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Birštoniečiai
klausia

Jaunasis laiškanešys išvažiuoja į darbą (nuotrauka iš A.Venslovos archyvo).

istorijos momentus ir
pateikiame amžininkų
prisiminimų.

Laima

DUOBLIENĖ

SKAITYKITE 9 p.

Kineziterapeutas
Valdas Tautkus: 5
mitai apie kūno
pokyčius

SKAITYKITE 10 p.
REKLAMA

2018 m. lapkričio 16 d.
Lietuvos paštas minėjo
šimtmetį. Tęsiame
straipsnių ciklą, kuriame
primename svarbiausius
Lietuvos bei Prienų pašto

Ketveri metai
Tartupio pašte
Šiais metais gegužės pradžioje gražų 80-ies metų jubiliejų švęsiančiam prieniškiui
Albinui Venslovai SODRA

yra suskaičiavusi net 50 metų,
8 mėnesius ir 9 dienas darbo
stažo. Sužinojus, kad darbinę
karjerą Albinas pradėjo dar
beveik vaikas – būdamas vos
keturiolikos – metų skaičius
nebestebina. O jo pirmosios
pareigos – Tartupio pašto laiškanešys.
NUKelta Į 2 p. 

„Snoro“ ikiteisminiame tyrime
nustatyta apie 0,5 mlrd. eurų žala

Bankrutavusio
banko „Snoras“ turto
pasisavinimo byloje
ikiteisminį tyrimą
ketvirtadienį baigę
prokurorai praneša, kad
dėl galimų buvusių banko

vadovų ir akcininkų
Raimondo Baranausko
bei Vladimiro Antonovo
nusikalstamų veikų
padaryta apie 0,5 mlrd.
eurų žala.

Pasak pareigūnų, ikiteis-

minio tyrimo metu surinkta
pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamųjų kaltę
dėl nusikalstamų veikų padarymo.
Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų
NUKelta Į 3 p. 

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

0,50 €

Per metus tiesioginės užsienio
investicijos vienam gyventojui
padidėjo daugiau nei 5 kartus
2017 m. gruodžio 31 d.
sukauptosios tiesioginės
užsienio investicijos (TUI)
Lietuvoje sudarė 14,8
mlrd. EUR ir, palyginti
su 2016 m. tuo pačiu
laikotarpiu, padidėjo 6,4
proc. TUI vienam Lietuvos
gyventojui išaugo 7,9 proc.
ir sudarė vidutiniškai 5,3
tūkst. EUR.

Vilniaus miesto savivaldybėje investuota – 95,2 proc.
visų Vilniaus apskrities TUI,
Kauno miesto savivaldybėje –
77,7 proc. visų Kauno apskrities TUI, Klaipėdos miesto savivaldybėje – 75,8 proc. visų
Klaipėdos apskrities TUI.
Palyginti su 2016 m. pabaiga, TUI daugiausia padidė-

jo Prienų rajono savivaldybėje – 5,2 karto (nuo 28 iki
150 EUR) , Joniškio rajono
savivaldybėje – 3,7 karto,
Kelmės rajono savivaldybėje
– 2,4 karto, o labiausiai sumažėjo – Raseinių (49,8 proc.)
ir Plungės (17,2 proc.) rajonų
savivaldybėse.
Daugiausia TUI vienam
gyventojui teko Vilniaus apskrityje – 13 tūkst. EUR, Klaipėdos apskrityje – 3,8 tūkst.
EUR, Telšių apskrityje – 3,2
tūkst. EUR ir Kauno apskrityje – 2,8 tūkst. EUR. Mažiausiai TUI vienam gyventojui
teko Tauragės apskrityje – 3
02 EUR. Parengta pagal Statistikos departamentą

S. Skvernelis paskelbė,
kad dalyvaus prezidento
rinkimuose
Ministras pirmininkas
Saulius Skvernelis
ketvirtadienį paskelbė,
kad dalyvaus gegužę
vyksiančiuose prezidento
rinkimuose.

„Aš dalyvausiu rinkimuose“, – susitikime su Rusnės
gyventojais sakė premjeras.
S. Skvernelis kitą savaitę
turėtų formaliai gauti valdančiosios Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos paramą.
48 metų S. Skvernelis Vyriausybei vadovauja nuo 2016
metų gruodžio. Prieš tai jis
buvo vidaus reikalų ministras ir policijos generalinis
komisaras.
Visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, rimčiausi S. Skvernelio konkurentai
prezidento rinkimuose turėtų būtų nepriklausomas ekonomistas Gitanas Nausėda ir
konservatorių iškelta buvusi
finansų ministrė Ingrida Ši-

monytė.
S. Skvernelis ketvirtadienį
juos pavadino dviem prezidentės Dalios Grybauskaitės
„paskirtais įpėdiniais“.
Pirmasis prezidento rinkimų turas vyks gegužės 12-ąją,
antrasis, jei prireiks, gegužės
26 dieną.
S. Skvernelis savo sprendimą paskelbė susitikime su
Rusnės gyventojais, prieš tai
apžiūrėjęs Rusnės estakados
statybas. Ši estakada svarbi
užtikrinti susisiekimą per kasmetinius potvynius. Ją žadama baigti gegužės mėnesį.
Kreipdamasis į rusniškius,
premjeras sakė, kad šią problemą jo Vyriausybė nusprendė spręsti po 60 metų kitų valdžių neveiklumo. BNS

