dy-
džio barzdotais nykštukais), 
rūpinasi žemės vaisiais, duo-
niniais javais, saugo sodybų 
aruodus, kad juose nestigtų 
javų ir kitų gėrybių. Tad šei-
vamedžio krūmo šiukštu ne-
galima iškirsti, kad gerosios 
namus saugančios dvasios 
nepabėgtų.

Magišku juodauogis šei-
vamedis dar vadinamas ir dėl 
savo nepaprastų gydomųjų 
galių. Bet atsargiai – arbatė-
lėms tinka ne visas augalas, 
o tiktai žiedai (be stambiojo 
žiedkočio), gerai sunokę juo-
dos uogos ir žievė (tik nedi-
deliais kiekiais), nes lapuo-
se, neišnokusiose uogose, jų 
kauliukuose (gerai sunoku-
siose uogose, iki galo pra-
siskleidusiuose žiedynuose, 
žievėje jų mažiau) gausu nu-
odingų cianogeninių glikozi-
dų (kaip ir vyšnių, slyvų kau-
liukuose ar neprinokusiuose 
šermukšniuose). Uogose taip 
pat yra rutino (kaip ir rūtose), 
jis reguliuoja kraujo kapilia-
rų sienelių pralaidumą. Tad 
ir šviežių uogų nepadaugin-
kite, kad neapsinuodytumėte 
ir nesudirgtų skrandis. Geriau 
vartoti termiškai apdorotas 
uogas, nes tada ciano jungi-
niai suskyla. 

Kodėl taip vertinami šei-
vamedžio žiedai? Tai – ne tik 
vitamino C, karotino, mine-
ralinių medžiagų (kalio, va-
rio, geležies) šaltinis. Šeiva-
medžio žieduose yra be galo 
daug aktyvių junginių: gliko-
zido sambunigrino (cianoge-
ninis darinys), eterinių aliejų, 
gleivių, rauginių medžiagų, 
organinių rūgščių, flavonoi-
dų (rutino). Juose telpa visa 
vaistinėlė. Šeivamedžio žiedų 
ar uogų arbata didina organiz-
mo atsparumą ypač peršalimo 
ligoms, stiprina imunitetą, 
skatina prakaitavimą, maži-
na karščiavimą, varo šlapi-
mą, skatina tulžies išsiskyri-
mą, lengvai laisvina vidurius, 
dezinfekuoja, veikia priešuž-
degimiškai, sutraukiančiai. 
Vartojama sergant peršalimo 
ligomis: sloga, gripu, bron-
chitu, laringitu, kai vargina 
gerklės skausmas, plaučių 
uždegimas, sinusitas, kokliu-

šas, vėjaraupiai, tymai. Pade-
da gydyti inkstų ir šlapimo 
takų uždegimą, vidaus orga-
nų pabrinkimus. Ypač pade-
da sergant pūsleline (herpes 

virusu), sergant reumatu, po-
dagra, artritu, neuralgija, net 
astma. Šeivamedžio žiedų (ar-
ba jaunų lapelių mažomis do-
zėmis) arbata valo organizmą, 
kraują. Žiedų arbata ramina ir 
malšina uždegimus, naudoja-
ma turint burnos gleivinės už-
degimą, išopėjimų, skaudant 
gerklei, karščiuojant maišo-
ma su pipirmėte, kraujažole 
ir juozažole. Šeivamedžio ar-
bata (kartu su raktažole, sau-
lėgrąža, ožrage) padeda ser-
gantiesiems diabetu. Spartina 
medžiagų apykaitą, tad juo-
dojo bezdo dedama į „liekni-
nančias“ arbatas. Kamuojant 
artritui, užkietėjus viduriams, 
kamuojant traukuliams geria-
ma šeivamedžio žievės arbata, 
kurioje gausu taninų (šaukš-
tą džiovintos žievės užpli-
kinti termose litru verdančio 
vandens). Reumatui gydyti 
naudojamos uogos, kartu su 
gluosnių žieve ar vingiorykš-
te. Išoriškai galima naudoti vi-
są augalą – verdančiu vande-
niu nuplikinti šviežiai surinkti 
lapai dedami ant sumušimų, 
patemptų sausgyslių, nušali-
mų, opų, pragulų, nudegimų, 
sąnarių uždegimų, hemoro-
jaus. Šeivamedžio žiedų ir uo-
gų aktyviosios medžiagos vei-
kia įvairius organus ir organų 
sistemas: širdį, burnos ertmę, 
kvėpavimo takus, plaučius, 
vidurius, skrandį, inkstus, šla-
pimo takus, kepenis, imuninę 
sistemą. Tad nenuostabu, kad 
šių magiškų galių turinčių žie-

dų galima vartoti net gydant 
ŽIV – žmogaus imunodeficito 
virusą ir vėžį (žievėje esantis 
alkaloidaslektinas pasižymi 
antivirusiniu, vėžinių ląstelių 

dauginimą slopinančiu povei-
kiu, žieduose esantis flavonoi-
daskempferolis slopina nuo 
estrogeno priklausomų vėžio 
ląstelių dauginimąsi, žieduose 
esantis flavonoidaskverceti-
nas taip pat pasižymi antikan-
cerogeniniu poveikiu)!

Negalima šeivamedžio var-
toti sergant inkstų akmenlige, 
sumažėjus leukocitų kiekiui 
kraujyje. Šeivamedžio arbata 
ramina sudirgusią odą, bali-
na, naikina strazdanas, dezin-
fekuoja.

Galima gerti ir vienų šeiva-
medžio žiedų (ar uogų) arbatą 
(1–2 šaukštus žiedų užplikinti 
litru verdančio vandens) arba 
maišyti su kitomis nuo peršali-
mo padedančiomis žolelėmis. 
Jei sergate gripu, maišykite su 
liepžiedžiais, avietėmis, ser-
bentų lapais. Norint sustiprinti 
imunitetą, turint Herpes virusą 
– su raktažolėmis, asiūkliais, 
beržais, jonažole. Skaudant 
gerklei, praradus balsą – su ša-
lavijais, beržų pumpurais, tra-
mažole, pipirmėte, kraujažole. 
Kamuojant kosuliui – su rak-
tažole, šalpusniais, gysločiais, 
asiūkliu. Šeivamedžio veiks-
mingumas priklauso nuo to, 
ar liga dar neįsibėgėjus. Tad 
pastebėjus pirmus peršalimo 
simptomus, stiprių arbatų (2 
šaukštus sausų žolelių užpli-
kinti litru verdančio vandens) 
turėtų gerti visi šeimos nariai 
po kelis puodelius arbatos 
per dieną. Visada svarbiausia 
– prevencija. Efektyviausia 

šeivamedžio arbata būna ta-
da, kai pajuntate dar tik pačius 
pirmuosius peršalimo simp-
tomus. Geriant šeivamedžio 
žiedų kartu su liepžiedžiais 
arbatą, gripu persergama per-
pus greičiau.

Šeivamedžio žiedai plačiai 
vartojami ir virtuvėje. Švie-
žius žiedus galima mirkyti 
tešloje ir kepti. Tiek šviežių, 
tiek džiovintų žiedų galima 
berti į blynus, kompotus, uo-
gienes, padažus ar net raugin-
tą sulą. Jie suteikia uogienėms 
švelnų muskato riešutų skonį, 
ypač tinka su agrastų uogiene. 
Šeivamedžio uogų galima dėti 
į uogienes, želė, kompotus. Iš 
gerai prinokusių uogų galima 
pasidaryti sirupo. Uogas gau-
siai užpilkite cukrumi, galite 
įdėti ekologiškų apelsino ar 
citrinos žievelių (galite paeks-
perimentuoti ir įmesti gvaz-
dikėlį ar gabaliuką imbiero), 
ir mediniu šaukštu išsukite. 
Palikite parai, kad ištirptų cu-
krus ir išsiskirtų iš uogų sul-
tys. Per drobę nusunkite (kad 
pašalintumėte sėklas su ciano 
junginiais), pasterizuokite (pa-
kaitinkite iki 80°), išpilstykite, 
laikykite šaltai (šaldytuve ar 
rūsyje). Vartokite po šaukš-
telį sirupo kaip pagarbą prie 
blynų, į ne per karštas arba-
tas, kompotus. Iš pagrindų su-
stiprinsite imuninę sistemą ir 
vaikai žiemą nesirgs. Galima 
šeivamedžio uogų išsidžio-
vinti džiovykloje ar užsišaldy-
ti. Kartu su kitomis uogomis 
termose jas užplikę verdan-
čiu vandeniu, turėsit skanaus, 
vitaminingo, imunitetą stipri-
nančio kompoto. Iš 
juodų bezdo uogų, 
cukraus, imbiero ir 
gvazdikėlių galima 
pasigaminti aromati-
nio vyno ar likerio.

Nedideli kiekiai 
ciano junginių ne-
kenkia, kaip tik yra 
net naudingi, bet jei 
nekreipsite dėmesio 
ir gausiai vartosite 
termiškai neapdoro-
tas ar nesubrendu-
sias uogas ir kitas ne-
plikytas šeivamedžio 
dalis, galite smarkiai 
apsinuodyti, pradėti 

viduriuoti ar net rizikuoti sa-
vo gyvybe. Tad šviežių, ne-
virtų uogų negalima vartoti 
nėščiosioms ir vaikams. Jeigu 
paragausite šviežių prinokusių 
iki juodumo uogų, pamatysi-
te, kad suvalgius kelias uoge-
les pasidarys šleikštu. Tai ir 
parodo, kad jau užteks. Virtų 
ar plikytų uogų galima vartoti 
didesnį kiekį.

Juodauogio šeivamedžio la-
pų nuoviras naudojamas kaip 
insekticidas.

Žiedus rinkite birželio mė-
nesį, kai bezdai žydi, žievę 
– žiemos pabaigoje, kol dar 
nepradėjo sprogti pumpurai, 
lapus skinkite vasarą ir iš karto 
nuplikinę verdančiu vandeniu 
naudokite išoriškai. Žiedus ir 
žievę džiovinkite ant kartono 
lapų gerai vėdinamoje, tam-
sioje namo pastogėje, uogas 
– elektrinėje džiovyklėje. Iš-
džiūvę žiedai būna gelsvos-
spalvos, parudavę vartojimui 
netinkami.

Mažuose soduose šeivame-
dį galima formuoti ir kaip ma-
žesnį krūmą ar medelį. Jis la-
bai gajus ir greitai atauga, tad 
galima nugenėti iki pat žemės. 
Rudenį nukritę lapai puikiai 
pasitarnauja mulčiavimui.

Na, o jei savo sode neturi-
te juodauogio šeivamedžio ar 
nėra pakankamai erdvės jam 
pasisodinti, ieškokite šio ste-
buklingo krūmo pamiškėse, 
apleistose sodybose ir fer-
mose. Birželį sužydėjęs kaip 
nuotaka, savo baltas žiedynų 
galveles lenks jums pro ša-
lį važiuojant ir ragins prisi-
skinti. 

Žolininko kertelė

Juodauogio šeivamedžio uogos
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valandomis bei mirties aki-
mirką: jis paguodžia moteris, 
meldžiasi už savo kankinto-
jus, pažada rojų gerajam plė-
šikui ir paskutinį kartą iškve-
pia tardamas „Tėve, į tavo 
rankas atiduodu savo dvasią“ 
(Lk 23, 46). Jėzaus malda 
skleidžia ramybę, nuramdo 
stipriausias emocijas, keršto 
ir atsilyginimo troškimą, su-
taiko žmogų su pikčiausiu jo 
priešu – mirtimi.

Būtent Luko Evangelijoje 
surandame mokinio prašymą 
išmokyti melstis – „Viešpa-
tie, išmokyk mus melstis“ (Lk 
11, 1). Iš šio prašymo gimsta 
Jėzaus mokymas, kokiais žo-
džiais ir su kokiu nusiteiki-
mu dera kreiptis į Dievą. Šio 
mokymo pirmieji žodžiai yra 
būtent „Tėve mūsų“, „Tėve 
mūsų, kuris esi danguje“. Ne 
„šeimininke“, ne „globėjau“, 
o „Tėve“. Mes turime Tėvą, 
Dievas yra Tėvas, krikščio-
nis kreipiasi į Dievą žodžiu 
„Tėve“, pabrėžė popiežius 
Pranciškus.

Viešpats taip pat paaiški-
na maldos nuostatas: viena 
vertus, reikia būti „įkyriam“, 
kita vertus – pasitikėti. Jėzus 
pasitelkia palyginimą apie tą, 
kuris naktį užklumpa draugą 
ir prašo duonos:  „Aš jums 
sakau: jeigu nesikels ir neduos 
jam duonos dėl bičiulystės, tai 
dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, 
kiek tik jam reikia“ (Lk 11, 9). 
Maldoje reikia ištvermės, rei-
kia įkyrumo. Tuoj po to Jėzus 
kalba apie tėvą, kuris išklauso 
alkaną vaiką: „Kur jūs matėte 
tokį tėvą, kad duonos prašan-
čiam vaikui duotų akmenį?! 
Ar prašančiam žuvies – atkiš-
tų gyvatę?“ (Lk 11, 11). Die-
vas yra Tėvas, kuris išklauso 
savo vaikus.

Tačiau, anot popiežiaus, 
skaitydami šiuos žodžius 
galbūt dvejojame: kiek kartų 
mūsų maldos, rodos, nesu-
laukė jokio atsakymo. Kiek 
kartų beldėme į uždarytas du-
ris. Tačiau būtent tokiu atveju 
Jėzus pataria nepasiduoti, to-
liau primygtinai melsti. Nes 
malda keičia tikrovę: jei ne 
tikrovę aplink mus, tai mus 
pačius, mūsų širdį. Kiekvie-
nam besimeldžiančiam Jėzus 
pažadėjo Šventosios Dvasios 
dovaną.

„Galime būti tikri, kad Die-

vas atsilieps“, – sakė popie-
žius. Nežinome, kada, tačiau 
atsilieps. Galbūt teks prašyti 
visą gyvenimą, tačiau atsi-
lieps. Laimės troškimas širdy-
je vieną dieną bus išpildytas: 
„Nejaugi Dievas neapgintų 
teisių savo išrinktųjų, kurie jo 
šaukiasi per dienas ir naktis, 
ir delstų jiems padėti?!“ (Lk 
18, 7). Tai bus didinga šlovės 
ir prisikėlimo diena. Jau dabar 
malda yra pergalė prieš viena-
tvę ir neviltį. Nesuprantame 
viso to, kas vyksta istorijoje, 
tačiau žinome, kad toji diena 
ateina ir kad yra Tėvas, kuris 
laukia išskėstomis rankomis.

Po bendrosios audiencijos 
katechezės popiežius Pran-
ciškus pasveikino visus mal-
dininkus, ypač jaunuolius, 
senelius, ligonius ir jauna-
vedžius. Jis priminė, kad se-
kmadienį švenčiama Jėzaus 
Krikšto šventė, kuria užbai-
giamas liturginis Kalėdų lai-
kas. Ir mums yra svarbu pa-
galvoti apie savo krikštą, ku-
ris mus padarė krikščionimis, 
Bažnyčios ir Kristaus kūno 
nariais. Šventasis Tėvas pa-
ragino audiencijos dalyvius 
pasikalbėti apie savo krikštą 
su tėvais, draugais, krikštatė-
viais, seneliais: kada ir kaip 
tai įvyko? Kada gimėme ti-
kėjimui? Galbūt verta tą metų 
dieną švęsti kaip savo asme-
ninę šventę.

„Dėkokime Viešpačiui už 
tikėjimo dovaną ir prašykime 
Šventosios Dvasios stiprybės 
būti drąsiais Jėzaus liudyto-
jais“, – paragino Šventasis 
Tėvas.    VATICAN NEWS

Ir katalikai 
juokiasi...

Viena davatkėlė, nuėjusi 
išpažinties, pasakė, kad nu-
sidėjo prieš nekaltybę.

Kunigas pradėjo jai aiš-
kint:

– Kaipgi, mergele, dar to-
kiame amžiuje, taip smarkiai 
nusidėjai?

– Tai, kad dvasiškas tėveli, 
sako, akims sveika, – prašne-
ko davatkėlė.

– Neklausyk, Dievo dukra, 
tai ne tiesa, o pikti prasima-
nymai. Jei tai būtų tiesa, tai aš 
ir per sieną matyčiau, – atsidė-
jęs aiškino nuodėmklausys.

Trečiadienio  
katechezė.  

Melskimės įkyriai ir 
pasitikėdami

Sausio 9 dienos bendrojoje 
audiencijoje popiežius Pran-
ciškus tęsė katechezių ciklą 
apie „Tėve mūsų“ maldą.

Šio trečiadienio katechezėje 
Šventasis Tėvas atkreipė dė-
mesį į Evangeliją pagal Lu-
ką, kuri atidžiai aprašo Jėzaus 
maldą, Jėzų gaubusią maldos 
atmosferą. Būtent Evangeli-
joje pagal Luką, priminė po-
piežius, yra trys šlovinimo 
himnai, kartojami kasdienėje 
Bažnyčios maldoje: Zacharijo 
giesmė (Benedictus), Marijos 
giesmė (Magnificat) ir Simeo-
no padėka (Nunc dimittis).

Evangelijoje pagal Luką 
Jėzus yra tas, kuris meldžiasi. 
Kaip rašo Lukas, Jėzaus at-
simainymas įvyksta maldo-
je: „Besimeldžiant jo veido 
išvaizda pasikeitė, o drabu-
žiai pasidarė skaisčiai balti“ 
(Lk 9, 29). Tačiau kiekviena-
me Jėzaus žingsnyje dvelkia 
Dvasia, kuri vadovauja Jo 
veiksmams. Jėzus meldžiasi 
per krikštą prie Jordano upės, 
kreipiasi į Tėvą prieš svar-
biausius sprendimus, dažnai 
pasitraukia nuošaliai maldai.  
Malda užtaria Petrą, kuris ne-
trukus jo išsižadės: „Simonai, 
Simonai! Štai šėtonas parei-
kalavo persijoti jus tarsi kvie-
čius. Bet aš meldžiuosi už ta-
ve, kad tavasis tikėjimas nesu-
svyruotų“ (Lk 22, 31–32).