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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Nesutariama dėl paminklo partizanams vietos

Nidoje ruošiamasi statyti naują kultūros centrą

Alytuje tęsiasi diskusijos dėl paminklo Dainavos apygardos
partizanams: savivaldybė siūlo jį statyti Pirmojo Alytaus aikštėje,
tačiau tam nepritaria kai kurie alytiškiai. Savivaldybė jį norėtų
statyti jau sutvarkytoje aikštėje, jog būtų mažiau investicijų.

avasarį planuojama nugriauti Nidos centre esantį sovietmečiu
statytą kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ pastatą.
Vietoj jo bus statomas modernus kultūros centras. Bendra
„Agilos“ rekonstrukcijos darbų sąmata – beveik 8,6 mln. eurų.

Gedimino kalno šlaituose rasta
palaidojimų ir Vytauto laikų
Iš tų kapų, kurie išliko
mūro liekanų vyrai.
nepažeisti, matyti, kad žmoPernai tvarkant Gedimino
kalno Vilniuje šlaitus
per archeologinius
kasinėjimus aptikta
palaidojimų, ginklų
fragmentų, Algirdo ir
Vytauto laikų mūro
liekanų.

„Daugiausia radinių pateikė šiaurės vakarų šlaitas,
ten aptikome ilgos Gedimino kalno istorijos pėdsakų.
Apskritai visi archeologiniai
radiniai labai pasiskirstę laike ir datuojami nuo V iki XX
amžiaus“, – Lietuvos nacionalinio muziejaus pranešime
sako archeologė Dovilė Baltramiejūnaitė.
Tarp ankstyviausių radinių
– klajoklių genčių strėlių trisparniai antgaliai.
Archeologams pavyko rasti ir viduramžius bei kovas su
kryžiuočiais menančių radinių: lanko ir arbaleto strėlių
antgalių, sviedinių.
Anot pranešimo, bene didžiausią visų radinių dalį sudaro gilzės, šoviniai, šovinių
degikliai, kulkos.
Kaip unikalų radinį archeologė nurodė XIII amžiaus pradžioje centrinėje Prancūzijoje
buvusiose Limožo dirbtuvėse pagamintą relikvijoriaus
apkalą.
„Šlaituose radome ir skirtingo laikotarpio žmonių palaidojimų. Pagrindinė rastų
kapų dalis siejama su XVII
amžiaus viduriu, kai vyko karai su Maskva. Antropologai
nustatė, kad tai 20–40 metų

nės palaidoti tvarkingai, tačiau be įkapių.(...) Radome ir
vieną vaiko kapą, greičiausiai
jis buvo laidotas sėdomis. Dar
neišsiaiškinome, kokiam laikotarpiui priskirti šiuos palaikus“, – sakė archeologė.
Kita reikšminga radinių
grupė – mūrų liekanos. Archeologai mano, kad vieni iš
jų – aptikti pietrytiniame šlaite – galėtų būti Algirdo laikų
(XIV amžius), kiti – šiauriniame šlaite – Vytauto laikų
(XV amžius).
Tuo pačiu metu kita archeologų grupė kasinėjo Gedimino kalno aikštelę, kur rado
1863 metų sukilimo dalyvių
palaikų.
Nacionalinio muziejaus
teigimu, archeologiniai tyrimai Gedimino kalno aikštelėje vyko dviem etapais: vieni
vykdyti šlaituose, kiti – specialioje grunto saugojimo aikštelėje, į kurią vežė nuošliaužų gruntą.
„Aikštelėje gruntą sijojome, tikrinome metalo ieškikliu. Pirminiais duomenimis,
pertikrinome apie 6 tūkst. kubinių metrų grunto“, – tvirtino
archeologė.
Prieš dvejus metus, 2017ųjų gruodžio 30-ąją dėl nuošliaužų Gedimino kalne sostinėje paskelbta ekstremali situacija. Ji iki šiol neatšaukta.
Per trejus metus Gedimino
kalnui Vilniuje tvarkyti iš viso
išleista 6,5 mln. eurų, sutvarkytas vienas šlaitas, kiti tik laikinai stabilizuoti. BNS

VRK panaikino rinkimų komiteto
„Piliečių jėga ir teisingumas“
Komiteto registravimas
registraciją
panaikintas, nes jame nebeliVyriausioji rinkimų
komisija (VRK)
ketvirtadienį panaikino
visuomeninio rinkimų
komiteto „Piliečių jėga ir
teisingumas“ registraciją
ir užkirto jam kelią į
savivaldos rinkimus
sostinėje.