„Tai guodžia: žinojimas, 
kad Jėzus meldžiasi už mus, 
meldžiasi už mane, už kie-
kvieną iš mūsų tam, kad mū-
sų tikėjimas nesusvyruotų“, 
– kalbėjo popiežius, pabrėžęs, 
jog tai vyksta ir dabar, šiuo 
metu. Jėzus už mus meldžiasi 
dabar ir mums to reikia.

Mesijas meldžiasi kančios 

JK parlamentas vėl smogė premjerei Th. May
JK vyriausybė sulaukė dar vieno parlamento smūgio, įstatymų 
leidėjams nubalsavus už nutarimą, kad tuo atveju, jeigu „Brexit“ 
sutartis kitą savaitę būtų atmesta Vestminsterio, ministrų 
kabinetas turėtų per tris dienas paskelbti tolimesnius planus.

Areštuoto laivo įgula paskelbė bado streiką
Turkijoje už skolas areštuoto Rusijos laivo „Streamline“ įgula 
trečiadienį dėl negautų atlyginimų paskelbė bado streiką. Anot 
šaltinių, laivo savininkas nuo 2018 metų birželio nemokėjo 
atlyginimų 10 įgulos narių. Skola viršija 90 tūkst. dolerių.

Praėjo gruodis, Kalėdų 
šurmulys, pasiruošimas, 
švenčių laukimas. Tai 
laikas, kai viskas lekia 
nepaprastai greitu 
ritmu. Kalėdų dovanos, 
žvilgantys kalėdiniai 
blizgučiai tarsi įsuka 
į sūkurį, kai sunku 
atrasti laiko stabtelėti ir 
pagalvoti... 

Pagalvoti apie tuos, ku-
riems dabar sunkiau negu 
mums, kurie jau niekur ne-
beskuba, bet irgi laukia Kalė-
dų, tik kitaip nei mes. Jiems 
užtenka laiko ir pagalvoti, ir 
maldą sukalbėti. Jiems laiko 
netgi per daug. Kai esi nuo 
ryto iki vakaro vienas su savo 
mintimis, dienos slenka lėtai... 

Prienų maltiečiai dėkoja už paramą

Dėkojame, kad atradote laiko, 
kad skubėdami Kalėdų link 
pagalvojote apie sunkiau gy-
venančius savo bendruome-
nės narius.

Prienų „Ąžuolo“ progimna-
zijos jaunieji maltiečiai prieš 
Kalėdas, kaip ir kasmet, or-
ganizavo renginius: kalėdinę 
labdaros mugę, akciją „Mal-
tiečių sriuba“ Prienų mies-
to aikštėje, mokyklos ben-
druomenei parodė muzikinį 
spektaklį „Spalvų pasaka“. 
Progimnazijos choras giedo-
jo Kūčių vakaro šv. Mišiose 
Prienų Kristaus Apsireiški-
mo bažnyčioje. Visų renginių 
metu buvo renkamos lėšos 
Prienų mieste gyvenančių, 
maltiečių globojamų, vienišų 

senelių sriubai.
Dėkojame Prienų „Sodrai“, 

kuri suorganizavusi savo ko-
lektyve „Pyragų dieną“, su-
rinktas lėšas taip pat paskyrė 
mūsų organizacijai.  

Visų šių renginių – akcijų 
metu surinkta tūkstantis šim-
tas eurų. 

Galime pasidžiaugti, kad ir 
2019 metais Prienų jaunieji 
maltiečiai galės lankyti savo 
globojamus senelius, kad jū-
sų dėka du kartus per savaitę 
galės nunešti termosą karštos 
sriubos. O svarbiausia`– pra-
skaidrins jų vienatvę, padova-
nos savo šypseną ir bendravi-
mo džiaugsmą.

MOPT Prienų grupės vado-
vė Lina Suchorukovienė 
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Prisiėmė atsakomybę už sprogimą prie TV
Graikijos ultrakairieji kovotojai prisiėmė atsakomybę už sprogimą, 
driokstelėjusį prie vienos didžiausių šalies žiniasklaidos priemonių 
grupių būstinės Atėnuose. Gruodžio 17-ąją „Skai“ redakcijai 
smogta dėl galimų neskaidrių ryšių tarp žurnalistų ir politikų.

Dingęs Prancūzijos naikintuvas rastas sudužęs
Prancūzijos karinių oro pajėgų naikintuvas „Mirage 2000“, 
anksčiau trečiadienį dingęs kalnuotame rytiniame šalies 
regione, buvo rastas sudužęs, bet jo dviejų pilotų likimas kol kas 
nežinomas.

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Daugelis vyresnės kartos 
žmonių puikiai mena 
1991 metų sausio įvykius. 
Nemažai jų dalyvavo 
mitinguose prie LR Seimo 
ir TV bokšto, budėjo prie 
retransliavimo stočių 
Juragiuose ir Sitkūnuose.

Kiekvienais metais artėjant 
šiai ypatingai datai, primenan-
čiai, kaip mūsų tautos žmonės 
gynė neseniai iškovotą nepri-
klausomybę, susimąstome, ar 
dabar būtume tokie vieningi. 
O tada niekas net apie savo 
gyvybę negalvojo...

1991-ųjų sausis buvo ne-
ramus, nes sovietų valdžia, 
panaudodama Lietuvoje bu-
vusias ginkluotąsias pajėgas 
ir vietinius kolaborantus, vėl 
norėjo atkurti senąją  politinę 
sistemą. Pirmiausia, žinoma, 
buvo norima atskirti Lietuvą 
nuo pasaulio – užgrobti televi-
zijos, radijo, spaudos pastatus, 
o vėliau ir Seimą.

Nuo pat 1991 metų pra-
džios buvo juntama ypatinga 
padėtis ir įtampa. Žmonės su 
muzika ir dainomis rinkosi 
prie TV bokšto ir Seimo, taip 
palaikydami atgautą laisvę. 
Taigi, galima teigti, kad mū-
sų  žmonių ryžtas gintis su-
stabdė agresiją, nors ir turėjo 
savo kainą. Tą baisią sausio 
13-osios naktį nuo sovietų 
tankų ir kulkų krito 14 laisvės 
gynėjų, o šimtai žmonių buvo 
sužeisti. Netikėjo mūsų žmo-
nės, kad bus panaudota brutali 
jėga, kad tiek metų čia gyvenę 

Birštoniečiai 1991-ųjų sausio įvykiuose

ir apie tautų draugystę kalbėję 
sovietai išdrįstų pakelti ginklą 
prieš dainuojančią minią...

Tuose sausio įvykiuose da-
lyvavo ir didelis būrys biršto-
niečių, kurie budėjo ne tik prie 
parlamento, prie TV bokšto, 
bet ir prie strateginių infor-
macinių objektų.

Nemažai medžiagos apie 

tuos istorinius įvykius su-
kaupta Birštono muziejuje, 
tačiau nuotraukų beveik nė-
ra. Tais laikais dar mažai kas 
turėjo fotoaparatus, o apie iš-
maniuosius telefonus net ne-
svajojo. Tad papasakoti apie 

tų dienų situaciją ir nuotaikas 
mielai sutiko Birštono muzie-
jaus direktorės pavaduotojas 
Vytautas Šeškevičius. 

„Sausio įvykiai – ypatingi 
ir įsimintini. Po Nepriklau-
somybės atgavimo jautėmės 
pakylėti ir negalėjome pagal-
voti apie tokius neprognozuo-
jamus padarinius. Buvome 

prie parlamento ir TV bokšto 
sausio pradžioje – tada visų 
nuotaika buvo pakili, atvažia-
vo meno kolektyvai, žmonės 
dainavo, šoko ir buvo labai 
draugiški, vaišino vieni kitus 
sumuštiniais ir karšta arbata“, 

– prisiminė V. Šeškevičius.
Sausio 13-osios naktį, anot 

V. Šeškevičiaus, iš Biršto-
no apie 4–5 valandą išvyko 
du autobusai, pilni žmonių. 
Tai, ką jie pamatė, jau ne-
buvo panašu į tai, kas buvo 
anksčiau. Niekas nedaina-
vo, girdėjosi raudos ir mal-
dos, kurioms vadovavo jau-
nas kunigas Robertas Grigas. 
Juk prie TV bokšto jau buvo 
žuvusiųjų, tad žmonės meldė 
Dievo užtarimo ir pagalbos, 
visų nuotaika buvo prislėgta. 
Iš netoliese vykusių statybų 
aikštelės žmonės nešė sijas, 
kitas statybines medžiagas 
ir statė savotiškas barika-
das. Aplink buvo kūrenami 
laužai.

Birštoniečių vykimą į Vil-
nių bei Juragius ir Sitkūnus 
organizavo koordinatoriai 
Romualdas Dapkus ir Ginta-
ras Verseckas.

Po sausio 13-osios įvykių 
žmonės pradėjo skirstytis ir 
po kitus svarbius informaci-
nius objektus. Vieni važiavo 
dar į Vilnių, kiti – į Juragius 
bei Sitkūnus.

Kaip pasakojo V. Šeškevi-
čius, dienomis žmonės dirbo 
savo įprastiniuose darbuose, 
o po darbo vykdavo saugoti 
strateginių objektų. 

Sąrašas, kurį pateikė V. 
Šeškevičius tikrai ilgas – ja-
me beveik 60 pavardžių. Tai 
daugiausia tie žmonės, kurie 
vyko organizuotai, bet buvo 
ir tokių, kurie vyko savaran-
kiškai. 

„Įdomus buvo metas, kai 
jautėsi didelis visuotinis pa-
kilimas ir noras išsaugoti lais-

Šių metų sausio 3 
dieną minėjome 
žymaus birštoniečio 
partizano, tremtinio, 
,,Lietuvos Katalikų 
bažnyčios kronikos“ ir kt. 
antisovietinės pogrindinės 
spaudos spausdintojo ir 
platintojo, birštoniečio 
Povilo Buzo 100-ąsias 
gimimo metines. 

Prisimenant garsųjį birš-
tonietį, Birštono muzieju-
je Birštono krašto tremtinių 

Birštono muziejuje – atnaujinta 
ekspozicija ir partizanų ekspozicija bu-

vo papildyta nauju skyriumi: 
,,Povilui Buzui – 100 metų“. 
Čia eksponuojamos nuotrau-
kos ir dokumentai iš Birštono 
muziejaus fondų ir Povilo Bu-
zo sūnaus asmeninio archyvo. 
Tai nuotraukos iš tremties, su 
kovos bendražygiais partiza-
nais, tremtiniais, taip pat įvai-
rūs dokumentai.

Maloniai kviečiame aplan-
kyti atnaujintą ekspoziciją.

Birštono muziejaus vyr. 
fondų saugotoja Angelė Sa-

baliauskaitė

J. Vyšniauskas ir (dešinėje) Povilas Buzas. (Iš Birštono muziejaus archyvo)

Birštono savivaldybė jau šešioliktąjį kartą kviečia teikti Birš-
tono savivaldybei, bendruomenei nusipelniusių, savo darbais 
Birštono vardą garsinančių žmonių kandidatūras tradiciniams 
apdovanojimams, kurie bus teikiami Lietuvos valstybės atkū-
rimo dienos minėjime Vasario 16-ąją.

Kandidatus gali siūlyti įstaigos, nevyriausybinės organizacijos 
ir savivaldybės gyventojai. Argumentuotus pasiūlymus ir kan-
didatų pristatymus prašome pateikti raštu Birštono savivaldy-
bės Tarybos sekretoriatui, adresu Jaunimo g. 2, Birštonas, 207 
kab., iki 2019 m. sausio 28 d. 

Tel. pasiteirauti (8 319) 56 830. 
Laukiame Jūsų pasiūlymų!

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė

KVIEČIAME TEIKTI 
KANDIDATŪRAS  

VASARIO 16-OSIOS 
APDOVANOJIMAMS

ISSN 2538-9076
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Iš prokuratūros pavogti skrodimų dokumentai 
Belgijoje už teroristinį nusikaltimą teistam asmeniui pareikšti 
kaltinimai dėl informacijos vagystės iš šalies prokuratūros, o tarp 
pavogtų dokumentų yra 2016 metų savižudžių sprogdintojų 
išpuolių Briuselyje aukų skrodimo ataskaitos.

Skiriasi turtingiausias pasaulyje žmogus
JAV internetinės prekybos milžinės „Amazon“ generalinis 
direktorius 54 m. Džefas Bezosas ir jo 48 m. žmona Makenzi 
nutarė nutraukti 25 metus trukusią santuoką. Džefas laikomas 
turtingiausiu žmogumi, turinčiu 137 mlrd. JAV dolerių kapitalą.

„...Praeities vaizdai iškyla 
džiovinto žiobrio bei ką 
tik pamelžto pieno su 
puta kvapu, kaimynų 
sodo sultingų obuolių, 
pakrantės čiobrelių, 
laukinių česnakų skoniu...
Prabėgo keletas mėnesių. 
Ir vėl einu sausio sniegu 
padabintais laukais, 
stebiu medžius, sustingusį 
Nemuną...O šio krašto 
žmonės per tą laiką 
atgaivino klojimo teatrą. 
Džiaugiuosi kartu..“, 
– rašė Juozas Palionis 
miniatiūroje „Pavyko“ 
2004 m. išleistoje savo 
poezijos rinktinėje 
„Lūkesčių lietus“. 

Ši miniatiūra buvo skirta 
Birštono vienkiemio kaimo 
teatro K. Vijūno trijų dalių 
komedijos „Bobutės susipy-
ko“ premjerai. 

Dalios Banienės vadovau-
jamas kaimo teatras Birštono 
vienkiemyje susikūrė 2003 m. 
pabaigoje. Ir jau 2004 m. sau-
sio 17 d. įvyko teatro krikštas 
– spektaklio „Bobutės susi-
pyko“ premjera. Komedi-
joje pagrindinius vaidmenis 
atliko teatro režisierė Dalia 
Banienė, Valė Petkevičienė, 
Birutė Vokietaitienė ir Rim-
vydas Klimavičius. Ispūdin-

gais antraeiliais vaidmenimis 
startavo Paulina Bubnely-
tė, Onutė Mikėnienė, Mor-
ta Narankevičienė, Steponas 
Banys, Jonas Kvietkauskas. 
Ši spektaklio premjera tapo 
tramplinu, puikiu startu kul-
tūrinio gyvenimo pakilimui 
Birštono vienkiemyje ir se-

Pavyko... niūnijoje. Tačiau visgi pirmąja 
kultūrinio gyvenimo kregžde 
vienkiemyje reikėtų įvardinti 
saviveiklinį moterų kolekty-
vą „Saulėgrąža“, kuris įsikū-
rė 2002 m. gruodžio mėnesį ir 
iškart į savo veiklą įtraukė 30 
žmonių, panorusių dalyvau-
ti kultūrinėje-visuomeninė-
je veikloje. Klubą sudarė du 
ansambliai – vyrų ir moterų. 
Klubo „Saulėgrąža“ iniciaty-
va pradėtos švęsti tradicinės 
lietuvių tautos šventės – Mo-
tinos diena, Žolinės, kurias 
perėmė ir gražiai tęsia 2004 
m. susikūrusi Birštono vien-
kiemio bendruomenė. Mote-
rų klubas „Saulėgrąža“ ir labai 
intensyvi kaimo teatro veikla 
(ketverius metus – kasmet po 
premjerą) paskatino įkurti ir 
Birštono vienkiemio bendruo-
menę. Atidžiai sekant įvykių 
eigą, suprantama ir akivaizdu, 
kad teatras ir bendruomenė 
jau penkiolika metų žengia 

koja kojon tiek kultūrinės, tiek 
visuomeninės veiklos ritmu. 
Žmonės gaivina, puoselėja 
tradicijas, jas saugo, perduo-
da iš kartos į kartą ir kartu ku-
ria naujas. Sausio 4 d., minint 
Birštono vienkiemio bendruo-
menės 15-os metų veiklos ju-
biliejų, bendruomenės pirmi-
ninkas Vytas Kederys labai 
teisingai pastebėjo, kad teatras 
bendruomenėje – pagrindinė 

veiklos varomoji jėga. Teatro 
žmonės Birštono vienkiemyje 
per penkiolika teatro gyvavi-
mo metų kūrė savo tradicijas, 
kurios turi gražų tęsinį ir šian-
dien. Viena iš tradicijų – klo-
jimo teatro šventės. Po visus 
Lietuvos etninius regionus su 
visais teatro pastatymais (K. 