Už tokį sprendimą balsavo septyni VRK nariai, trys
susilaikė.

ko įstatyme numatyto būtino
narių skaičiaus.
Komiteto atstovai žadėjo
VRK sprendimą skųsti teismui.
Panaikinti šio Vilniuje savivaldos rinkimuose norėjusio
dalyvauti komiteto registravimą VRK prašė partija „Tvarka ir teisingumas“. Jos teigimu, iš komiteto pasitraukus
NUKelta Į 4 P. 

Nuo karvelių iki mobiliųjų laiškininkų (IV)
ATKelta IŠ 1 p.

Už pašto nešiojimą
– 15 darbadienių per
mėnesį
Albinas gimė ir augo Vartų
kaime. 1954 m. pradėjo dirbti Tartupio pašto laiškanešiu.
Prieš tai maždaug metus šį
darbą dirbo jo vyresnysis
brolis Juozas. Šiam nusprendus mokytis vairuotojo amato, jį pakeitė keturiolikmetis
Albinas.
Jaunam laiškanešiui priklausė nemaža apylinkė –
Tartupio, Vartų, Medinų, Kunigiškių kaimai, dalis Medvišių kaimo. Paštas buvo
įsikūręs Tartupio kaime, Juozo Krašinsko name. Viršininku dirbo Vacys Saikevičius.
Be Albino,Tartupio pašte dirbo dar trys laiškininkai: Dūmiškių apylinkes aptarnavo
Lazauskas, Žemaitkiemio
– Antanas Abromavičius, Paprūdžių – Mieliauskas.
Paštą iš Prienų į Tartupį
apie 16 val. arklio traukiamu vienkinkiu dviračiu vežimu, vadinamu „bėduke“,
atveždavo Šiopys. Susirinkę laiškanešiai išsiskirstydavo laikraščius, laiškus ir dalį spėdavo išnešioti tą pačią
dieną, dalis likdavo kitam rytui. Laiškanešiais rūpinosi ne
tik pašto, bet ir kolūkio valdžia. Paštas kas dvejus metus skirdavo dviratį, kolūkis
– arklį, pašaro ir vežimą bei
roges. Laiškanešiai už pašto
nešiojimą kas mėnesį gaudavo po 15 darbadienių. Algos
nemokėjo niekas, tik paštas
retkarčiais (kas ketvirtį ar
kas pusmetį) už plano įvykdymą skirdavo premiją. Kolūkis metų gale už darbadienius atsiskaitydavo grūdais.
Apie 1954–1955 m. „Kovo
8-osios“ kolūkis, kuriam
priklausė Tartupio paštas,
už vieną darbadienį duodavo
po 200 gramų grūdų ir po 20
kapeikų.

Pensiją gaudavo retas
senjoras
Laiškanešiai nešiodavo ne
tik laikraščius, bet ir pinigus. Tiesa, pensijas Albino
aptarnaujamoje teritorijoje
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gaudavo tik du žmonės. Ne
todėl, kad nebuvo vyresnio
amžiaus žmonių, bet tiesiog
pensijos retam žmogui būdavo skiriamos. Vienas pensininkų buvo eigulys Pranas
Beliūnas. Jis ir kelis spaudinius užsiprenumeruodavo. Vienas iš jų – laikraštis
„Tiesa“ išeidavo 6 kartus
per savaitę, tad jaunasis laiškininkas pas atokiau, Vartų
kaimo pamiškėje, gyvenusį pensininką užsukdavo ko
ne kasdien. Pensiją gaudavo ir viena moteris, tikslios
pavardės Albinas nebeprisimena (lyg tai Jakinevičienė),
gyvenusi Kunigiškių kaime.
Už kokius nuopelnus ji gaudavo pensiją, taip pat nežino,
tačiau prisimena, kad atnešus
pensiją ji beveik kiekvieną
kartą atsilygindavo – duodavo 5 rublius, o žiemą „ant ši-