Vijūno „Bobutės susipyko“, 
E. Urbaitės „Stebuklas“, V. 
Bladikaitės „Ženteliai“, E. 
Urbaitės „Mokė ir pasimokė“, 
mokyt. A. Ferevičienės pagal 
latvių dramaturgę sukurta ko-
medija „Paprasta laimė“, B. 
Dauguviečio „Žaldokynė“) 
daug ir aktyviai keliavęs kai-
mo teatras puoselėjo viltį at-
kurti klojimo teatrą Nemuno 
vingių krašte. Būtent atkur-
ti, nes toks teatras prieš šešis 
dešimtmečius šiame krašte, 
Siponių kaime, gyvavo. Gra-
žios idėjos materializuojasi, 
jeigu... prie jų įgyvendinimo 
prisideda ir finansinė parama, 
kurią nuolat teikdavo J. Pa-
lionis. Šis žmogus buvo ir tas 
rėmėjas, kurio dėka Birštono 
vienkiemio teatras įgyvendi-
no savo svajonę – klojimo 
teatrų sambūrį, arba festivalį. 
Nuo 2006-ųjų Matiešionyse, 
šiandien jau tik Marytės Ga-
linienės sodyboje, tradiciškai 

kas antri metai vyksta kloji-
mo teatrų šventės. Ir padėkai, 
ir atminimui teatro šaukiniu, 
paties eiliuoto teksto auto-
riaus Juozo Palionio leidimu, 
parinkau žodžius: „Kur Ne-
muno mėlynas kelias“. Klo-
jimo teatro tradicija suleido 
gilias šaknis Nemuno vingių 
žemėje. Ja pakylėta ir Biršto-
no savivaldybė. O tradicijų, 
nuo pat 2004-ųjų metų, teatro 

žmonės sukūrė ir 
daugiau. Paties po-
puliariausio ir dau-
giausiai susitikimų 
(30 spektaklio pa-
sirodymų) žiūro-
vams dovanoję V. 
Bladikaitės „Žen-
teliai“ savo pagrin-
dinius personažus 

labai išradingai įpindavo ir 
į tradicinius bendruomenės 
renginius, Birštono šventes, 
teatrų festivalius. Vienkiemio 
teatras sukūrė ir labai gražią 
bičiulystės tradiciją, kuri gy-
va ir šiandienos teatre. Nuo 
paties pirmojo klojimo teatrų 
festivalio 2006 m. džiaugia-

mės ilgamete draugyste su 
Varėnos rajono savivaldybės 
Marcinkonių kaimo teatru 
ir jo režisiere R. Avižiniene, 
Jonavos rajono savivaldybės 
Panoterių kaimo teatru ir reži-
siere J. Adomaitiene, Kelmės 
Mažuoju teatru ir režisieriumi 
A. Armonu, Jonavos savival-
dybės teatru ir režisieriumi J. 
Andriulevičiumi, Prienų rajo-
no savivaldybės N. Ūtos lais-
valaikio salės mėgėjų teatru ir 
režisiere A. Lukjančuk. Ilga-
me kaimo teatro veiklos kely-
je buvo ir gražių įvertinimų, ir 

apdovanojimų. 
Visi pagrindi-
nių vaidmenų 
atlikėjai B. Vo-
kietaitienė, V. 
Petkevičienė, 
S. Banys, J. Ke-
derys, R. Kli-
mavičius bu-

vo apdovanoti už geriausiai 
komedijose sukurtus vyro ar 
moters vaidmenis. O ir visas 
teatro kolektyvas iš gastrolių 
niekuomet negrįždavo tuščio-
mis, be įvertinimo ar diplomo. 
Kiekvieni kaimo teatro metai 
drauge su bendruomene buvo 
ir turiningi, ir įspūdingi. Keis-
ta, kad minint Birštono vien-

kiemio kaimo bendruomenės 
15-os metų jubiliejų, sausio 4 
d. buvo prisimintas tik teatro 
penkerių metų veiklos kelias. 
Be jokios abejonės, visi džiau-

giamės Birštono vienkiemio 
teatro žmonių ir naujos reži-
sierės Beatos Klimavičienės 
pasiekimais, tačiau teatras, 
kaip minėjau, šį sausį švenčia 
tokį pat jubiliejų kaip ir ben-
druomenė. Visi teatro veikloje 
dalyvavę žmonės taip pat ša-
lia, toje pačioje bendruome-
nėje. Egzistuoja tokia klasi-
kinė tiesa: galima užsimerkti 

prieš istorinę tikrovę, galima 
ją ignoruoti, galima ją maty-
ti iškreiptą, tačiau negalima 
– jos ...atmesti.

Ir vėl pasikartosiu cituoda-
ma savo kraštietį, kūrėją Juo-
zą Palionį: „Mūsų gyvenimo 
laikas skaičiuojamas ne die-
nomis, o skriejančiomis dar-
bų, rūpesčių, atgaivos aki-
mirkomis. Laikas tirpsta kaip 

atlydžio sniegas. Gyvenimo 
poezija semiasi gyvasties iš 
tikrovės, iš kasdienybės ir net 
iš nuojautų. Būkime turtin-
gesni dalindamiesi, būkime 

laimingi bendraudami.“ Nuo 
savęs pridursiu – džiaukimės 
visais gražiais drauge nuveik-
tais darbais. Juk tai mūsų visų 
ir mūsų krašto istorija. Ta pa-
čia proga nuoširdžiai sveiki-
nu visus Birštono vienkiemio 
kaimo teatro artistus (negaliu 
pavadinti aktoriais, nes tai jau 
yra profesinė, aukštesnio ly-
gmens kompetencija) su 15-

os metų jubiliejumi, su artis-
tų pagarba teatrui, žiūrovams, 
vieni kitiems. Dėkoju už laiką, 
kurį buvo verta praleisti drau-
ge. Ir, žinoma, žmogui, kurio 
galvoje gimė ši graži idėja – 
kaimo teatro įkūrėjai ir reži-
sierei Daliai Elenai Banienei. 
Gražių idėjų, kūrybinių spren-
dimų – visiems, kurie šiandien 
scenoje, stiprios sveikatos, tu-

riningos, šviesios ir šiltos kie-
kvienos dienos tiems, kurie 
šalia scenos. 

Valė Petkevičienė,  
Birštono vienkiemio kaimo 

teatro veteranė 

Pirmoji trupės premjera - K. Vijūno komedija „Bobutės susipyko“

Birštono kurorto šventėje
Dalia Banienė ir 

Rimantas Jacunskas
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Automobilių pardavimai Kinijoje smuko
Automobilių pardavimai Kinijoje 2018 metais sumažėjo 6 proc. iki 
22,7 mln. vienetų ir nuosmukis buvo pirmasis per daugiau kaip 20 
metų. Spalį metinis pardavimų nuosmukis siekė 13,2 proc., lapkritį 
– 18 proc., o gruodį – 19 procentų. 

Vagį sugauti padėjęs reporteris surado senolę
JAV reporteris, prieš savaitę padėjęs policijai sugauti įtariamą 
vagį, surado ir demencija sergančią 89 metų moterį, nuklydusią 
nuo savo namų spaudžiant šaltukui. Maikas Kambelas rinkęs 
medžiagą pranešimui apie jos dingimą, rado ją pakeliui.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Pirmoji Arvydo Vilkaičio 
knyga „Tremtinio dalia“ 
1990 m. išleista masiniu 
tiražu (30 000 egz.) tirpte 
ištirpo. Ji gerokai skyrėsi 
iš kitų atsiminimų savo 
oriu ir taikliu pasakojimu 
apie patirtas kančias ir 
negandas. Šie pasakojimai 
vertė susimąstyti ir 
nuodugniau pažinti tas 
gyvenimo sąlygas, kuriose 
atsidūrė dalis Lietuvos 
gyventojų, geriau suprasi 
Nepriklausomybės 
prielaidas ir viltis (Jonas 
Markauskas).

1941-ųjų tremtinys Arvydas 
Vilkaitis, atsiminimų knygų 
„Tremtinio dalia“ ir „Gyven-
sim“ autorius, savo gyvenimu 
ir veikla įrašė įsimintiną pus-
lapį Lietuvos istorijoje. Jis ne 
kartą buvo prisimintas ne vien 
mūsų krašto, bet ir respubliki-
nėje spaudoje.

Arvydas gimė Dotnuvos 
žemės ūkio akademijos rekto-
riaus Vinco Vilkaičio šeimoje. 
1941 m. birželį kartu su tėvais 
buvo ištremtas iš Lietuvos, pa-
teko į baisiausią vietą Jakuti-
joje prie Laptevų jūros – Tro-
fimovską. 1943-aisiais mirė 
tėvas, o po penkerių metų – ir 
motina. Sunkiai dirbdamas ir 
rūpindamasis jaunesne sesute 
Audange, Arvydas atkakliai 
siekė mokslo. Su pagyrimu 
baigė vakarinę mokyklą ir 
miškininkystės technikumą, 
mokėsi Uralo miškų institu-
te. Grįžęs į Lietuvą A. Vilkai-
tis studijavo Lietuvos Žemės 

Sausio mėn. Birštono viešojoje 
bibliotekoje atidaryta literatūros 
paroda „Iškentęs Laptevų šaltį“, 
skirta ilgamečiui Birštono girininkui 
Arvydui Vilkaičiui

ūkio akademijos Miškų fa-
kultete, tris dešimtmečius jis 
dirbo Birštono girininku.

Sausio mėnesį Birštono vie-
šojoje bibliotekoje atidaryta 
literatūros paroda „Iškentęs 
Laptevų šaltį“. Parodoje – 
Birštono viešosios bibliotekos 
kraštotyros fonde saugomos 
Vilkaičių šeimos nuotraukos, 
Arvydo ir jo tėvo profesoriaus 
Vinco Vilkaičio knygos, atsi-
liepimai apie jas ir knygų su-
tiktuvių atgarsiai bei įvairiuo-
se leidiniuose anksčiau skelbti 
Vilkaičius pažinojusių žmonių 
prisiminimai.

Arvydas Vilkaitis pelnė ne 
tik artimųjų, bet ir visų jį pa-
žinojusių meilę bei pagarbą. 
Ši paroda (su ja susipažinti 
galima ir Birštono viešosios 
bibliotekos interneto svetai-
nėje adresu: https://www.birs-
tonas.mvb.lt/lt/parodos/1168-
laptevietis-arvydas-vilkaitis) 
teliudija, jog Birštonas nepa-
miršo savo girininko – ku-
klaus ir garbingo žmogaus, ir 
kad bibliotekos skaitytojams 
yra nuolat siūlomos jo kny-
gas. Stingdo Laptevų šaltį iš-
tvėrusių žmonių kančios, bet 
šildo žinojimas, jog Lietuvai 
jų širdyse visada buvo jauku 
ir saugu.

Ilgamečiui Birštono giri-
ninkui, lapteviečiui Arvydui 
Vilkaičiui (1929-01-15–1997-
02-11) 2019-ųjų sausio 15-ąją 
būtų sukakę 90 metų.

Birštono viešosios bibliote-
kos bibliografės Genovaitės 

Mačiūtės informacija 

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Sausio 4-ąją Birštono 
vienkiemio bendruomenė 
gražiai pažymėjo ne 
tik įsikūrimo 15-ąsias 
metines, bet ir naujų metų 
pradžią, pagerbė labiausiai 
nusipelniusius savo narius, 
apdovanojo jubiliatus.

Vakaronė prasidėjo vaikų 
sveikinimu bei bendruome-
nės himnu.

Birštono vienkiemio ben-
druomenės pirmininkas Vytas 
Kederys, kuris bendruomenei 
vadovauja nuo pat susikūri-
mo dienos, pirmiausia prista-
tė per tuos 15 metų nuveiktus 
darbus.

Gyvenvietė labai 
pasikeitė

 „Kai kūrėmės 2003 me-
tais, mūsų iniciatyvinė grupė 
buvo nedidelė ir iš pradžių 
turėjome tik 33 narius. Vė-
liau vis augome, plėtėmės 
ir vykdėme įvairias veiklas, 
kurios ir traukė žmones. Gal 
sekėsi ir dėl to, kad turėjome 
aiškią viziją ir tikslus – graži 
ir tvarkinga gyvenvietė su iš-

vystyta infrastruktūra, įvairia 
veikla užsiimantys gyvento-
jai“, – sakė bendruomenės 
pirmininkas.

Iš tiesų, per 15 metų Birš-
tono vienkiemio bendruome-
nė atliko labai daug svarbių 
darbų, gal net daugiau, negu 
planavo ir tikėjo. O ir vaizdas 
čia pasikeitė.

Dėl išvystytos bendros inf-

Birštono vienkiemio bendruomenė 
pasidžiaugė per 15 metų atliktais darbais

rastruktūros Birštono vienkie-
mio centrinė gyvenvietė tapo 
Birštono kurorto dalimi. Ben-
druomenė turi puikius par-
tnerius, tokius kaip Birštono 
savivaldybė, sporto centras, 
seniūnija, kultūros centras, 
policijos komisariatas, Birš-
tono viešoji biblioteka bei 
kitos savivaldybės bendruo-
menės ir visuomeninės orga-
nizacijos.

Bene didžiausiais pasieki-
mais bendruomenė gali pa-
sigirti kultūros srityje. Šven-
čiamos tradicinės lietuviškos 
šventės: Atvelykis, Žolinė, 
Motinos diena, kas antri metai 
rengiamas tarptautiniu tapęs 
teatrų festivalis „Kur Nemu-

no mėlynas vingis“.

Džiugina saviveikliniai 
meno kolektyvai

Bendruomenės pirminin-
kas džiaugėsi, kad žmonės 
aktyviai įsijungė į saviveikli-
nius meno kolektyvus: veikia 
moterų ir vyrų ansambliai, o 
reikalui esant – mišrus ansam-
blis, taip pat suaugusiųjų ir 

vaikų teatro studija „Mes“.
Dainininkų kolektyvams 

vadovauja puiki dainininkė 
ir vadovė Inesa Rutkauskienė, 
o vaidybos meno tiek suau-
gusiuosius, tiek vaikus moko 
režisierė Beata Klimavičienė. 
Birštoniečių saviveiklinis, ar-
ba, kaip sakoma, klojimo te-
atras per pastaruosius penke-
rius metus pelnė svarbius ap-
dovanojimus teatrų festivalyje 
„Atšvaitai“ už pastatytus įdo-
mius spektaklius „Trys my-
limos“, „Kuprotas oželis“ ir 
„Kalboje tautos stiprybė“. 

2017 metais mėgėjų teatrų 
festivalyje „Atšvaitai“ Birš-
tono vienkiemio teatro artis-
tai „susišlavė“ tris nomina-

cijas (už geriausiai sukurtus 
vaidmenis bei režisūrinius 
sprendimus) iš devynių ir tapo 
laureatais. Nominacijas pelnė 
Rimvydas Klimavičius, Ga-
brielė Kamarauskaitė ir reži-
sierė Beata Klimavičienė.

Birštono vienkiemio teatrui 
2018-ieji buvo ne tik naujų di-
delių darbų ir patirčių metai, 
bet ir vieni iš sėkmingiausių. 

Mat teatro kolektyvas bu-
vo pakviestas dalyvauti Lie-
tuvos valstybės 100-mečio 
dainų šventės „Vardan tos...“ 
Teatro dienoje „Sau, tautai, 
žmonijai“, kuri buvo skirta 
Vydūno 150-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Tai dide-
lė garbė nedidelės savivaldy-
bės kolektyvui, iškopusiam 
į tokias meno aukštumas. 
Džiugu, kad visuose rengi-
niuose netrūksta ir jaunųjų 
birštoniečių, kurie vaidina 
vaikų teatro studijoje „Mes“. 
Be vaikų ir jų dalyvavimo jau 
neįsivaizduojami jokie ben-
druomenės renginiai. Džiugu, 
kad yra ne tik vaidinančių, bet 
ir puikiai dainuojančių vaikų. 
Justė Vabuolytė ir Agnė Ba-
liūnaitė dalyvauja ir TV kon-
kurse „Dainų dainelė“.

V. Kederys paminėjo, kad 
bendruomenė dalyvauja pro-
jektinėje veikloje, ieško būdų, 
kaip pritraukti daugiau lėšų. 
Įgyvendinant VVG projek-
tus pavyko įrengti Birštono 
vienkiemio parką, kuris tapo 
mėgstama visų susibūrimo 
vieta, čia vyksta ir kai kurie 
vasaros renginiai. Iš projektų 
lėšų pavyko įsigyti 21 kom-
plektą tautinių drabužių, bal-
dų komplektų ir kitų reikalin-
gų daiktų. 

Bendruomenės pirmininkas 
paminėjo, kad „Žinių radijo“ 
surengtuose geriausių ben-
druomenių rinkimuose Birš-
tono vienkiemio bendruome-
nė pateko tarp 4 geriausiųjų.

„Mūsų pilna visur. Ne tik 
patys organizuojame rengi-
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Kurdų grupuotė belaisviais paėmė džihadistus 
Sirijos kurdų sukarinta grupuotė pranešė, kad šalies rytinėje 
dalyje jos kovotojai sučiupo aštuonis džihadistų grupuotei „Islamo 
valstybė“ priklausančius užsienio kovotojus, tarp kurių yra vienas 
paauglys amerikietis. Praėjusį kartą sulaikytas mokytojas iš JAV.

Ekspertas: Kinijai „reikalingi trys lėktuvnešiai“
Kinijai reikalingi „mažiausiai trys lėktuvnešiai“ savo ilgai pakrantei 
ir interesams užsienyje ginti, trečiadienį pareiškė vienas aukšto 
rango kinų karinių jūrų pajėgų ekspertas. Kinija šiuo metu turi tik 
vieną veikiantį lėktuvnešį – Sovietų Sąjungoje pastatytą laivą.

vę ir nepriklausomybę. Jura-
giuose naktimis taip pat degė 
laužai, visi buvo draugiški, 
kalbėjo, dalijosi įspūdžiais 
ir nuomonėmis. Juragių nie-
kas nepuolė, matyt, sovietų 
valdžia jau bijojo po pasaulį 
pasklidusios žinios apie tokį 
išpuolį prieš taikius žmones. 
Juk buvo susirinkę labai daug 
žmonių, budėjo visa Lietuva“, 
– pasakojo V. Šeškevičius.

Saugoti Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės iš Birštono 
vyko ne tik pavieniai asme-
nys, bet ir ištisos šeimos. Są-
rašuose yra paminėti L. ir R. 
Adomaičiai, R. ir J. Aleksan-
dravičiai, R. ir L. Kliūčiai, A. 
ir J. Juočbaliai, D. ir V. Žitkai, 
N. ir V. Slidžiauskai. Vieni iš 
aktyviausių buvo A. Paberžis, 
A. Girdvainienė, E. Pliuške-
vičius, R. Totoraitis, V. Ra-
simavičius, P. Kazlauskas, J. 
Raklevičius, A. Barkevičius, 
E. Vasiliauskas ir dar dauge-
lis kitų. Išskirtinė asmenybė 
ir šiuose 1991 metų sausio 
įvykiuose buvo Povilas Bu-
zas, kuris ir ankstesniais me-
tais dalyvavo visuomeninių 
organizacijų veikloje, buvo 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bei Šaulių sąjungos 
narys. Už nuopelnus P. Buzas 
buvo apdovanotas 4-ojo laips-
nio Vyčio Kryžiaus ordinu, 
Karininko Kryžiumi, Kariuo-
menės kūrėjų savanorių, taip 
pat Sausio 13-osios atminimo 
medaliais.

O štai kaip sausio įvykius 
prisimena birštonietis J. Alek-
sandravičius. „Kiekviena kar-
ta savo gyvenime patiria iš-
skirtinius įvykius, kuriais ga-
li didžiuotis, o tą laikotarpio 
dvasią kaip legendą perduoti 
kitoms kartoms. Mūsų karta 
buvo 1990–1991 m. įvykių 
liudininkė ir dalyvė.

Tomis 1991-tųjų sausio die-
nomis buvau mokytojų prof-
sąjungos kursuose Vilniu-
je (kurių taip ir nebaigėme). 
Grįždamas pėsčiomis perėjau 
visą miestą iki autobusų sto-
ties, mačiau besibūriuojančius 
nedidelėmis grupelėmis žmo-
nes prie parlamento, nerimas 
jautėsi, bet buvo gana tylu. Ir 
tik stotyje pirmą kartą sutrikau 
– prie manęs visa drebanti pri-
sėdo mergina, kuri ką tik pa-
bėgo nuo spec. operatyvinin-

Birštoniečiai 1991-ųjų sausio įvykiuose
atKelta IŠ 7 p. kų, kai buvo užimta Lietuvos 

medžiotojų draugija. Mergi-
na atsitiktinai pakliuvo į štur-

mo sūkurį, gavo smūgį, teko 
bėgti. Su tokiomis naujieno-
mis grįžau į namus, o žmona, 
pasirodo, su keliais aktyviais 
Birštono vyrais – jau Vilniu-
je. Grįžo namo vėlai, pasida-
linome įspūdžiais ir nerimu. 
O naktį birštoniečius pakėlė 
gaisrinės mašinos sirenos ir 
kvietimas prie savivaldybės. 
Paryčiais, pasiėmę pasus, 
palikę močiutę ir vaikus, šil-
čiau apsirengę, su daugeliu 
birštoniečių tylomis lipome į 
autobusus ir važiavome gin-
ti parlamento, nes visi žino-
jom, kad televizija jau užim-
ta. Žinojom, kad yra aukų. Iš 
pradžių buvo daug nerimo, o 
nuvykus nustebino jaunimas 
prie laužų – tylūs, rūstūs, kai 
kurie apdraskytais drabužiais, 
su mėlynėmis ant veidų, jie 
sėdėjo nesidairydami į aplink 
besitvenkiančią minią. Buvo 
aišku, kad jie jau stiprūs, už-
grūdinti, atėję nuo Televizijos 
bokšto. Sparčiai, būriais augo 
žmonių minia ir mums drauge 
tapo drąsiau. Vilniuje budėda-
mi praleidome 
keletą parų, pas-
kui buvom grįžę 
ir vėl su kitais 
važiavom. Kai 
buvo kviečiama 
vykti į Juragius, 
abu vykome ir 
ten...

Tas laikas pa-
virto istorija, bet 
šiandien ir rytoj 
itin svarbu, kad 
tas ryžtas, su-
sitelkimas liktų 
prasmingas ti-
kėjimu, kad esa-
me teisingame 
kelyje, kad da-
bar irgi priva-

lom gyventi panašia dvasia, 
kad Lietuva liktų vaikams, 
ateičiai. O kokią ją, ateitį, su-
kursime, priklauso nuo mūsų 
pačių“.

Labai graži tradicija Biršto-
ne sausio 12-osios vakarą de-
ginti laužus J. Basanavičiaus 
aikštėje, kurie primena to me-
to įvykius, dieną lankyti ren-
ginius ir parodas muziejuje.

Birštono gimnazijos mo-
kiniai, Šaulių sąjungos na-
riai, vadovaujami mokytojos 
N. Juozaitienės, kiekvienais 
metais dalyvauja Vilniuje 
vykstančiame tarptautiniame 
tradiciniame pagarbos bėgi-
me „Gyvybės ir mirties ke-
liu“. Taip pagerbiami žuvu-
sieji 1991 m. sausio 13-osios 
naktį prie Vilniaus TV bokš-
to bei Radijo ir televizijos 
komiteto pastato. Šiemet jau 
28-ąjį kartą vyksiantis bėgi-
mas prasidės nuo žuvusiųjų 
poilsio vietos Antakalnio ka-
pinėse ir drieksis Vilniaus ga-
tvėmis iki Televizijos bokšto.  
Kiekvienais metais biršto-
niečiai prisimena žuvusiuo-
sius 1991 metų sausio 13-ąją 
ir uždega atminimo žvaku-
tes prie nuotraukų, iš kurių 
žvelgia: Loreta Asanavičiū-
tė, Virginijus Druskis, Da-
rius Gerbutavičius, Rolan-
das Jankauskas, Rimantas 
Juknevičius, Alvydas Kana-
pinskas, Algimantas Petras 
Kavoliukas, Vytautas Kon-
cevičius, Vidas Maciulevi-
čius, Titas Masiulis, Stasys 
Mačiulskas, Alvydas Ma-
tulka, Apolinaras Juozas 
Povilaitis, Ignas Šimulionis, 
Vytautas Vaitkus.

V. Šeškevičius (Iš Birštono 
muziejaus archyvo)

nius, kviečiame svečius, bet ir 
dalyvaujame daugelyje kuror-
to renginių, sporto varžybose, 
sveikuolių projektuose. Su 
spektaklių pastatymais ten-
ka nemažai važinėti, lanky-
tis kitose bendruomenėse ne 
tik savo savivaldybėje. Įgy-
vendinome bendrą projektą 
ir su Lenkijos Koryčino ben-
druomene. Dėkoju visiems 
bendruomenės nariams už 
aktyvų dalyvavimą talkose, 
ypač tvarkant parką, už atlik-
tus darbus ir idėjas“, – sakė 
V. Kederys, pridurdamas, kad 
nuo kiekvieno bendruomenės 
nario indėlio priklauso, kokia 
bus bendruomenė.

Sveikinimų ir 
apdovanojimų lietus
Vakaronės metu buvo Tylos 

minute pagerbti išėjusieji iš 
šio pasaulio, pasveikinti ben-
druomenės nariai, šventę gar-
bingus jubiliejus. Taigi, buvo 
pasveikinti Marytė Leonavi-
čienė, Birutė Magdalena Vo-
kietaitienė, Vytas Petkevičius, 
Dalia Elena Banienė, Angelė 
Kvietkauskienė, Algirdas Bo-
binas, Laima Lankevičienė, 
Artūras Grušelionis, Vytautas 
Lėckas, Kazimieras Tamošiū-

Birštono vienkiemio bendruomenė 
pasidžiaugė per 15 metų atliktais darbais

nas ir Morta Deltuvienė.
Angelų skulptūrėlėmis už 

darbą įgyvendinant projek-
tus buvo apdovanotos Alva 
Lišauskienė ir Lina Kama-
rauskienė, o už aktyvų visos 
šeimos dalyvavimą bendruo-
menės veikloje – Baranauskų, 
Buinickų, Diškevičių šeimos, 
Milda Astašauskienė ir Vaclo-
vas Ramanauskas.

Neliko užmiršti ir teatro ar-
tistai, kurie irgi gavo simboli-
nes dovanėles. Jomis džiaugė-
si Egidijus Martinkus, Mantas 
Vaičaitis, Giedrius Baranaus-
kas, Milda Mardosienė ir Ra-
mutė Pačėsienė.

Už dalyvavimą Lietuvos 
100-mečio dainų šventėje 
„Vardan tos...“ buvo apdova-
noti: Kazys Tamošiūnas, Val-
das Vabuolas, Birutė Vokie-
taitienė, Monika Mielaikaitė, 
Genė Urbanavičienė, Agnė 
Baliūnaitė, Gabrielė Kama-
rauskaitė, Lina Kamarauskie-
nė, Algis Kabašinskas ir Rim-
vydas Klimavičius.

Simboliniai Aukurai bu-
vo įteikti moterų ir vyrų an-
samblio dainininkams Almai 
Vabuolienei, Danguolei Ke-
derienei, Marytei Tamošiū-
nienei, Romutei Vinkšnie-
nei, Gintautui Pačėsai, Algiui 

Juozaičiui ir Juozui Kava-
liauskui.

Gražių padėkos žodžių 
Birštono vienkiemio ben-
druomenei ir jos pirminin-
kui, Tarybos nariui ir merės 
pavaduotojui V. Kederiui ne-
gailėjo renginyje dalyvavusi 
Birštono savivaldybės merė 
Nijolė Dirginčienė, LR Sei-
mo narys Andrius Palionis, 
kuris įteikė bendruomenės 
pirmininkui padėką ir valsty-
binę vėliavą.

Ne tuščiomis į šventę atvy-
ko Siponių krašto bendruo-
menės pirmininkė Vijolė Sko-
rodumovienė, Nemajūnų ben-
druomenės pirmininkė Irena 
Joana Šliaužienė, Matiešionių 
krašto bendruomenės pirmi-
ninko pavaduotoja, seniūnaitė 
Asta Revuckaitė bei Škėvonių 
kaimo bendruomenės pirmi-
ninkė Rima Draskinienė. 

Renginyje skambėjo pui-
kios ansamblių atliekamos 
liaudies dainos bei romansai, 
o dideliame ekrane keitėsi 
įdomūs vaizdai iš jų pasiro-
dymų. Vėliau bendruomenė 
sėdo prie bendro gausaus vai-
šių stalo, džiaugėsi nuveiktais 
gerais, prasmingais darbais ir 
jau galvojo apie šiemet lau-
kiančias veiklas.
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 Klau-
simėlis 08:00 Gyventi kaime 
gera 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 09:00 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 10:00 laisvės 
gynėjų dienai. Iškilmingas minė-
jimas ir laisvės premijos įteikimo 
ceremonija lietuvos Respublikos 
Seimo Kovo 11-osios akto salė-
je. tiesioginė transliacija 11:30 
laisvės dainos 12:00 Valstybės 
vėliavos pakėlimo ceremonija Ne-
priklausomybės aikštėje, Vilniuje. 
tiesioginė transliacija 12:25 Lais-
vės dainos 12:55 pasaulio doku-
mentika. pavojingoji žemė 13:50 
puaro 15:25 Klausimėlis 15:43 
loterija „Keno loto” 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Istorijos detektyvai 
16:50 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 Duokim ga-
ro! 19:30 Savaitė 20:25 loterijos 
„Keno loto” ir „Jėga” 20:30 pano-
rama 20:52 Sportas 21:00 laiškai 
Sofijai 23:10 premjera. tūkstantis 
akrų 01:10 pasaulio dokumentika. 
pavojingoji žemė. Mažieji kalnų 
gyventojai 02:55 Neužmiršti 03:55 
laisvės dainos.  04:20 puaro

 
06:30 Dienos programa 06:35 
Madagaskaro pingvinai (9) 07:00 
Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas (73) 07:25 “Nickelodeon” 
valanda. Keista šeimynėlė (18) 
07:50 Neramūs ir triukšmingi (14) 
08:15 Riterių princesė Nela (25) 
08:40 tomo ir Džerio pasakos (1) 
09:05 KINO pUSRYČIaI tomas 
ir Džeris Marse 10:30 Muzikinė 
kaukė 12:45 antroji džiunglių kny-
ga. Mauglis ir Balu 14:30 pamišę 
dėl šokių 16:40 Ne vienas kelyje 
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 Lietuvos 
balsas. Vaikai 21:30 pReMJeRa 
Sąskaitininkas 23:50 Išleistuvių 
naktis 01:25 Nenormalūs 

TV3
06:15 televitrina 226 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1/136s. 
07:00 transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4/404s. 07:30 Aladinas 
1/129s. 08:00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1/137s. 08:30 Ma-
myčių klubas 09:00 Kulinarinis de-
tektyvas 09:30 penkių žvaigždučių 
būstas 10:00 pasaulis pagal mote-
ris 10:30 Svajonių sodai 19 11:30 
Meškiukas padingtonas 13:20 
Šoklusis bičiulis 15:05 Dantukų 
fėja 2 16:55 Havajai 5.0 5/513s. 
18:00 Raudonas kilimas 18:30 
tV3 žinios 13 19:22 tV3 sportas 
19:27 tV3 orai 13 19:30 X Fakto-
rius 6/17s. 22:30 Nužudyk mane 
tris kartus 00:05 Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė  02:40 MeRCe-
NaRY FOR JUStICe (Nl)  

 06:40 Ultimate Strongman pa-
saulio komandinis čempionatas 

07:30 Žemė - dykumų plane-
ta (1) 08:30 Tauro ragas 09:00 
Sveikatos kodas 09:30 Sveikatos 
kodas televitrina 10:00 Nutrūkę 
nuo grandinės (14) 10:30 Žemė 
- dykumų planeta (2) 11:40 Vel-
niški Stivo Ostino išbandymai (6) 
12:40 Geriau vėliau, negu nieka-
da (7) 13:40 ekstrasensų mūšis 
(10) 16:00 amžiaus nusikaltimai 
(1) 17:00 Betsafe–lKl. lietkabe-
lis - Žalgiris 19:30 pono Septimo 
restoranas 21:15 antrininkas (3) 
22:20 pReMJeRa Kortų namelis 
(1) 23:20 Dakaras 2019. Savaitės 
apžvalga (1) 23:50 Dakaras 2019 
(8) 00:20 Universalus karys. atsis-
kaitymo diena 02:10 anakonda 3. 
palikuonis 

07:00 programa 07:04 TV par-
duotuvė 07:20 „tV europa prista-
to. Vyrų šešėlyje 07:55 „Glucha-
riovas“ (2/1; 2/2) 10:00 Šiandien 
kimba 11:00 „Detektyvas Mor-
sas“ (1/2) 13:00 „Bitininkas“ (1/4; 
1/5; 1/6) 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 Krepšinio pasaulyje su V 
16:55 „Viltis ir stebuklas Balbie-
riškyje“ 18:00 Žinios 18:28 Orai 
18:30 „Inspektorius luisas. Ne-
mėjos liūtai“ (8/3; 8/4) 20:00 Ži-
nios 20:23 Orai 20:25 „Inspekto-
rius luisas. Nemėjos liūtai“ ( 8/4 
tęs.) 21:00 „24/7“ 22:00 Žinios 
22:28 Orai 22:30 „Detektyvas 
Morsas“ (1/1)

TV6
06:15 televitrina 226 06:25 Ledo 
kelias 7/3s.  07:25 Auksaspalvio 
babuino slėnis  08:30 Sandėlių 
karai 1/4s.  09:00 Gyvūnų manija 
3/19s. 09:30 Vienam gale kablys 
10:00 praeities žvalgas 4/19s. 
10:30 Savaitė su Kauno “Žalgiriu” 
2/11s. 11:00 100% Dakaro 1/11s. 
11:30 Sandėlių karai 1/5s. 12:00 
Jokių kliūčių! 2/202s. 13:00 Vilkų 
kalnai 14:00 Žvejo nuotykiai 3/4s. 
15:00 ledo kelias 7/4s. 16:00 
aliaskos geležinkeliai 2/210s. 
17:00 Sandėlių karai 1/6s. 17:30 
Sandėlių karai 1/7s. 18:00 Juko-
no vyrai 1/106s. 19:00 Amerikos 
talentai 11/19s. 20:00 Dainų dvi-
kova 3/2s. 20:30 Dainų dvikova 
3/3s. 21:00 Žinios 13 21:55 Orai 
13 22:00 Dainų dvikova 22:30 
X Faktorius 5/1s. 01:10 Nesu-
naikinami 2

 
05:05 (Ne)emigrantai 06:00 Lie-
tuvos Respublikos himnas 06:05 
Bravo! 07:05 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė 07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 07:45 Kultūrų 
kryžkelė. Menora 08:00 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 08:15 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 08:30 
Kelias 08:45 Krikščionio žodis 
09:00 pažinimo džiaugsmas 
09:30 Euromaxx 10:00 pasaulio 
lietuvių žinios 10:30 atspindžiai 
11:00 7 Kauno dienos 11:30 Li-
nija, spalva, forma 12:00 Lietuva 
mūsų lūpose 12:30 Vienuolynų 
kelias lietuvoje 13:00 Sausio 13-
oji – laisvės gynėjų diena 14:10 
Koncertas „In memoriam” 15:45 
Šventadienio mintys  16:15 pro-
jektas pi 16:45 Mokslo ekspresas 
17:00 (Ne)emigrantai 17:55 Kultū-
ringai su Nomeda 18:40 Sausio 
mūšis 19:25 premjera. Dauntono 
abatija 1 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 Skambantys 
pasauliai su Nomeda Kazlaus 
21:55 Giuseppe Verdi. Requiem 
23:20 anapus čia ir dabar 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 labas rytas, lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Beatos virtuvė 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 loterija „Keno 
loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 laba diena, lietuva. 16:30 
Seserys 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Vartotojų kontrolė 20:25  
loterija „Keno loto“. 20:30 pano-
rama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29  loterija „Jė-
ga“. 21:30 LRT forumas 22:30 
Dviračio žinios 23:00 Genijus. 
pikasas 00:00 lRt radijo žinios. 
00:10 Štutgarto kriminalinė po-
licija 3 01:00 lRt radijo žinios. 
01:05 Savaitė 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 Vartotojų kontrolė 
05:00 Seserys   

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 amerikiečių klasika ir 
džiazas. Nomeda Kazlaus.  07:30 
Grizis ir lemingai 07:40 Kaip 
paulinė Kalėdas gelbėjo 07:55 
Džeronimas 08:20 Vienuolynų 
kelias lietuvoje 08:45 Nepapras-
tas žmonių ir gyvūnų ryšys 09:15 
labas rytas, lietuva. 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 Sa-
vaitė 13:10 projektas pi.  13:40 
pasaulio lietuvių žinios 14:05 
Dauntono abatija 1 15:10 Nepa-
prastas žmonių ir gyvūnų ryšys 
15:40 Grizis ir lemingai 15:50 Kaip 
paulinė Kalėdas gelbėjo 16:05 
Džeronimas 16:30 laba diena, 
lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 18:15 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2 (10 s.) 19:00 
aRti. Veidai 19:15 Scientologijos 
šnipai. Specialiųjų reikalų biuras 
– OSA 20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama  21:00 Dienos 
tema  21:20 Sportas. Orai  21:30 
Janas Husas 22:55 Dainos galia. 
Lionginas Abarius 23:30 Istorijos 
detektyvai 00:15 DW naujienos 
rusų kalba. 00:30 Dabar pasau-
lyje 01:00 akacijų alėja. 2014 
01:55 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai“ 02:55 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 03:30 Stam-
biu planu 04:15 aRti. Veidai 04:30 
Į sveikatą! 04:55 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 05:15 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2. (10 s.)  