Pasak Albino, populiariausi
laikraščiai, kuriuos tuo metu
prenumeruodavo gyventojai,
buvo respublikinis „Valstiečių
laikraštis“ ir rajoninis „Naujasis gyvenimas“, kurį žmonės
melagiu vadindavo. Rečiau,
bet taip pat užsisakydavo
„Tiesą“, „Komjaunimo tiesą“,
kultūros savaitraštį „Literatūra ir menas“. Žmonės mėgo
skaityti žurnalus „Šluota“ ir
„Tarybinė moteris“, rečiau
„Švyturį“. Tad, pridėjus dar
laiškus ir atvirlaiškius, laiškanešio krepšys tikrai buvo
nelengvas. Buvęs laiškanešys sakė, kad dauguma laiškų
ir atvirlaiškių atkeliaudavo iš
Rusijos, kur buvo ištremti gyventojų artimieji.

lumos“ įpildavo šlakelį „nuo
žolelių“.
Kokio dydžio buvo pensijos, Albinas taip pat tiksliai nebeprisimena, atrodo,
daugiau nei 100 rublių (rubliai – dar senieji, apyvartoje buvę iki 1961 m. pinigų
reformos).
Kai kuriems žmonėms
paštu ateidavo piniginės perlaidos už miško ruošos darbus, o pinigus jiems į namus
pristatydavo irgi jaunasis
laiškanešys.

„Dirbau sąžiningai – jei
žmogui ateidavo laiškas, nešdavau jį tą pačią dieną, nelaukdamas, kol tam žmogui
ar jo kaimynui nešiu ir laikraščius. Supratau, kad žmonės laiškų visuomet labai laukia“, – pasakojo buvęs laiškanešys.
Albinas Venslova iki šiol
prisimena daugumą to meto
gyventojų pavardžių, kur jie
gyveno ir kokius laikraščius
skaitė.
Laiškanešiai turėjo įvyk-

Populiariausi –
„Valstiečių laikraštis“
ir „Šluota“

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

dyti prenumeratos planus, o
tai padaryti nebuvo lengva.
Nors spaudiniai nebuvo brangūs, bet žmonės neturėjo pinigų ir užsiprenumeruodavo tik
mėnesiui ir labai retas – trims.
Tad, Albino teigimu, mėnesiui
baigiantis vėl tekdavo priminti apie prenumeratos pabaigą,
ko ne maldauti, kad pratęstų.
Laiškanešiai privalėjo surinkti ir abonementinį mokestį
už radijo taškus.

Telefoniniai ryšiai
pasiekė ir kaimą
Apie 1956 m. Tartupio
paštas buvo perkeltas į Vartų
kaimą ir įkurdintas Kisieliaus
troboje. Pašte jau buvo ir komutatorius – telefoninis sujungimo įrenginys. Tad laiškininkams padaugėjo pareigų
– reikėdavo budėti prie komutatoriaus ir rankiniu būdu sujungti pašnekovus. Telefonus
tuo metu turėjo tik valdiškos
įstaigos: kolūkių kontoros, rajono valdžia, partijos komitetas, ligoninė, policija, gaisrinė
ir pan. Gyventojai telefonų neturėjo, o prireikus paskambinti ateidavo prie komutatoriaus
ir būdavo sujungiami su norima įstaiga.
„Per ketverius metus daug
kilometrų su laiškininko krepšiu įveikiau: ir pėsčias, ir dviračiu, ir arklio traukiamu vežimu ar rogėmis, ir raitas“,
– pasakojo buvęs laiškanešys
ir apgailestavo, kad pirmieji
dveji jo darbo metai nebuvo
įskaičiuoti į darbo stažą, mat
pagal įstatymus stažas pradedamas skaičiuojama tik nuo
16 m.
1957 m. Albinas papildomai įsidarbino ir karvių fermoje, kuri buvo įkurdinta Vartų kaime, Kurapkos sodyboje.
Jaunuolis spėdavo ne tik laikraščius ir laiškus laiku išnešioti, bet ir tris kartus per dieną
pašerti ir du kartus pagirdyti
24 karves, išvalyti mėšlą. Už
tai kas mėnesį dar gaudavo po
15 darbadienių.
Pašto darbuotojo karjera
baigėsi 1958 m, kai aštuoniolikmetis buvo pašauktas į
kariuomenę. Jo vietoje dirbti pradėjo jaunesnysis brolis
Vincas.
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Statys Kauno ir Panevėžio komisariatus

Norėjo smogti Baltiesiems rūmams

Policijos departamentas pasirašė sutartį dėl komisariato
administracinio ir ūkinio pastatų statybos Radvilėnų plente
Kaune. bei komisariato su areštinės patalpomis, garažu statybos
Panevėžyje, Beržų g. Projektavimas ir statyba truks 3 metus.

Džordžijoje teisėsaugos pareigūnai areštavo vyrą, planavusį
smogti Baltiesiems rūmams prieštankine raketa. 21 metų
Hašeras Džalalas Tahebas buvo sulaikytas per slaptą teisėsaugos
operaciją, kai iškeitė savo automobilį į ginklus ir sprogmenis.