 
06:05 Dienos programa 06:10 
Mano gyvenimo šviesa (557) 
06:35 Mano gyvenimo šviesa 
(558) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (559) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (10) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (78) 09:05 
Rimti reikalai (68) 09:40 Namai, 
kur širdis (31) 10:20 KK2 penkta-

dienis 12:00 Meilės sparnai (191) 
13:00 Gyvenimo daina (152) 
14:00 aukštakulnių kerštas (44) 
15:00 Dvi širdys (1394) 15:30 
Dvi širdys (1395) 16:00 Dvi šir-
dys (1396) 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 
paveldėtoja 2 (5) 21:00 Monikai 
reikia meilės (3) 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:27 Orai 22:28 
telefoninė loterija 1634 22:30 
VAKARO SEANSAS Sakalo akis 
00:45 Juodasis sąrašas (1) 01:35 
Sąskaitininkas

07:15 Vaikai šėlsta (29) 07:40 Sto-
ties policija (22) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (19) 09:40 Įteisintas 
faras (14) 10:45 Gelbėtojai - 112 
(43) 11:15 Gelbėtojai - 112 (44) 
11:45 Reali mistika (33) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (20) 13:40 Stoties 
policija (23) 14:40 Sudužusių ži-
bintų gatvės (20) 15:45 Įteisintas 
faras (15) 16:50 Gelbėtojai - 112 
(45) 17:25 Gelbėtojai - 112 (46) 
18:00 Info diena 18:30 Muchta-
ro sugrįžimas. Naujas pėdsakas 
(89) 19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (21) 
20:30 Varom! (7) 21:00 Rydiko 
kronikos. Sugrįžimas 23:15 Da-
karas 2019 (9) 23:45 Išdavikas 
01:35 antrininkas (3) 02:35 Kortų 
namelis (1) 

TV6
06:15 televitrina 226 06:30 Dainų 
dvikova 3/3s.  07:00 Aliaskos gele-
žinkeliai 2/209s.  08:00 Havajai 5.0 
3/314s.  09:00 autopilotas 2/2s. 
09:30 elementaru 4/15s. 10:30 
Simpsonai 22/21s. 11:00 Simp-
sonai 22/22s. 11:30 Kulinarijos 
meistras 1/104s.  12:30 Moderni 
šeima 7/6s.  13:00 Moderni šeima 
7/7s.  13:30 Univeras 108  14:00 
Univeras 109  14:30 Televitrina 
225 15:00 Havajai 5.0 3/315s. 
16:00 elementaru 4/16s. 17:00 
Kulinarijos meistras 1/105s. 18:00 
Moderni šeima 7/8s. 18:25 Moder-
ni šeima 7/9s. 18:55 Univeras 110 
19:25 Univeras 111 19:30 Farai 
12/17s. 20:00 Virtuvė 5/1s. 20:30 
Žinios 5 20:58 Orai 9 22:00 Naša 
Raša 1/7s. 22:30 Naša Raša 1/8s. 
23:00 Vizijos 00:35 Svieto lyginto-
jai 3/10s. 01:30 Fizrukas 3/54s.  

06:20 teleparduotuvė 06:50 Alisa 
Never (65) 07:55 Svajonių prin-
cas (201) 08:25 Svajonių prin-
cas (202) 08:55 Svajonių princas 
(203) 09:25 Svajonių princas (204) 
09:55 Būrėja (52) 10:30 Būrėja 
(21) 11:05 akloji (88) 11:40 Nu-
sivylusios namų šeimininkės 
(23) 12:40 Saugokis meškinų 
(37) 12:50 Saugokis meškinų 
(38) 13:05 Drakonų kova. Super 
(11) 13:30 tinginių miestelis (37) 
14:00 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas (22) 14:25 pasisvėrę 
ir laimingi (9) 15:25 Savas žmo-
gus (107) 16:30 Būk su manim 
(1107) 17:00 Būk su manim (1108) 
17:30 Būk su manim (1109) 18:00 
Mano meilės šviesa (356) 18:30 
Mano meilės šviesa (357) 19:00 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(24) 19:55 alisa Never (66) 21:00 
Mano gyvenimo žuvis 23:25 Kara-
lienė Izabelė (7) 01:00 Midsome-
rio žmogžudystės XII. paslaptys ir 
šnipai 02:45 pasisvėrę ir laimingi 
(9) 03:30 Modus (1) 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 labas rytas, lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Stilius 13:00 Klauskite dak-
taro 13:58 loterija „Keno loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
laba diena, lietuva. 16:30 Sese-
rys 17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
(Ne)emigrantai 20:25 loterija „Ke-
no loto“. 20:30 panorama. 21:00 
Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“. 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 12 beždžionių 2 23:45 
Klausimėlis 00:00 lRt radijo ži-
nios. 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 01:00 lRt radijo žinios. 
01:10 Istorijos detektyvai 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 (Ne)emigrantai 
05:00 Seserys   

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 akacijų alėja. 2014 
07:00 Misija: Vilnija 07:30 Grizis 
ir lemingai 07:40 Kaip paulinė 
Kalėdas gelbėjo 07:55 Džeroni-
mas 08:20 Mokslo sriuba 08:45 
Nepaprastas žmonių ir gyvūnų 
ryšys 09:15 labas rytas, lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Gimę tą pačią dieną 13:10 
anapus čia ir dabar 13:55 Mokslo 
ekspresas 14:10 Scientologijos 
šnipai. Specialiųjų reikalų biuras 
– OSA 15:10 Nepaprastas žmo-
nių ir gyvūnų ryšys  15:40 Grizis 
ir lemingai 15:50 Kaip paulinė 
Kalėdas gelbėjo 16:05 Džeroni-
mas 16:30 laba diena, lietuva. 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
18:15 Euromaxx 18:50 Kara-
liaus Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. „Šiauliai“ – Kauno 
„Žalgiris“. tiesioginė transliacija 
21:00 Kultūros diena. 21:25 FIBA 
Čempionų lyga. Strasbūro „SIG“ 
– Klaipėdos „Neptūnas“. tiesiogi-
nė transliacija 23:30 Vytautas Ka-
siulis. Iki paryžiaus ir atgal 00:25 
DW naujienos rusų kalba. 00:40 
Dabar pasaulyje 01:10 akacijų 
alėja. 2014 01:55 laiškai Sofijai 
04:00 Euromaxx 04:35 Garsiau 
05:05 Neužmiršti 

 
06:05 Dienos programa 06:10 Ma-
no gyvenimo šviesa (560) 06:40 
Mano gyvenimo šviesa (561) 
07:35 Madagaskaro pingvinai 
(11) 08:00 Volkeris, teksaso rein-
džeris (79) 09:05 Rimti reikalai (69) 
09:40 Namai, kur širdis (32) 10:25 
KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25 pa-
veldėtoja 2 (5) 12:00 Meilės spar-
nai (192) 13:00 Gyvenimo daina 
(153) 14:00 aukštakulnių kerš-

tas (45) 15:00 Dvi širdys (1397) 
15:30 Dvi širdys (1398) 16:00 Dvi 
širdys (1399) 16:30 Labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 paveldėtoja 2 (6) 21:00 Mo-
nikai reikia meilės (4) 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS pagalbos 
šauksmas 00:15 Juodasis sąra-
šas (2) 01:05 Sakalo akis 

07:15 Vaikai šėlsta (30) 07:40 Sto-
ties policija (23) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (20) 09:40 Įteisin-
tas faras (15) 10:45 Gelbėtojai 
- 112 (45) 11:15 Gelbėtojai - 112 
(46) 11:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (89) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (21) 13:40 Stoties policija 
(24) 14:40 Sudužusių žibintų ga-
tvės (21) 15:45 Įteisintas faras 
(16) 16:50 Gelbėtojai - 112 (47) 
17:25 Gelbėtojai - 112 (48) 18:00 
Info diena 18:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (90) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius (22) 20:30 Varom! 
(8) 21:00 Baimės kaina 23:20 
Dakaras 2019 (10) 23:50 Rydiko 
kronikos. Sugrįžimas 01:55 Gyvi 
numirėliai (5) 02:40 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai (5) 

TV6
06:15 televitrina 226 06:30 Virtuvė 
5/1s.  07:00 aliaskos geležinkeliai 
2/210s.  08:00 Havajai 5.0 3/315s.  
09:00 Gyvūnų manija 3/19s.  
09:30 elementaru 4/16s.  10:30 
Simpsonai 23/1s. 11:00 Simpso-
nai 23/2s. 11:30 Kulinarijos meis-
tras 1/105s. 12:30 Moderni šeima 
7/8s. 13:00 Moderni šeima 7/9s.  
13:30 Univeras 110  14:00 Uni-
veras 111  14:30 televitrina 225 
15:00 Havajai 5.0 3/316s. 16:00 
elementaru 4/17s. 17:00 Kulina-
rijos meistras 1/106s. 18:00 Mo-
derni šeima 7/10s. 18:25 Moderni 
šeima 7/11s. 18:55 Univeras 112 
19:25 Univeras 113 20:00 Virtuvė 
5/2s. 20:30 Žinios 6 20:58 Orai 
10 21:00 Fenikso skrydis 23:10 
Gaudynės 2/5s. 00:10 Daktaras 
Hausas 5/513s. 01:10 Svieto ly-
gintojai 3/11s.  

06:20 teleparduotuvė 06:50 Ali-
sa Never (66) 07:55 Svajonių 
princas (205) 08:25 Svajonių 
princas (206) 08:55 Svajonių prin-
cas (207) 09:25 Svajonių princas 
(208) 09:55 Būrėja (53) 10:30 
Būrėja (22) 11:05 akloji (89) 11:40 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(24) 12:40 Saugokis meškinų 
(39) 12:50 Saugokis meškinų 
(40) 13:05 Drakonų kova. Super 
(12) 13:30 tinginių miestelis (38) 
14:00 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas (23) 14:25 pasisvėrę 
ir laimingi (10) 15:25 Savas žmo-
gus (108) 16:30 Būk su manim 
(1110) 17:00 Būk su manim (1111) 
17:30 Būk su manim (1112) 18:00 
Mano meilės šviesa (358) 18:30 
Mano meilės šviesa (359) 19:00 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(1) 19:55 alisa Never (67) 21:00 
DeteKtYVO VaKaRaS Vyriau-
siasis inspektorius Benksas. prieš 
srovę 22:55 Karalienė Izabelė (8) 
00:15 Midsomerio žmogžudystės 
XII. Sistemos klaida 02:05 pasi-
svėrę ir laimingi (10) 02:50 Mano 
gyvenimo žuvis 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą”  06:50 K-9 
(1989) (K-9 (1989) 08:30 Karinės 
paslaptys 09:00 labas rytas, lie-
tuva 09:30 Žinios 12:00 pasaulio 
dokumentika. Gyvūnų jaunikliai 
12:50 pasaulio dokumentika. 
Sniego vilkų šeimyna ir aš 13:50 
premjera. Džesika Flečer 5 14:35 
premjera. Džesika Flečer 6 15:25 
Klausimėlis 15:43 loterija „Keno 
loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 Atmini-
mo laužų uždegimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje Vil-
niuje 18:30 premjera 19:30 Stilius 
20:25 loterijos „Keno loto” ir „Jė-
ga” 20:30 panorama 20:52 Spor-
tas 21:00 paramos Ukrainai kon-
certas „Kartu iki pergalės” 23:30 
premjera. Viesulo centre 01:20 
Nerealusis Halkas 03:15 pasau-
lio dokumentika. Sniego vilkų šei-
myna ir aš 04:25 Džesika Flečer 
5 05:10 Džesika Flečer 6 

 
06:25 Dienos programa 06:30 Ma-
dagaskaro pingvinai (8) 06:55 Ne-
paprastas Gumuliuko gyvenimas 
(72) 07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė (17) 07:45 Nera-
mūs ir triukšmingi (13) 08:10 Rite-
rių princesė Nela (24) 08:35 Tomo 
ir Džerio pasakos (13) 09:00 Ogis 
ir tarakonai (14) 09:10 Ogis ir ta-
rakonai (15) 09:20 ponas Bynas 
(4) 09:45 KINO pUSRYČIaI Sro-
vės nublokšti 11:20 Rembo sūnus 
13:15 Sugrįžęs iš praeities 15:30 
tokia jau mano dalia 17:30 Bus 
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 SUpeRKINaS 
avelės ir vilkai 21:05 tronas. pali-
kimas 23:25 pReMJeRa Nenor-
malūs 01:10 Viską prisiminti 

TV3
06:15 televitrina 226 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1/135s. 
07:00 transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4/403s. 07:30 Aladinas 
1/128s. 08:00 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/136s. 08:30 Kempi-
niukas plačiakelnis 7/725s. 09:00 
Virtuvės istorijos 09:30 Gardu 
Gardu 10:00 Svajonių ūkis 5/19s. 
10:30 Viščiukas Cypsius 12:00 
Meilė keliauja laiku. Rubinė 14:20 
princas ir kalvis 16:40 Ekstrasen-
sų mūšis 18/3s. 18:30 tV3 žinios 
12 19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 
orai 12 19:25 eurojackpot 19:30 
Naktis muziejuje 2 21:35 Bado 
žaidynės. Ugnies medžioklė 00:25 
Du miegamieji, viena vonia 02:05 
Žmogus - skruzdė

TV6
06:15 televitrina 226 06:30 Le-
do kelias 7/2s.  07:30 leopardų 
karalienė  08:30 Sandėlių karai 
1/2s.  09:00 Vienam gale kablys  
09:30 Statybų gidas 5/19s. 10:00 
Gazas dugnas 10:30 Autopilotas 
11:00 lietuvos mokyklų žaidy-

nės 3/15s. 11:30 Sandėlių karai 
1/3s. 12:00 Jokių kliūčių! 2/201s. 
13:00 auksaspalvio babuino slė-
nis 14:00 Žvejo nuotykiai 3/3s. 
15:00 ledo kelias 7/3s. 16:00 
aliaskos geležinkeliai 2/209s. 
17:00 Sandėlių karai 1/4s. 17:30 
Sandėlių karai 1/5s. 18:00 Juko-
no vyrai 1/105s. 19:00 Amerikos 
talentai 11/18s. 21:00 Žinios 12 
21:58 Orai 12 22:00 Nesunaiki-
nami 2 23:55 Brangus krovinys  
01:35 Fizrukas 3/53s.  

06:40 Vaikai šėlsta (24) 07:05 Vai-
kai šėlsta (25) 07:30 Vaikai šėlsta 
(26) 07:55 Vaikai šėlsta (27) 08:20 
Vaikai šėlsta (28) 08:45 Sveikatos 
aBC televitrina 09:00 Ultimate 
Strongman pasaulio komandi-
nis čempionatas 10:00 Nutrūkę 
nuo grandinės (13) 10:30 Žemė 
- dykumų planeta (1) 11:35 Vel-
niški Stivo Ostino išbandymai (5) 
12:35 Geriau vėliau, negu nie-
kada (6) 13:30 ekstrasensų mū-
šis (9) 15:20 Nusikaltimų tyrėjai 
(10) 16:30 Nusikaltimų miestas 
(20) 17:00 Betsafe–lKl. Šiauliai 
- Rytas 19:30 Muzikinė kaukė 
22:00 MaNO HeROJUS Išdavi-
kas 00:00 Dakaras 2019. Savai-
tės apžvalga (1) 00:30 Dakaras 
2019 (7) 01:00 AŠTRUS KINAS 
anakonda 3. palikuonis 02:30 
ekstrasensų mūšis (9)  

 
05:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji 
žemė 08:30 aRtS21 09:00 Ma-
no mama gamina geriau! 10:00 
Į sveikatą! 10:30 Garsiau 11:00 
pradėk nuo savęs 11:30 Mokslo 
sriuba 11:55 projektas pi 12:20 
XX pažaislio muzikos festivalis. 
Juozo Grušo „Herkus Mantas” 
14:00 premjera. Bravo! 2 15:00 
2018 FIFa pasaulio futbolo čem-
pionatas 15:30 Kultūrų kryžke-
lė. Rusų gatvė 16:00 Euromaxx 
16:30 Klauskite daktaro 17:20 Sti-
lius 18:15 Vytautas Kasiulis 19:10 
premjera 19:45 Stambiu planu 
20:30 panorama 20:52 Sportas. 
Orai 21:00 Koncertas „In memo-
riam” 22:30 Kino žvaigždžių alėja. 
Kalno valdovas 00:05 Kino žvaigž-
džių alėja. Kalno valdovas 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 Europos 
kinas. Geismo įstatymas 01:45 
Vytautas Kasiulis. Iki paryžiaus 
ir atgal 02:25 Koncertas „la vie 
en rose” 02:40 Mokslo ekspresas 
02:55 Sausio mūšis. lietuvos ra-
dijas ir televizija 1991 01 13 03:40 
Giuseppe Verdi. Requiem 03:50 
Garsiau 04:15 Klauskite daktaro 
05:05 (Ne)emigrantai  

06:20 teleparduotuvė 06:50 Būrė-
ja (64) 07:20 Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu (1) 07:45 
Džekas Hana kviečia į gamtą (83) 
08:10 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (162) 09:10 
tėvas Motiejus (13) 10:25 Būrė-
ja (60) 11:00 Būrėja (61) 11:35 
Šviežias maistas. anos Olson 
receptai (13-28) 12:35 akloji (52) 
13:10 akloji (53) 13:45 Nekviesta 
meilė 3 (74-77) 15:45 Širdele ma-
no (48)-49) 17:45 akloji (88-89) 
18:50 Būrėja (21-22) 20:00 Visa 
menanti (2) 21:00 DeteKtYVO 
VaKaRaS prieblanda. atpildas 
22:50 Kongas 00:50 Kerol 02:50 
Kol mes gyvi (1)

�1.00 val.

„Baimės kaina“

 

�1.00 val.
„Rydiko kronikos. Sugrį-

žimas“

 

1�.�0 val.

„Pamišę dėl šokių“

 

�1.0� val.

„Tronas. Palikimas“
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 labas rytas, lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 loterija „Keno 
loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 laba diena, lietuva. 16:30 
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 pano-
rama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 loterija „Jė-
ga“. 21:30 Gimę tą pačią dieną 
22:30 Dviračio žinios 23:00 prieš 
audrą 2 00:00 lRt radijo žinios. 
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 4 01:00 lRt radijo žinios. 01:05 
Vakaras su Edita 02:00 LRT radi-
jo 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

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 akacijų alėja. 2014 
06:40 Mokslo ekspresas 07:00 
pažinimo džiaugsmas 07:30 Gri-
zis ir lemingailt 07:40 Kaip pau-
linė Kalėdas gelbėjo 07:55 Dže-
ronimas 08:20 Į sveikatą! 08:45 
Nepaprastas žmonių ir gyvūnų 
ryšys 09:15 labas rytas, lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai“ 13:15 Stam-
biu planu 14:00 atspindžiai 14:30 
Dainos galia. lionginas abarius 
15:10 erdvės menas 15:40 Gri-
zis ir lemingai 15:50 Kaip paulinė 
Kalėdas gelbėjo 16:05 Džeronima 
16:30 laba diena, lietuva. 18:00 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2. (12 s.) 19:00 aRti. Veidai  19:15 
Mados aukos 20:10 Kultūros die-
na. 20:30 panorama  21:00 Die-
nos tema  21:20 Sportas. Orai  
21:30 Iš kur tas švytėjimas 22:30 
anapus čia ir dabar 23:15 Skam-
bantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus 00:10 DW naujienos ru-
sų kalba. 00:25 Dabar pasaulyje 
00:55 akacijų alėja. 2014 01:35 
pusmėnulis 03:05 linija, spalva, 
forma 03:30 anapus čia ir dabar 
04:15 aRti. Veidai 04:30 Moks-
lo sriuba 04:55 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 05:15 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2 (12 s.)     

 
06:05 Dienos programa 06:10 
Mano gyvenimo šviesa (565) 
06:35 Mano gyvenimo šviesa 
(566) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (567) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (13) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (81) 09:05 
Rimti reikalai (71) 09:40 Namai, 
kur širdis (34) 10:25 KK2 10:55 

Nuo... Iki... 11:25 paveldėtoja 2 
(7) 12:00 Meilės sparnai (194) 
13:00 Gyvenimo daina (155) 
14:00 aukštakulnių kerštas (47) 
15:00 Dvi širdys (1403) 15:30 
Dvi širdys (1404) 16:00 Dvi šir-
dys (1405) 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 Rū-
ta 21:00 Monikai reikia meilės (6) 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS 
prezidentės pagrobimas (1) 00:15 
VaKaRO SeaNSaS prezidentės 
pagrobimas (2) 02:00 Merginų ko-
vos 03:40 alchemija. VDU karta 
04:05 RetROSpeKtYVa 

07:15 Vaikai šėlsta (32) 07:40 
Stoties policija (1) 08:40 Sudužu-
sių žibintų gatvės (22) 09:40 Įtei-
sintas faras (17) 10:45 Gelbėtojai 
- 112 (49) 11:15 Gelbėtojai - 112 
(50) 11:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (91) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (23) 13:40 Stoties policija 
(2) 14:40 Sudužusių žibintų ga-
tvės (23) 15:45 Įteisintas faras 
(18) 16:50 Gelbėtojai - 112 (51) 
17:25 Gelbėtojai - 112 (52) 18:00 
Info diena 18:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (92) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius (24) 20:30 Varom! (10) 
21:00 Skiriamoji juosta 23:00 Da-
karas 2019 (12) 23:30 Įkalinti lai-
ke 01:20 Gyvi numirėliai (7) 02:25 
Nusikaltimų tyrėjai (10) 

TV6
06:15 televitrina 226 06:30 Dai-
nų dvikova 3/7s.  07:00 Žvejo 
nuotykiai 3/4s.  08:00 Havajai 
5.0 3/317s.  09:00 Vienam gale 
kablys 20/2s.  09:30 Elementaru 
4/18s.  10:30 Simpsonai 23/5s. 
11:00 Simpsonai 23/6s. 11:30 
Kulinarijos meistras 1/107s.  12:30 
Moderni šeima 7/12s.  13:00 Mo-
derni šeima 7/13s.  13:30 Jukono 
vyrai 1/105s.  14:30 televitrina 225 
15:00 Havajai 5.0 3/318s. 16:00 
elementaru 4/19s. 16:55 Kulina-
rijos meistras 1/108s. 18:00 Mo-
derni šeima 7/14s. 18:25 Moderni 
šeima 7/15s. 18:55 Univeras 114 
19:25 Univeras 115 20:00 Virtuvė 
5/3s. 20:30 Žinios 7 20:58 Orai 
12 21:00 Mano geriausio draugo 
mergina 23:05 Gaudynės 2/7s. 
00:20 Daktaras Hausas 5/515s. 
01:00 Svieto lygintojai 3/13s.

06:20 teleparduotuvė 06:50 Alisa 
Never (68) 07:55 Svajonių princas 
(213-216) 09:55 Būrėja (55) 10:30 
Būrėja (24) 11:05 akloji (91) 11:40 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(2) 12:40 Saugokis meškinų (43-
44) 13:05 Drakonų kova. Super 
(14) 13:30 tinginių miestelis (40) 
14:00 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas (25) 14:25 pasisvėrę 
ir laimingi (12) 15:25 Savas žmo-
gus (110) 16:30 Būk su manim 
(1116-1118) 18:00 Mano meilės 
šviesa (362-363) 19:00 Nusivylu-
sios namų šeimininkės (3) 19:55 
alisa Never (69) 21:00 DETEK-
tYVO VaKaRaS. pReMJeRa 
paryžiaus paslaptys. Vandomo 
aikštės paslaptis 22:50 Karalie-
nė Izabelė (10) 00:20 Midsome-
rio žmogžudystės XII. Ilgapirštis 
02:10 pasisvėrę ir laimingi (12) 
02:55 Nusikaltimo vieta - Hano-
veris. Rakštis   

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 labas rytas, lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė po-
licija 4 11:10 Komisaras Rek-
sas 12:00 (Ne)emigrantai 13:00 
Vartotojų kontrolė 13:58 loterija 
„Keno loto“. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 laba diena, lie-
tuva. 16:30 Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai  18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 19:30 Beatos vir-
tuvė 20:25 loterija „Keno loto“. 
20:30 panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis 
protas 22:50 Žmogus su plieni-
niais kumščiais 00:30 Klausimė-
lis 01:00 lRt radijo žinios. 01:10 
Štutgarto kriminalinė policija 4 
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 suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 04:00 
lRt radijo žinios. 04:05 Naci-
onalinė paieškų tarnyba 05:00 
Seserys  

 
06:00Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 akacijų alėja. 2014 
06:45 Mokslo sriuba 07:05 pro-
jektas pi.  07:30 Grizis ir lemin-
gai 07:40 Kaip paulinė Kalėdas 
gelbėjo 07:55 Džeronimas 08:20 
Garsiau 08:45 erdvės menas 
09:15 labas rytas, lietuva. 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Istorijos detektyvai 13:00 7 Kau-
no dienos. 13:30 aRti. Veidai 
13:45 lietuva mūsų lūpose 14:15 
Mados aukos 15:10 erdvės me-
nas 15:40 Grizis ir lemingai 15:50 
Kaimynai piratai 16:05 Džeroni-
mas 16:30 laba diena, lietuva. 
18:00 Kelias. laida apie evan-
gelikų bendruomenes lietuvoje 
18:20 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 19:20 Kiotas 20:10 Kul-
tūros diena. 20:30 panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 Spor-
tas. Orai  21:30 Virpantys kūnai 
23:10 Gražiausia filmų muzika 
00:15 DW naujienos rusų kalba. 
00:30 Dabar pasaulyje 01:00 
akacijų alėja. 2014 01:45 Iš kur 
tas švytėjimas 02:40 atspindžiai 
03:05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus  04:00 Arvy-
das Vilčinskas. Koncertas „Grįž-
tu namo“.   

 
06:05 Dienos programa 06:10 
Mano gyvenimo šviesa (568) 
06:35 Mano gyvenimo šviesa 
(569) 07:05 Mano gyvenimo švie-
sa (570) 07:35 Madagaskaro pin-
gvinai (14) 08:00 Volkeris, teksa-
so reindžeris (82) 09:05 Rimti rei-
kalai (72) 09:40 Namai, kur širdis 
(35) 10:25 KK2 10:55 Valanda su 
Rūta 12:00 pReMJeRa Mano li-
kimas (1) 13:00 Gyvenimo daina 
(156) 14:00 aukštakulnių kerš-
tas (48) 15:00 Dvi širdys (1406) 

16:00 Dvi širdys (1407) 16:30 La-
bas vakaras, lietuva 17:35 Bus 
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 KK2 penkta-
dienis 21:00 pramogų pasaulio 
apdovanojimai “Žmonės 2019” 
23:00 amerikietiška pastoralė 
00:55 prezidentės pagrobimas 
(1) 02:25 prezidentės pagrobi-
mas (2) 03:55 Kovotojas 

07:15 Vaikai šėlsta (33) 07:40 
Stoties policija (2) 08:40 Sudužu-
sių žibintų gatvės (23) 09:40 Įtei-
sintas faras (18) 10:45 Gelbėtojai 
- 112 (51) 11:15 Gelbėtojai - 112 
(52) 11:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (92) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (24) 13:40 Stoties 
policija (3) 14:40 Sudužusių ži-
bintų gatvės (24) 15:45 Įteisintas 
faras (19) 16:50 Gelbėtojai - 112 
(53) 17:25 Gelbėtojai - 112 (54) 
18:00 NKl čempionatas. Šakių 
“Vytis” - Vilniaus “perlas” 20:00 
amerikietiškos imtynės (1) 21:00 
amerikietiškos imtynės (1) 22:00 
Juodojo angelo skrydis 00:10 
Dakaras 2019. Savaitės apžval-
ga (2) 00:40 Dakaras 2019 (13) 
01:10 Skiriamoji juosta 02:45 
Gyvi numirėliai (8)

TV6
06:15 televitrina 226 06:30 
Virtuvė 5/3s.  07:00 Jokių kliū-
čių! 2/202s.  08:00 Havajai 5.0 
3/318s.  09:00 praeities žvalgas 
4/19s.  09:30 elementaru 4/19s.  
10:30 Simpsonai 23/7s. 11:00 
Simpsonai 23/8s. 11:30 Kuli-
narijos meistras 1/108s.  12:30 
Moderni šeima 7/14s.  13:00 
Moderni šeima 7/15s.  13:30 
Univeras 114  14:00 Univeras 
115  14:30 televitrina 225 15:00 
Havajai 5.0 3/319s. 16:00 Ele-
mentaru 4/20s. 17:00 Kulinarijos 
meistras 1/109s. 18:00 Moderni 
šeima 7/16s. 18:30 Moderni šei-
ma 7/17s. 19:00 Univeras 116 
19:30 Univeras 117 20:00 Fa-
rai 9/13s. 21:00 Žinios 18 21:58 
Orai 18 22:00 Eurolygos rung-
tynės. Kauno “Žalgiris” - atėnų 
“panathinaikos” 103 00:00 aš, 
kitas aš ir Irena 

06:20 teleparduotuvė 06:50 Ali-
sa Never (69) 07:55 Svajonių 
princas (217) 08:25 Svajonių 
princas (218) 08:55 Svajonių 
princas (219) 09:25 Svajonių 
princas (220) 09:55 Būrėja (56) 
10:30 akloji (44) 11:05 akloji 
(45) 11:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės (3) 12:40 Saugokis 
meškinų (45) 12:50 Saugokis 
meškinų (46) 13:05 Drakonų 
kova. Super (15) 13:30 tinginių 
miestelis (41) 14:00 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas (26) 14:25 
pasisvėrę ir laimingi (13) 15:25 
Savas žmogus (111) 16:30 Būk 
su manim (1119) 17:00 Būk su 
manim (1120) 17:30 Būk su ma-
nim (1121) 18:00 Mano meilės 
šviesa (364) 18:30 Mano meilės 
šviesa (365) 19:00 Nusivylusios 
namų šeimininkės (4) 19:55 Ali-
sa Never (70) 21:00 DETEK-
tYVO VaKaRaS. pReMJeRa 
Kol mes gyvi (2) 23:15 SNOBO 
KINaS amžinos meilės laiškai 
01:35 Midsomerio žmogžudys-
tės XII. Svarbūs žmonės 03:15 
pasisvėrę ir laimingi (13) 04:00 
paryžiaus paslaptys. Vandomo 
aikštės paslaptisredakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, sausio 1� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 labas rytas, lietuva. 
06:30 Žinios. Orai.  09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 laba diena, 
lietuva. 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 Spor-
tas. Orai. 21:29 loterija „Jėga“. 
21:30 Mano mama gamina ge-
riau! 22:30 Dviračio žinios 23:00 
paskutinė karalystė 2 00:00 LRT 
radijo žinios. 00:10 Štutgarto kri-
minalinė 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 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 
05:00 Seserys

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 akacijų alėja. 2014 
06:50 aRti. Veidai 07:05 Kultūrų 
kryžkelė 07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaip paulinė Kalėdas gel-
bėjo 07:55 Džeronimas 08:20 
pradėk nuo savęs 08:45 Nepa-
prastas žmonių ir gyvūnų ryšys 
09:15 labas rytas, lietuva. 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Sausio mūšis. lietuvos radijas ir 
televizija 1991 01 13 13:00 Kul-
tūringai su Nomeda 13:45 linija, 
spalva, forma 14:15 Skamban-
tys pasauliai su Nomeda Kazlaus  
15:10 Nepaprastas žmonių ir gy-
vūnų ryšys 15:40 Grizis ir lemin-
gai 15:50 Kaip paulinė Kalėdas 
gelbėjo 16:05 Džeronimas 16:30 
laba diena, lietuva. 18:00 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 18:15 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2 (11 s.) 18:55 
FIBa Čempionų lyga. panevėžio 
„lietkabelis“ – Bambergo „Brose 
Baskets“. tiesioginė transliaci-
ja 21:00 Kultūros diena. 21:20 
pusmėnulis 23:00 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai“ 
00:00 DW naujienos rusų kalba. 
00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Aka-
cijų alėja. 2014 01:20 XX pažaislio 
muzikos festivalis. Juozo Grušo 
„Herkus Mantas“ 02:55 Istorijos 
detektyvai  03:40 Kultūringai su 
Nomeda 04:25 pradėk nuo savęs 
04:55 Kultūrų kryžkelė. trembita 
05:15 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi 2 (11 s.)   

 
06:05 Dienos programa 06:10 Ma-
no gyvenimo šviesa (562) 06:35 
Mano gyvenimo šviesa (563) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(564) 07:35 Madagaskaro pingvi-
nai (12) 08:00 Volkeris, teksaso 
reindžeris (80) 09:05 Rimti reikalai 
(70) 09:40 Namai, kur širdis (33) 

10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25 
paveldėtoja 2 (6) 12:00 Meilės 
sparnai (193) 13:00 Gyvenimo dai-
na (154) 14:00 aukštakulnių kerš-
tas (46) 15:00 Dvi širdys (1400) 
15:30 Dvi širdys (1401) 16:00 Dvi 
širdys (1402) 16:30 Labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 paveldėtoja 2 (7) 21:00 Mo-
nikai reikia meilės (5) 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Merginų 
kovos 00:30 Juodasis sąrašas (3) 
01:20 pagalbos šauksmas 

07:10 Vaikai šėlsta (31) 07:40 Sto-
ties policija (24) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (21) 09:40 Įteisintas 
faras (16) 10:45 Gelbėtojai - 112 
(47) 11:15 Gelbėtojai - 112 (48) 
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (90) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(22) 13:40 Stoties policija (1) 14:40 
Sudužusių žibintų gatvės (22) 
15:45 Įteisintas faras (17) 16:50 
Gelbėtojai - 112 (49) 17:25 Gel-
bėtojai - 112 (50) 18:00 Info diena 
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (91) 19:30 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(23) 20:30 Varom! (9) 21:00 Įkalin-
ti laike 23:05 Dakaras 2019 (11) 
23:35 Baimės kaina 01:35 Gyvi 
numirėliai (6) 02:25 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai (6) 

TV6
06:15 televitrina 226 06:30 Virtuvė 
5/2s.  07:00 Žvejo nuotykiai 3/3s.  
08:00 Havajai 5.0 3/316s.  09:00 
Statybų gidas 5/19s.  09:30 Ele-
mentaru 4/17s.  10:30 Simpsonai 
23/3s. 11:00 Simpsonai 23/4s. 
11:30 Kulinarijos meistras 1/106s.  
12:30 Moderni šeima 7/10s.  13:00 
Moderni šeima 7/11s.  13:30 Uni-
veras 112  14:00 Univeras 113  
14:30 televitrina 225 15:00 Hava-
jai 5.0 3/317s. 16:00 Elementaru 
4/18s. 16:55 Kulinarijos meistras 
1/107s. 18:00 Moderni šeima 
7/12s. 18:25 Moderni šeima 7/13s. 
19:00 europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus “Rytas” - Ber-
lyno “alba” 13 21:00 aš, kitas aš ir 
Irena 23:15 Gaudynės 2/6s. 00:10 
Daktaras Hausas 5/514s. 01:10 
Svieto lygintojai 3/12s. 

06:20 teleparduotuvė 06:50 Alisa 
Never (67) 07:55 Svajonių princas 
(209) 08:25 Svajonių princas (210) 
08:55 Svajonių princas (211) 09:25 
Svajonių princas (212) 09:55 Bū-
rėja (54) 10:30 Būrėja (23) 11:05 
akloji (90) 11:40 Nusivylusios na-
mų šeimininkės (1) 12:40 Saugo-
kis meškinų (41) 12:50 Saugokis 
meškinų (42) 13:05 Drakonų kova. 
Super (13) 13:30 tinginių miestelis 
(39) 14:00 Nepaprastas Gumu-
liuko gyvenimas (24) 14:25 pasi-
svėrę ir laimingi (11) 15:25 Savas 
žmogus (109) 16:30 Būk su manim 
(1113) 17:00 Būk su manim (1114) 
17:30 Būk su manim (1115) 18:00 
Mano meilės šviesa (360) 18:30 
Mano meilės šviesa (361) 19:00 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(2) 19:55 alisa Never (68) 21:00 
DeteKtYVO VaKaRaS Nusi-
kaltimo vieta - Hanoveris. Rakštis 
22:55 Karalienė Izabelė (9) 00:35 
Midsomerio žmogžudystės XII. 
Mažos malonės 02:25 pasisvėrę ir 
laimingi (11) 03:10 Vyriausiasis ins-
pektorius Benksas. prieš srovę 

��.00 val.