Atsisakę ištaisyti valstybinės
reikšmės kelių kokybės audito
metu aptiktus pažeidimus gali
sulaukti civilinio proceso bylų
Šalies valstybinės
reikšmės kelių kokybės
audito metu nustatyti
defektai privalo būti
pašalinti iki 2019 metų
pabaigos.

Pasak Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (Kelių
direkcija) direktoriaus Vitalijaus Andrejevo, svarbus praėjusiais metais atlikto audito
rezultatas – reikalavimų kelių kokybei tikslinimas ir prevencinių priemonių sukūrimas, o sprendimas, kad visus
baigtus objektus papildomai

tikrintų VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (anksčiau
VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas), yra didelis kokybinis šuolis įgyvendinant
projektus. Iki audito priduoti
objektai buvo tikrinami atsitiktine tvarka.
Sudarytas valstybinės reikšmės kelių kokybės audito įgyvendinimo planas ir komisija,
prižiūrinti šio plano įgyvendinimo eigą. Šiuo metu vyksta
pokalbiai su rangovais dėl
tolesnių veiksmų, defektų
pašalinimo technologijų bei
terminų. Kelių direkcija, ben-

dradarbiaudama su rangovais,
siekia nustatyti defektų apimtis visame ruože. Konkretūs
sprendimai jau yra priimti
dėl penkių ruožų, trijuose iš
jų rangovai ištaisė defektus,
kurie buvo lokalūs. Dėl likusių ruožų vis dar vyksta pažeidimų masto nustatymas,
nes ne visi rangovai sutinka
su audito išvadomis ir mastu.
Tvarkant audito metu įvertintus objektus, didelę įtaką turi
sezoniškumas, taip pat darbų
įgyvendinimo terminas priklauso nuo rangovų noro bendradarbiauti.
Siekiant apginti valstybės
interesus, tais atvejais, kai rangovai nesutiks pašalinti defektų visu mastu, jų pašalinimą
organizuos Kelių direkcija,
o patirtos išlaidos bus išieškomos teisės aktų nustatyta
tvarka. Nepavykus susitarti

„Snoro“ ikiteisminiame tyrime
nustatyta apie 0,5 mlrd. eurų žala
ATKelta IŠ 1 p.
ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Darius
Stankevičius teigė, kad minėtiems asmenims pareikšti
įtarimai dėl galimai didelės
vertės buvusio banko „Snoras“ turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo,
nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.
„Šiandien priėmiau sprendimą užbaigti minėtą tyrimą, šiame tyrime įtarimai
pareikšti buvusiems „Snoro“
banko vadovams dėl galimai
padarytų nusikalstamų veikų
(...). Vadovaudamasis įstatymo reikalavimais prokuroras
išsiunčia pranešimus apie šio
ikiteisminio tyrimo pabaigą
pabaigą Rusijos Federacijos
prokuratūrai, nes įtariamieji
slapstosi Rusijoje, Lietuvos
teisėsaugai neišduodami, o
dėl nusikalstamos veikos padaryta didelė turtinė žala, ji
siekia beveik pusę milijardo
eurų“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė D.
Stankevičius.
Įtariamiesiems pareikšti įtarimai ir dėl galimo apgaulingo
banko buhalterinės apskaitos
tvarkymo, piktnaudžiavimo
REKLAMA

tarnybine padėtimi siekiant
turtinės ar kitokios asmeninės
naudos, dėl dokumentų, susijusių su bankui priklausančių
vertybinių popierių apskaitymu užsienio bankuose, klastojimo ir suklastotų dokumentų
panaudojimo.
Prokuroras D. Stankevi-

ralinė prokuratūra mums oficialiai pranešė, kad R. Baranauskui Rusijos Federacijoje
suteiktas pabėgėlio statusas,
todėl daugiau duomenų mes
neturime ir Rusijos Federacija mums jų neteikia, todėl
atsakyti į jūsų klausimą tikrai
negaliu, matyt, kažkokį do-

2007 m. simbolinę AB banko „Snoras” taupomojo skyriaus
Raudondvaryje atidarymo juostelę kerpa tuometiniai Kauno
rajono savivaldybės vicemeras Artūras Orlauskas ir AB banko
„Snoras” Kauno filialo direktoriaus pavaduotojas Mindaugas
Kyguolis (banko archyvo nuotr.).

čius, į klausimą, kokį šiuo metu asmens dokumentą turi R.
Baranauskas, atsakė, kad Rusijoje jam suteiktas pabėgėlio
statusas, bet daugiau detalių
nežinoma. Lietuvoje jo paso
galiojimas pasibaigęs.
„Rusijos Federacijos Gene-

kumentą jis turi“, – sakė D.
Stankevičius.
Jis pabrėžė, kad vyksta nuolatinė įtariamųjų paieška.
„Ji nebus nutraukta niekada, šie asmenys bus surasti. Ir
teismui juos galbūt nuteisus,
ta paieška nebus nutraukta,

dėl audito metu nustatytų pažeidimų ištaisymo, Kelių direkcija imsis veiksmų civiliniam procesui pradėti.
2018 m. Susisiekimo ministerijos iniciatyva atlikus šalies valstybinės reikšmės kelių kokybės auditą buvo ištirti
33 skirtingi keliai ir nustatyta,
kad beveik 90 proc. tirtų kelių neatitiko kokybės reikalavimų. Net 18 kelių buvo nustatyti esminių pažeidimų, dėl
kurių objektai apskritai neturėjo būti priimti. Audito metu
buvo tikrinti keliai, statyti bei
rekonstruoti 2008–2017 metais. Kadangi auditas buvo
atliktas tuo metu, kai minėtų
kelių paslėptiems defektams
dar galiojo garantija, ištaisius
defektus bus minimizuoti
nuostoliai, galėję būti patirti,
jeigu auditas būtų buvęs neatliktas. LAKD
nes teismo nuosprendis nėra
įvykdytas“, – aiškino D. Stankevičius.
Prokuratūra nurodo, kad
įtariama, jog 2008 metų rudens iki 2011 metų vasaros
buvo atliktos 35 didelės vertės
(nuo 5 mln. iki 74 mln. eurų
vertės) banko „Snoras“ piniginių lėšų ir vertybinių popierių pervedimo operacijos
į asmenines sąskaitas Šveicarijoje veikiančiuose bankuose. Taip pat įtariama, kad
nuo 2009 metų iki 2011 metų buvo atlikti 2 didelės vertės
galimai neteisėti sandoriai su
„Snoro“ turtu. Dėl šių veiksmų „Snoras“ ir patyręs beveik 0,5 mlrd. eurų žalą.
Prokuroras konkretizavo,
kad žala padaryta kreditoriams ir banko akcininkams,
netiesiogiai žalą patyrė ir
valstybė, nes Indėlių draudimo fondas kompensavo lėšas
indėlininkams.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų užduočių valdybos viršininkas Robertas Šadianecas
teigė, kad tyrime pareikštas
beveik 0,5 mlrd. eurų civilinis ieškinys.
Ikiteisminiame tyrime bankroto administratoriaus komanda bankas „Snoras“ yra
pripažintas civiliniu ieškovu.
„Per visą ikiteisminio tyrimo laikotarpį buvo nustatyta
NUKelta Į 6 p. 

Mintimis dalijasi
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar pritartumėt, kad savivaldos
rinkimuose galėtų balsuoti ir
šešiolikmečiai?
Nijolė Kandotienė ir
Daina Cvilikaitė

Ona Rinkevičiūtė

Aš manau, kad šešiolikmečiai dar per jauni balsuoti, nes jiems dar ne politika galvoje. Tegu palaukia
iki aštuoniolikos.

Nijolė: Dabar jaunimas
protingas, šešiolikmečiai
jau gali priimti sprendimus,
todėl aš pritarčiau.
Daina: Galėtų leisti ir
mums, nepilnamečiams.
Pasijustume reikalingi, atsakingi už savo sprendimus.
Gal tada mano amžiaus jaunimas daugiau domėtųsi,
ką veikia rajono politikai,
kokius sprendimus gali priimti ir kokius priima. Norėčiau, kad dabartiniai politikai pasirūpintų, kad Prienų
jaunimas galėtų rinktis įvairesnius popamokinius būrelius, turėtų kur turiningiau
leisti laisvalaikį.

Vitalija Vainauskienė

Jei vaikas jau subrendęs,
galėtų balsuoti, nes dalis šešiolikmečių jau domisi politika ir turi savo nuomonę, o
tas, kuriam dar nerūpi, ir neateis balsuoti. Juk mokykloje maždaug tokio amžiaus
mokiniams yra pamokos,
per kurias jie susipažįsta su
politikos pradžiamoksliu.
Suteikta teisė balsuoti būtų
puiki galimybė praktiškai
susipažinti su rinkimų sistema, politikais bei prisiimti
atsakomybę už savo sprendimus. Juk jaunimas dabar
labiau domisi ir aktyviau nei
mes dalyvauja įvairiose pilietinėse ir kitokiose akcijose. Jei šešiolikmetis jau gali
būti patrauktas administracinėn ar net baudžiamojon
atsakomybėn, turi galimybę vairuoti, tai gali ir vietinę
valdžią rinkti.