„Juodojo angelo skrydis“

 

��.�0 val.

„Merginų kovos “

 

�1.00 val.

„Skiriamoji juosta“

 

Šeštadienis, sausio 19 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 06:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per Ukrai-
ną“. 07:00 K-9. privatus detek-
tyvas 08:30 Karinės paslaptys 
09:00 labas rytas, lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 12:00 Gam-
tos pasaulis. tobula partnerys-
tė 12:55 Metų laikai 13:50 Dže-
sika Flečer 6 15:25 Klausimė-
lis 15:43 loterija „Keno loto“. 
15:45 Žinios. Orai 16:00 Svei-
kinimų koncertas. 17:30  Ži-
nios. Sportas. Orai  18:00 Tei-
sė žinoti 18:30 Vakaras su Edi-
ta 19:30 Stilius 20:25  loterijos 
„Keno loto“ ir „Jėga“. 20:30 
panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 21:00 „eurovizija 2019“ 
23:00  Lopas Adamsas 00:55 
Žmogus su plieniniais kumš-
čiais 02:30 Gamtos pasaulis. 
tobula partnerystė 03:25 Metų 
laikai 04:16 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas 04:25 
Džesika Flečer 6.  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  06:05 Duokim ga-
ro! 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 sa-
vęs 11:30 Mokslo sriuba 12:00 
Mindaugas Urbaitis. Baletas 
„procesas“. 13:10 Legendos 
14:00 Bravo! 2. Muzikinis Bal-
tijos šalių vaikų konkursas. 
estija. 2019 m.  15:00 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempi-
onatas. Belgijos rinktinės is-
torija 15:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė 16:00 Euromaxx 
16:30 Klauskite daktaro  17:20 
Stilius 18:15 Napoleonas Kit-
kauskas. Kertiniai akmenys 
19:15 Vilniečiai. Kęstutis Ma-
kariūnas 19:45 Stambiu planu 
20:30 panorama  20:52 Spor-
tas. Orai  21:00 Sala 22:50 
Merūnas: itališkų operų perlai.  
00:15 Dabar pasaulyje 00:45 
Virpantys kūnai 02:25 Gražiau-
sia filmų muzika 03:25 Legen-
dos 04:15 Klauskite daktaro 
05:05 Stilius 

 
05:35 programos pabaiga 
06:25 Dienos programa 06:30 
Madagaskaro pingvinai (13) 
06:55 Nepaprastas Gumu-
liuko gyvenimas (74) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Keista 
šeimynėlė (19) 07:45 Neramūs 
ir triukšmingi (15) 08:10 Riterių 
princesė Nela (26) 08:35 Tomo 
ir Džerio pasakos (2) 09:05 
Ogis ir tarakonai (16) 09:15 
Ogis ir tarakonai (17) 09:25 
ponas Bynas (5) 09:50 KINO 
pUSRYČIaI Stebuklų namai 
11:30 Naujokė 13:30 Gyveni-
mas ant ratų 15:30 Seni bam-
bekliai 2 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 

Orai 19:30 SUpeRKINaS. 
pReMJeRa tarzanas 21:15 
Keistuolis Deivas 23:00 Ma-
no kaimynė - pornožvaigždė 
00:55 amerikietiška pastoralė 

06:15 Vaikai šėlsta (29) 06:40 
Vaikai šėlsta (30) 07:05 Vaikai 
šėlsta (31) 07:30 Vaikai šėlsta 
(32) 08:00 Vaikai šėlsta (33) 
08:29 „top Shop“ televitrina 
08:45 Sveikatos aBC televitri-
na 09:00 Ultimate Strongman 
pasaulio veteranų čempiona-
tas 10:00 Nutrūkę nuo grandi-
nės (15) 10:30 Žemė - dykumų 
planeta (3) 11:40 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai (7) 12:40 
Geriau vėliau, negu niekada 
(8) 13:40 ekstrasensų mūšis 
(11) 16:00 amžiaus nusikal-
timai (2) 17:00 Betsafe–lKl. 
Rytas - Lietkabelis 19:30 Mu-
zikinė kaukė 22:00 MaNO 
HeROJUS pabėgimo planas 
00:10 aŠtRUS KINaS Bijok 
jo vardo 01:45 ekstrasensų 
mūšis (11) 

TV6
06:15 televitrina 226 06:30 
ledo kelias 7/4s.  07:30 Vil-
kų kalnai  08:30 Sandėlių ka-
rai 1/6s.  09:00 Vienam gale 
kablys 20/2s.  09:30 Statybų 
gidas 5/20s. 10:00 Gazas du-
gnas 2/3s. 10:30 Autopilotas 
2/3s. 11:00 lietuvos mokyklų 
žaidynės 3/16s. 11:30 Sandė-
lių karai 1/7s. 12:00 Jokių kliū-
čių! 2/203s. 13:00 laukinė Kro-
atijos gamta 14:00 Žvejo nuo-
tykiai 3/5s. 15:00 Ledo kelias 
7/5s. 16:00 Rizikingiausi skry-
džiai pasaulyje 1/101s. 17:00 
Sandėlių karai 1/8s. 17:30 
Sandėlių karai 1/9s. 18:00 Ju-
kono vyrai 1/107s. 19:00 Ame-
rikos talentai 11/20s. 21:00 
Žinios 19 21:58 Orai 19 22:00 
Nesunaikinami 3 00:25 Mano 
geriausio draugo mergina   

06:20 teleparduotuvė 06:50 
Būrėja (52) 07:20 Vandenyno 
paslaptys su Džefu Korvinu 
(3) 07:45 Džekas Hana kvie-
čia į gamtą (56) 08:15 Dak-
taras Ozas. Šeimos gydytojo 
patarimai (164) 09:15 tėvas 
Motiejus (15) 10:25 Būrėja 
(53) 11:00 Būrėja (54) 11:35 
Šviežias maistas. anos Olson 
receptai (14) 12:05 Klasikiniai 
kepiniai. anos Olson receptai 
(30) 12:35 akloji (45) 13:10 
akloji (46) 13:45 Nekviesta 
meilė 3 (78) 14:15 Nekviesta 
meilė 3 (79) 14:45 Nekviesta 
meilė 3 (80) 15:15 Nekvies-
ta meilė 3 (81) 15:45 Širdele 
mano (52) 16:45 Širdele ma-
no (53) 17:45 akloji (92) 18:20 
akloji (93) 18:50 Būrėja (25) 
19:25 Būrėja (26) 20:00 Visa 
menanti (4) 21:00 DeteKtY-
VO VaKaRaS Komisarė Hele-
na Dorn. trečia mergina 22:55 
Beverli Hilso policininkas 01:05 
amžinos meilės laiškai 03:15 
Kol mes gyvi (2)

�1.1� val.

„Keistuolis Deivas“

 

Prenumeruokite 
„Naująjį Gėlupį“ 
ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto 

ekonomikos, kultūros 
ir politikos naujienų!
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sKELBImAI

REKLAMA

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

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

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

A. Bagdono PĮ – brangiai verše-
lius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima 
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319) 
69541.

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

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

Geromis kainomis „Belarus“  ir 
„MTZ“  traktorius. Važiuojančius 
ir nevažiuojančius. Tel. 8 617 
52256.

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

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

Įvairias malkas (rąsteliais, trin-
komis ir skaldytas). Turime ir 
sausų malkų. Atvežame įvairiais 
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

Įvairias malkas supjautas kala-
dėmis ir pušies atraižas. Tel. 8 
675 17683.

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

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

Kiaules. Tel. 8 620 97664.

Pirmaveršę karvę Stakliškėse. Tel. 
8 604 24557.

Kviečius. Atveža. Tel. 8 677 
31879.

Naują „MTZ-80“ mažą kabiną 
su naujais sparnais. Tel. 8 610 
61562.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja
Patalpas maisto prekių parduo-
tuvėlė Prienų mieste. Tel. 8 656 
04922.

Sandėliavimo patalpas su rampa 
(virš 200 kv. m, geras asfaltuotas 
privažiavimas ir kiemas, saugi 
aplinka) netoli Prienų miesto 
centro. Tel. 8 648 48146.

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

Brangiai superkame automo-
bilius nuo 100 Eur iki 5000 Eur. 
Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 
627 32407.

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

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Pusę kiaulės. Tel. 8 680 56284.

Nekilnojamasis 
turtas

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

Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (su patogumais, apkūre-
nama malkomis, yra dušas, WC 
įrengtas vidui, po remonto, 14 
000 Eur) Prienuose. Tel. 8 616 
14132.

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

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

Perka
Ieško pirkti namą Prienuose arba 
šalia Prienų. Pageidautina netoli 
kelio Prienai–Kaunas. Tel. 8 675 
29575.

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

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

Brangiai mišką (gali turėti ben-
drasavininkių, būti neatidalin-
tas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 
644 55355.

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

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Geodezijos, že-
mėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius 2019-01-22 d. 13 
val. atliks sklypo, proj. Nr. 1, esančio Revuonos g. 46, Prie-
nai, kadastrinius matavimus. Prašome atsiliepti gretimo že-
mės sklypo kad. Nr. 6943/0007:155 savininkės Gražinos 
Kemerienės paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis dėl žemės 
sklypo ribos suderinimo.

Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti per 10 dienų po 
paskelbimo spaudoje adresu: Maironio g. 4, 28241, Utena, 
alina.gutaraviciute@vzf.lt, tel. 8 626 48897.

PASLAUGOS

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

Kokybiškai taisome dantis. Tel. 
8 652 50556.

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

Giedame  
laidotuvėse  

(1 vakaras ir  
palydėjimas – 120 Eur,  

keturnedėlis ir  
metinės – 60 Eur).  
Atvažiuojame  
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

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

Šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� ���)�����, (� ��0) �����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salės: Prienuose, Birštone, 
Balbieriškyje, Pakuonyje, N. Ūtoje, 

Stakliškėse, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

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

Kaminų įdėklai 
ir jų priežiūra. 

Tel. 
8 686 69948.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Prienų 
regioninio padalinio informacija

Šiais metais visose girininkijose ne aukciono būdu numatoma par-
duoti nenukirstu mišku 4,6 tūkst. m3 likvidinės medienos, iš jos 4 
tūkst. m3 malkinės. Visa mediena parduodama tarpinio naudo-
jimo neplynuose kirtimuose. Parduodamas kiekis pagal medžių 
rūšis (tūkst. m3):

Pušis            – 0,7   Juodalksnis  – 0,4
Eglė             –  2   Drebulė          – 0,7
Beržas           – 0,2 (tik malkinė) Baltalksnis     – 0,3
Kitos               – 0,3

Suinteresuotus asmenis prašome kreiptis į artimiausią girininkiją. 
Pasiteiravimui skambinti:

       Birštono girininkija – (8 319) 56329
       Išlaužo girininkija – (8 319) 60305
       Meškapievio girininkija – (8 319) 56329
       Naujosios Ūtos girininkija – (8 319) 56628
       Prienų girininkija – (8 319) 54058
       Šilavoto girininkija – (8 319) 41382
       Verknės girininkija – (8 319) 57163

Administracija
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Kviečia vaikus ir suaugusiuo-
sius kūrybiškai švęsti gimta-

dienius ir kitas šventes.
***

Kviečia pirmadieniais 10 
val. į vilnos vėlimo kursus.     
Adresas: J. Brundzos g. 6, 

Prienuose. Tel. 8 612 82535, 
i9menostudija.com

Kviečia

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Sausio 13 d. Prienų Kristaus Ap-
sireiškimo bažnyčioje – renginys, 
skirtas Laisvės gynėjų dienai. 12.30 
val. – Šv. Mišios. Po Šv. Mišių – At-
minimo valanda „Gyvybės ir laisvės 
keliu“.

Sausio 13 d. 10 val. Prienų r. savival-
dybės kūno kultūros ir sporto cen-
tro salėje – Prienų r. savivaldybės ir 
laikraščio „Gyvenimas“ 2018–2019 
m. krepšinio pirmenybių varžybos. 
10:00 „Jieznas“ – „Pušynė“ 11:30 
„Dvariukas“ – „Šilavotas“ 13:00 

galimybė rinktis darbą pagal 
gyvenamąją vietą). Suteikiame 
visas darbui reikalingas prie-
mones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8 
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.

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

Dovanoja

Dovanoja 
100-metį 
sausą kle-

vą nusipjauti 
(yra leidimas 
pjauti) Naujo-
sios Ūtos sen., 

Prienų r. 
Tel. 8 686 33018.

Dingo

Sausio 3 d. Prienuose dingo 
juoda katė. Jeigu atklydo, pas-
kambinkite tel. 8 684 57631.

Dėkoja

pADĖKA
Žmogus bejėgis prieš 

lemtį ir mirtį...
Su giliu liūdesiu į  
paskutinę kelionę  

išlydėjome savo mylimą 
žmogų –  

Joną Mikutavičių. 
Nuoširdžiausius padėkos 
žodžius tariame visiems: 
giminėms, kaimynams, 
draugams, bičiuliams ir 

pažįstamiems. Jūsų  
buvimas šalia, šiltas 

užuojautos žodis nors 
maža dalimi palengvino 

sunkų netekties  
skausmą.

Visiems ir už viską taria-
me nuoširdų Ačiū.

Pagarbiai žmona ir 
vaikai

 

Kviečia

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Remontuoju „Belarus“, „MTZ“, 
„T-40“, „T-25“ traktorius. Tel. 8 
678 04550.

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

Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu 
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio 
darbus. Tel. 8 677 22930.

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Skubiai reikalinga virėja (-as) 
darbui pamainomis. Galima va-
žinėti su kolektyvu iš Naujosios 
Ūtos ar Balbieriškio. Tel. 8 650 
41148. 

Mėsos gamybos cechui rei-
kalingas darbuotojas, turintis 
vairuotojo pažymėjimą. Tel. 8 
686 69599.

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 

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi-
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.

UAB „GEONETAS“  
 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu-

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

8 614 38124. 

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

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

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

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

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

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

Atliekame įvairius staliaus darbus: 
įrengiame terasas, renovuojame 
medinius namus, apšiltiname 
karkasinius namus, atliekame 
apdailos ir kitus darbus. Tel. 8 652 
57188. Tel. 8 652 57188.  

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Remontuoju ir prijungiu skalby-
kles, elektrines virykles, orkaites, 
indaploves, džiovykles. Atvykstu 
į namus. Suteikiu garantiją. Tel. 
8 647 55929. 

Gytis Ivanauskas naujausioje 
premjeroje „Įeiti draudžiama“ 
demonstruos portugalų kalbos žinias

„Domino“ teatro 
naujausia premjera 
– nuotykių komedija 
„Įeiti draudžiama“ jau 
sausio 26 d. atvyksta į 
Birštoną. Premjeros metu 
aktorius Gytis Ivanauskas 
demonstruos ne tik 
aktorinį meistriškumą, bet 
ir portugalų kalbos žinias.

„Mano karjeroje – tai pir-
mas kartas, kai spektakly-
je teks naudoti portugališką 
akcentą. Tai – įdomi ir kartu 
labai linksma patirtis. Mano 
personažas yra santechnikas 
iš Portugalijos, kuris dėl kal-
bos barjero ne tik paskandi-
na namus, bet ir jų gyvento-
jų likimus apverčia kojomis. 
Norėdami įvykdyti visus re-
žisieriaus reikalavimus, re-
peticijų metu mums su ko-
lega Algiu Ramanausku te-
ko samdyti portugalų kalbos 
mokytoją, - apie premjerą 
pasakojo aktorius Gytis Iva-
nauskas“. 

Pagal žinomo prancūzų ra-

šytojo ir dramaturgo Floria-
no Zellerio pjesę sukurtame 
spektaklyje mėgstamos mu-
zikos plokštelės pasiklausyti 
nusprendęs herojus, šeimos 
galva Oskaras bus privers-
tas išgyventi tikrą nuotykių 
ir emocijų uraganą. Teks ne 
tik pačiam gelbėtis nuo už-
klupusių netikėtumų, bet ir 
bandyti išgelbėti savo šei-
mos ir artimų draugų ramų 
gyvenimą. 

Spektaklyje vaidins visas 
Lietuvos aktorių žvaigždy-
nas: Vaidotas Martinaitis, 
Gytis Ivanauskas, Vitalija 
Mockevičiūtė, Juozas Gai-
žauskas, Neringa Varnelytė, 
Nerijus Gadliauskas, Dovy-
das Stončius, Algis Rama-
nauskas ir Gintarė Latvė-
naitė, kurianti pirmąjį savo 
vaidmenį „Domino” teatro 
scenoje.

Bilietus galite įsigyti inter-
netu www.bilietai.lt, www.
kakava.lt bei renginio vie-
toje. 

„Prienai-Tango Pizza“ – „Stadionas“ 
14:30 „Pakuonis“ – Balbieriškio 
“Ringis” 16:00 Veiverių „Amberis“ 
– „Stakliškės“

Sausio 13 d. 17 val. Prienų sporto 
arenoje – LKL krepšinio varžybos: 
Prienų „Skycop“ – Alytaus „Dzū-
kija“.

Sausio 15 d. 18 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – kino filmas 
„Tarp mūsų, mergaičių...“. Bilieto 
kaina – 5 Eur.