Lukas

Aš pritarčiau, nes šešiolikmečiai jau gali priimti atsakingus sprendimus, nes
jie jau turi nemažai juridinių
teisių ir atsakomybių: gali dirbti, vairuoti kai kurias
transporto priemones, būti
teisiami. 9–10 klasėje yra
dėstomi pilietiškumo pagrindai, bet, mano manymu,
tos pamokos duoda nedaug
naudos. Pilietiškumą ugdyti ir skatinti domėtis, kas ir
kodėl vyksta, reikėtų nuo
mažumės. Gal maža dalis
jaunimo, įgiję teisę balsuoti
16 m., daugiau pasidomėtų
vietiniais politikais. Gaila,
bet didelė dalis jaunų žmonių patys nieko nedaro, o tik
keikia valdžią.
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Nužudyta telefonu kalbėjusi studentė

Pietų Japonijoje išsiveržė ugnikalnis

Australijoje per naktinį užpuolimą nužudyta Izraelio studentė, kuri
tuo metu telefonu kalbėjosi su savo seserimi. Sesuo išgirdo, kaip
telefonas nukrenta ant žemės, ir girdėjo kažkokius balsus, tada
iškvietė pagalbą. Nužudytosios kūną 7 val. ryto rado praeiviai.

Vienoje pietų Japonijoje salelėje išsiveržęs ugnikalnis ketvirtadienį
spjaudė akmenis ir pelenus, bet niekas per šį incidentą
nenukentėjo. Šindakės ugnikalnis Kučinoerabu saloje svaidė
vulkanines bombas ir leido karštų dujų ir pelenų debesis.

Gauti milijardai paramos ūkininkams atvėrė naujas galimybes

Apžvelgdamas praėjusių
metų investicijas, viceminis-

tras D. Liutikas linkęs akcentuoti veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos
pradžiai kaimo vietovėse
(išmoka iki 16 tūkst. Eur)“.
„16 tūkst. Eur parama buvo teikiama pirmą kartą.
Siekiame skatinti verslumą
kaimo vietovėse, todėl buvo supaprastintos paramos
skyrimo taisyklės, nustatyta, kad 16 tūkst. Eur parama skiriama už vienos
darbo vietos įkūrimą ir tos
darbo vietos išlaikymą trejus metus. Tai pasirodė patrauklu pareiškėjams, jie buvo labai aktyvūs“, – sako D.
Liutikas.
Pagal priemonės veiklos
sritį 2018 m. gautos 449
paraiškos. Bendra prašoma
paramos suma siekė beveik
7 mln. Eur, o skirtos lėšos
– 1,6 mln. Eur.
Viceministras pažymi,
kad stengiamasi nuolatos
tobulinti priemonių įgyvendinimo ar administravimo
taisykles. „Norime, kad pareiškėjams būtų sudarytos
kuo palankesnės sąlygos
gauti paramą. Neliktų perteklinių apribojimų ir būtų pasiekti geri rezultatai:
sukurtos darbo vietos, kaimo bendruomenės, įveistas
miškas ir t. t.“, – pažymi D.
Liutikas.
Pasak viceministro, 2018
m. rezultatai rodo, kad
2014–2020 m. programa
įsibėgėjo. „Kiekvienais metais didėja pareiškėjų skaičius ir sumos, dėl kurių
kreipiamasi pagal projektus.
Didėja ir žinomumas, nes
informacinei sklaidai skiriamas vis didesnis dėmesys“,
– teigia jis.

merus R. Girinskas.
Jis atkreipė dėmesį, kad
vienas iš buvusių komiteto steigėjų, Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos narys
Gedminas Rudžionis ne tik
jį paliko, bet ir tapo partijos
„Tvarka ir teisingumas“ kan-

didatu į sostinės savivaldybės
tarybą. Todėl R. Girinskas įtarė „tvarkiečius“ darius įtaką,
kad komitetas žlugtų.
Įstatyme nenumatytas joks
terminas, po kurio jau nebebūtų galima naikinti komiteto
registravimo. BNS

Žemės ūkio
viceministras Darius
Liutikas džiaugiasi,
kad Lietuvos ūkininkai
vis aktyviau teikia
paraiškas pagal
Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020
m. programos KPP
priemones. Pasinaudoję
jomis, pareiškėjai ne
tik modernizuoja savo
ūkius, sukuria naujas
darbo vietas, suburia
bendruomenes, bet
ir keičia mūsų šalies
žemės ūkio veidą.
Kurios priemonės
praėjusiais metais buvo
populiariausios?