Sausio 18 d. 13 val. Ašmintos lais-
valaikio salėje – tautodailininkės 
Ramutės Onutės Bidvienės auto-
rinės darbų parodos „Prakalbintas 
linas“ atidarymas.
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HOROSKOPAS
Sausio 15-21 d.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

STASyS POVILAITIS
stichija: žemė

planeta: saturnas
savaitės diena: šeštadienis

Akmuo: žaliasis malachitas, purpurinis rubinas, tamsusis oniksas
spalvos: mėlyna, pilka, ruda, juoda, šviesiai geltona

 AVINAS 
(03.21-04.20)

jūs norėtumėte naujaisiais metais nu-
stebinti kitus savo idėjomis, todėl esate 
linkęs skeptiškai žiūrėti į svetimus pa-
siūlymus. Tai gali būti klaida. jei jūsų 
siūloma kryptis pasirodys esanti ne-
perspektyvi, visi liksite prie suskilusios 
geldos. Turėkite galvoje, kad ir maži lai-
mėjimai yra vertingi ir gerbtini. jūsų įta-
ka šią savaitę bus ypač didelė, jei esate 
gimęs per jaunatį ar pilnatį.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Deja, pirmosiomis naujųjų metų sa-
vaitėmis tenka taisyti klaidas, kurių 
privėlėte dar senaisiais metais, o dabar 
imate jausti jų padarinius. Kartu ruoš-
kitės artėjančiam naujam etapui savo 
gyvenime. jūsų savijautą labai page-
rintų arba neleistų jai pablogėti regulia-
rūs fiziniai pratimai. Būkite santūresnis 
bendraudamas su moterimis - galite 
skaudžiai įžeisti nė pats to nepajutęs 
ir tokiu būdu įsigyti priešą.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Antrąją metų savaitę jūsų laukia ga-
lybė šansų. jūs tik kankinsitės, nega-
lėdamas išsirinkti vieno kelio, tačiau 
atsiras kažkokia svarbi priežastis, ku-
ri viską nulems. Nesipriešinkite susi-
klostančioms aplinkybėms. jei būsite 
lankstus ir sumanus, ir pralaimėdamas 
galite išlošti.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

savaitės pradžioje turėsite gerą progą 
pataisyti finansinius reikalus. Nemažai 
laiko pareikalaus namų rūpesčiai. jei 
reikės, nevenkite diskusijos su šeimos 
nariais. savo nuomonę galite ir privalo-
te apginti. Kankins ne taip seniai pra-
ėjusių dienų ilgesys. Dar neturintiems 
partnerio - didelė tikimybė užmegzti 
perspektyvią draugystę.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

jūs įsivaizduojate, kad naujaisiais me-
tais turėtumėte imtis tik įdomių ir ma-
lonių darbų. Karštligiškai kabinsitės 
kiekvieno naujo šanso, tad būdamas 
nepakankamai apdairus galite gerokai 
nusivilti. jei turite vaikų, šią savaitę kar-
tu praleistas laikas bus abiems pusėms 
ypač malonus. Tikėkitės esminių poky-
čių profesinėje veikloje.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Šiuo metu esate paskendęs gražiose 
svajonėse. Deja, tikriausiai ne kartą 
teks susitaikyti su kompromisiniais 
sprendimais. Užsiimkite savo reika-
lais, o pastovumas, kurio tikitės, ateis 
kiek vėliau. susilaikykite nuo finansinių 
sandėrių ar negyvybiškai būtinų pirki-
nių. jūsų planus gali radikaliai pakeisti 

skambutis ar laiškas iš tolimos šalies.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

metai prasidėjo gana maloniai, bet kai 
kurie įvykiai gerokai keičia jūsų iš anksto 
suplanuotą programą. Nesikarščiuokite 
ir nepasikliaukite emocijomis. Šituose 
reikaluose jums padės tik šaltas protas 
ir gerai apgalvoti, racionalūs sandėriai. 
patinka jums tai ar ne, bet kompromiso 
neišvengsite.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Šią savaitę ir seksis, ir norėsis bendrauti 
su žmonėmis. rašykite laiškus, skam-
binkite telefonu, eikite į svečius ir kvies-
kite draugus pas save. juk ne visus per 
švenčių sumaištį spėjote bent pasveikin-
ti? Antroje savaitės pusėje galite išgirsti 
negražių apkalbų apie sau artimą žmo-
gų. protingai pasielgsite, jei sugebėsite 
nekreipti į jas dėmesio.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Kontroliuokite savo emocijas, ypač kai 
bendraujate su vyresniais ar aukštes-
nes pareigas einančiais žmonėmis, 
nekalbant jau apie savo tiesioginį virši-
ninką... Labai tikėtina, kad nepalankiai 
susiklosčius situacijai, galite reaguoti 
pernelyg jausmingai ir neadekvačiai. 
Antroje savaitės pusėje gali tekti imtis 
tokių klausimų, kuriuos šiaip jau būtu-
mėt linkęs ignoruoti.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Atsargiai! jūsų galva ir, ko gero, širdis 
yra šiek tiek apkvaitusi, nes jus nuolat 
traukia tai, kas jums netinka ar nedera. 
verčiau gėrėkitės tuo iš toli - taip ma-
žiau nukentės ir jūsų jausmai, ir kišenė. 
Aktyvūs veiksmai ir svarbūs sprendimai 
šią savaitę nepatartini. Kita vertus, savo 
neryžtingumo aplinkiniams neafišuokite 
- tai bus palaikyta silpnumu.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Naujieji metai jums siūlo fantastiškas 
galimybes. Būtent to jums reikia ir apie 
tai jūs svajojote. galite tikėtis puikaus 
starto. jūs patirsite didžiulį malonumą 
iš to, ką darote. Tik nesistenkite visame 
kame būti pirmas ir svarbiausias. jei ne-
tolimoje praeityje elgėtės savanaudiškai 
ar prieš kolektyvo interesus, šią savaitę 
gali išlįsti yla iš maišo...

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

savaitės pradžią kuo daugiau būkite vie-
nas ir leiskite pailsėti tiek protui, tiek kū-
nui. Trumpa, bet nuožmi kova savaitės 
viduryje lems, ar apginsite savo teises ir 
pozicijas. Naujieji metai davė jums šan-
są susirinkti daugiau pliusų anksčiau už 
kitus. mokate veikti ne tik efektyviai, bet 
ir efektingai. Nesikuklinkite siekdamas 
padaryti įspūdį.

pr „Tele2“ skelbia išpardavimą – nuolaidos 
telefonams siekia iki 40 proc.

Kaip ir kasmet, „Tele2“ 
naujuosius metus 
pradeda su puikiais 
išpardavimo pasiūlymais. 
Šįkart jie skirti 
telefonams – dabar juos 
operatoriaus salonuose 
bei internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.
lt galima įsigyti ypač 
patraukliomis sąlygomis.

„Metų pradžia tradiciškai 
reiškia ir nuolaidų bumą. To-
dėl norintiems sutaupyti ir 
atsinaujinti išmanųjį – dabar 
pats metas pradėti jo dairy-
tis, klientų pamėgtiems tele-
fonams paruošėme itin gerų 
pasiūlymų“, – sakė Vaida 
Burnickienė, „Tele2“ parda-
vimų direktorė.

Išmanieji – iki 40 proc. 
pigiau

„Tele2“ nuolaidos telefo-
nams siekia net iki 40 proc. ir 
galioja tiek sudarant 24 mėn. 
sutartį su bet kuriuo operato-
riaus mokėjimo planu, tiek 
perkant išmaniuosius be su-
tarties ir mokant visą sumą 
iš karto.

Gera žinia mėgstantiems 
fotografuoti – suskubus pa-
sinaudoti išpardavimu, iš-
manųjį „Samsung A9“ su 

128 GB atmintine ir ketur-
guba kamera galima įsigyti 
net 160 Eur pigiau. Sumokė-
jus pradinę 66 Eur įmoką ir 
sudarius 24 mėn. sutartį, šis 
telefonas kainuos vos 15,54 
Eur/mėn. Perkant išmanųjį 
be sutarties, jis tekainuos 439 
Eur (kaina ne akcijos metu 
– 599 Eur).

Puikių pasiūlymų paruoš-
ta ir „Huawei“ gerbėjams. 
Itin talpios baterijos, „Leica“ 
kamera ir dirbtiniu intelektu 
papildytą išmanųjį „Huawei 
P20 Pro“ dabar įsigyti galima 
net 250 Eur pigiau. Sumo-
kėjus pradinę 90 Eur įmoką 
ir pasirašius 24 mėn. sutartį, 
telefonas kainuos tik 21,20 
Eur/mėn. Perkant šį išma-

nųjį be sutarties, jis kainuos 
vos 599 Eur (kaina ne akcijos 
metu – 849 Eur).

Ieškantiems dar didesnės 
nuolaidos, verta rinktis „Hu-
awei P20 Lite“. Šį elegantiš-
ko dizaino ir tvirto metalinio 
korpuso išmanųjį dabar gali-
ma įsigyti net 40 proc. pigiau. 
Sumokėjus 34 Eur pradinę 
įmoką ir sudarius 24 mėn. 
sutartį, telefonas kainuos vos 
8,04 Eur/mėn. Perkant šį iš-
manųjį be sutarties, jis kai-
nuos tik 227 Eur (kaina ne 
akcijos metu – 379 Eur).

Telefonams papildomai 
taikomas valstybės nustaty-
tas laikmenos mokestis.

Pasiūlymų ir įrenginių kie-
kis bei laikas – riboti.

Pirkti internetu – 
greičiau ir patogiau
Sužinoti apie kitus „Tele2“ 

išpardavimo pasiūlymus ga-
lima ne tik operatoriaus sa-
lonuose, bet ir internetinėje 
parduotuvė www.tele2.lt. Joje 
nuolaidomis pasinaudoti gali-
ma bet kuriuo paros metu ir tik 
kelių mygtukų paspaudimu.

Be to, užsisakius prekę, ji 
yra nemokamai pristatoma 
nurodytu adresu vos per 2–3 
d. d. Kaip ir perkant salone, 
taip ir internetu įsigytą prekę, 
jei ji nepateisino jūsų lūkesčių, 
(laikantis numatytų sąlygų dėl 
pakuotės ir prekės kokybės 
išsaugojimo) galima grąžinti 
per 14 dienų. 

Kad negąsdintų buhalterinės apskaitos tvarkymo 
pokyčiai – dirbkite su patikimais partneriais!
Nors pagal naujos 
redakcijos rekomendacijas 
dvejybinė buhalterinė 
apskaita bus tvarkoma 
tik nuo 2020 m. sausio 1 
d., Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyba tai 
numato daryti jau nuo 
2019 m. sausio 1 d.

Jau žinoma, kad nuo 2020 
m. keisis veiklos buhalteri-
nės apskaitos tvarkymas dve-
jybine apskaitos sistema. Bus 
pakeistos finansinių ataskai-
tų formos, sąskaitų planas. 
Pagrindinės veiklos rezulta-
tą Pelno (nuostolių) ataskai-
toje skaičiuosime nebe pa-
gal bendrosios produkcijos 
rodiklį, o atsižvelgiant į par-
davimo pajamas, parduotos 

produkcijos savikainą, par-
davimo ir bendrąsias ūkio 
sąnaudas. Kad ūkininkų ūkių 
ir žemės ūkio verslo įmonių 
balansuose būtų atskleista 
palyginama ir lygiavertė in-
formacija, ūkininko ūkio bi-
ologinis turtas balanse bus 
klasifikuojamas į ilgalaikį ir 
trumpalaikį. Finansinių atas-
kaitų formose numatyta ir ki-
tų pakeitimų, pagal kuriuos 

bus pakoreguotas pavyzdi-
nis ūkininko ūkio sąskaitų 
planas, ir kt.

„Nors pagal naujos redak-
cijos rekomendacijas dvejy-
binė buhalterinė apskaita bus 
tvarkoma tik nuo 2020 m. 
sausio 1 d., Lietuvos žemės 
ūkio konsultavimo tarnyba 
tai numato daryti jau nuo 
2019 m. sausio 1 d. Tad 2020 
m. mūsų klientai tikrai iš-

vengs rūpesčių dėl atsiradu-
sių pokyčių“, – sakė LŽŪKT 
Ūkio apskaitos skyriaus va-
dovė Zita Sinickienė.

Kviečiame savo buhalteri-
nę apskaitą patikėti profesio-
nalams. Susitikime LŽŪKT 
Prienų r. biure ir aptarkime 
bendradarbiavimo galimy-
bes. Mus rasite Laisvės a. 4, 
tel. pasiteirauti tel. (8 319) 
53856.         LŽŪKT inf. 

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonomikos, kultūros ir politikos naujienų!
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
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m
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Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 EIK ŠALIGATVIU.

Savaitė istorijos puslapiuose

1991  m. sausio 12 d.: Lietuvos ge-
neralinė prokuratūra dėl pilie-

čio juozo jermalavičiaus pareiškimo, jog 
„įkurtas Nacionalinio gelbėjimo komite-
tas“, ir Tsrs kariuomenės nusikalstamų 
veiksmų iškėlė baudžiamąją bylą už vie-
šus raginimus pažeisti Lietuvos valstybės 
suverenitetą.

1991 m. sausio 12 d.: rusijos Aukš-
čiausiosios Tarybos pirminin-

kas Borisas jelcinas pasmerkė karinės jėgos 
naudojimą pabaltijo kraštuose.

1���m. sausio 13 d.: vilniaus ge-
neralgubernatorius michailas 

muravjovas uždraudė lietuvišką spaudą. 
Uždaryti �� vienuolynai ir prie jų veikusios 
mokyklos, 10 katalikų bažnyčių paverstos 
stačiatikių cerkvėmis.

1991 m. sausio 13 d.: sausio įvykiai: 
naktį iš sausio 1�-osios į 1�-ąją 

sovietų desantininkai užėmė vilniaus tele-
vizijos bokštą, radijo ir televizijos komiteto 
pastatą. žuvo 1� žmonių, buvo sužeisti apie 
1000 žmonių.

1991m. sausio 13 d.: sovietų staty-
tiniai paskelbė nuo �� iki � va-

landos visoje Lietuvoje įvedą komendanto 
valandą.

1991m. sausio 14 d.: Lietuvoje, La-
tvijoje ir Estijoje paskelbtas tri-

jų dienų gedulas sausio 1� aukų Lietuvoje, 
atminimui.

1���m. sausio 14 d.: Baigėsi Ameri-
kos Nepriklausomybės karas.

19�0 m. sausio 14 d.: jTO generalinė 
Asamblėja po sovietų invazijos 

į Afganistaną 19�9 metų gruodį priėmė rezo-
liuciją, raginančią nedelsiant iš Afganistano 
išvesti visas užsienio pajėgas.

1900m. sausio 15 d.: (pagal senąjį 
kalendorių – sausio � d.) pra-

dėjo veikti pirmoji viešoji centrinė elektrinė 
Lietuvoje – Kauno centrinė elektrinė.

191� m. sausio 15 d.: Lietuvos gyven-
tojams leista naudotis vokišku 

paštu, bet laiškus rašyti buvo galima tik vokie-
čių kalba ir tik į vokietiją, Austriją, vengriją.

1��0m. sausio 15 d.: Londono te-
lefono kompanija išleido pir-

mąją telefonų knygą, kurioje buvo nurodyti 

��� abonentai.

1991m. sausio 16 d.: sankt peter-
burge paskelbta gedulo diena 

žuvusių prie vilniaus televizijos bokšto at-
minimui.

1���m. sausio 16 d.: rusijos pirmuo-
ju caru karūnuotas Ivanas Iv 

rūstusis. jis įdiegė nemažai reformų, tačiau 
į istoriją įėjo kaip despotas, kurio valdymo 
metais buvo susidorota su daugiau kaip � 
tūkst. oponentų.;

1��1m. sausio 16 d.: Anglijos parla-
mentas uždraudžia Katalikų baž-

nyčią Anglijoje.

1��� m. sausio 16 d.: caras petras I už-
draudė santuoką per prievartą.

1�1� m. sausio 17 d.: popiežius jonas 
XXIII anuliavo Kryžiuočių ordinui 

anksčiau suteiktas teises valdyti užkariautas 
Lietuvos žemes.

1�01m. sausio 18 d.: sudaryta vil-
niaus-randomo unija – Lenkijos 

ir Lietuvos didikų susitarimas, kuriuo Lenkija 
patvirtino Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
savarankiškumą ir pripažino vytautą Lietuvos 
didžiuoju kunigaikščiu.

Lošimas 
Nr. 1348

2019-01-09

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 03, 09, 16, 
40, 41, 44

Vikingo skaičius: 01

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 5710783.00€     0
6 skaičiai 229608.00€ 0
5+1 skaičius 34330.50€ 0
5 skaičiai 724.50€ 4
4+1 skaičius 72.00€ 48
4 skaičiai 7.50€ 291
3+1 skaičius 5.00€ 669
3 skaičiai 1.50€ 4695
2+1 skaičius 1.25€ 4990
2 skaičiai 0.75€ 35395

KITO TIRAŽO PROGNOzĖ: 7,1 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Sausio 12 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 08:37
leidžiasi 16:17

Dienos ilgumas 07.40
Jaunatis (6 mėnulio diena)

Arkadijus, Cezarija, Cezarijus, 
Vaigedas, Lingailė, Ernestas, 

Cezarė, Cezaris
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-

servuoti ir šaldyti vaisius.

Sausio 13 d.
SEKMADIENIS

Laisvės gynėjų diena 
Saulė teka 08:36

leidžiasi 16:19
Dienos ilgumas 07.43

Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Veronika, Dargaudas, Gilvydė, 
Iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-

servuoti ir šaldyti vaisius.

Sausio 14 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 08:35
leidžiasi 16:20

Dienos ilgumas 07.45
Priešpilnis (8 mėnulio diena)

Feliksas, Teodozijus, Auksė, Hi-
larijus, Laimis, Lilija

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-

servuoti ir šaldyti vaisius.

Sausio 15
ANTRADIENIS

Klaipėdos krašto diena 
Saulė teka 08:35

leidžiasi 16:22
Dienos ilgumas 07.47

Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Paulius, Skirgaila, Snieguolė, 

Meda, Povilas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Sausio 16
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:34
leidžiasi 16:24

Dienos ilgumas 07.50
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Marcelis, Norgailas, Norgailė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Sausio 17
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:33

leidžiasi 16:25
Dienos ilgumas 07.52

Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Antanas, Dovainis, Vilda, Le-

onilė
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, bulves, topi-

nambus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

36KAUNE 
nSv/val. 

36ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8773 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
6110 nSv/val. 

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