Gauta beveik 100
tūkst. paraiškų
2018 m. Nacionalinė
mokėjimo agentūra (toliau
– NMA) gavo 95 tūkst. paraiškų, kuriose bendrai prašoma suma siekė 242 mln.
Eur. Praėjusiais metais patvirtinta paramos už beveik
98 mln. Eur, pareiškėjams
išmokėta 240 mln. Eur.
Anot viceministro, Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos naudą
ir mastą geriausiai apibūdina kelerių metų laikotarpis. „Skaičiuojame,
kiek nuo 2014 m. buvo
sėkmingai panaudota ir išmokėta paramos. Skaičiai
iš tiesų įspūdingi. Programai iš viso skirta 2,1 mlrd.
Eur. Šiuo metu 60 proc.
lėšų jau patvirtinta paramai, o pareiškėjams – ūkininkams, kooperatyvams,
įmonėms, organizacijoms,
bendruomenėms – išmokėta 47 proc.“, – sako D.
Liutikas.
Bendras pateiktų paraiškų skaičius nuo 2014 m.
– 1 mln. 622. Per šį laikotarpį patvirtinta 456 tūkst.
paraiškų.

Pasak viceministro, 2018 m. rezultatai rodo, kad 2014–2020 m. programa įsibėgėjo. „Kiekvienais metais didėja
pareiškėjų skaičius ir sumos, dėl kurių kreipiamasi pagal projektus“, – teigia jis. (Gintaro Kandroto nuotr.)

Ekologiškomis
idėjomis užkrėtė
bendruomenę
Pasiteiravus, kurios priemonės praėjusiais metais
buvo populiariausios, viceministras, visų pirma, pamini KPP plotines priemones.
„Jos visada buvo ir bus populiarios“, – sako jis ir priduria, kad didelio pareiškėjų dėmesio sulaukė priemonės „Agrarinė aplinkosauga
ir klimatas“ bei „Ekologinis
ūkininkavimas“.
NMA duomenimis, pagal
priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ 2018 m.
gauta 6807 paraiškos. Bendra prašoma paramos suma
siekė beveik 14 mln. Eur, o
skirtos lėšos – 21 mln. Eur.
Pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ 2018 m.
gauta 2355 paraiškos. Bendra
prašoma paramos suma siekė
beveik 40 mln. Eur, o skirtos
lėšos – 23 mln. Eur.
Išmokas pagal priemonę
„Ekologinis ūkininkavimas“
gaunantis Naujamiesčio (Pa-

nevėžio r.) ūkininkas Juozas
Klioris augina ekologiškus
javus, pardavinėja iš jų pagamintus miltus bei kruopas. Ūkininkui ekologiniu
judėjimu pavyko užkrėsti viso miestelio bendruomenę. Į
Naujamiestį atvyksta sveikuoliai, rengiamos sveiko
maisto vakaronės, kur apie
ekologiškų maisto produktų
naudą kalba ir seni, ir jauni.

Už gautą paramą
modernizuos ūkį
Kaip ir kiekvienais metais,
taip ir 2018-aisiais, pareiškėjai itin aktyviai dalyvavo
teikiant paraiškas pagal KPP
priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į
žemės ūkio valdas“. „Natūralu, kad ši veiklos sritis
populiari, nes galima gauti
paramą ūkiui modernizuoti“, – pastebi viceministras.
Dviejų šaukimų metu surinkta 466 paraiškos, o jose
prašoma suma bendrai siekė
beveik 77 mln. Eur. Paraiškų

pateikta daugiau, nei skirta
lėšų, mat praėjusiais metais
veiklos sričiai buvo numatyta 60 tūkst. Eur.
Biržų rajone su šeima ūkininkaujanti Vaidutė Stankevičienė paramą, gautą pagal
priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės
ūkio valdas“, panaudos gyvulininkystės ūkiui modernizuoti – įsigys karvių tvarto technologinę įrangą. Beje,
praėjusiais metais ši veiklos
sritis buvo orientuota būtent
į gyvulininkystės sektorių.
Taip siekta stabilizuoti ir, jei
pasiseks, padidinti gyvulių
skaičių šalyje.

Džiaugiasi galimybe
dirbti gimtajame
kaime
Pasak D. Liutiko, praėjusiais metais didelio pareiškėjų dėmesio sulaukė priemonė
„Ūkio ir verslo plėtra“. Per
2018 m. pagal šią priemonę
surinkta 1803 paraiškos, kuriose prašyta beveik 58 mln.
Eur paramos. Skirta 34 mln.

VRK panaikino rinkimų komiteto „Piliečių jėga ir teisingumas“ registraciją
ATKelta IŠ 2 p.
keliems nariams, jis nebeatitinka įstatymo reikalavimo.
Pagal įstatymą, visuomeninį rinkimų komitetą sudaryti
turi ne mažiau kaip dvigubai
REKLAMA

daugiau narių nei toje savivaldybėje renkama politikų.
Vilniuje renkamas 51 tarybos
narys, tad minimalus komiteto narių skaičius – 102.
„Tvarkos ir teisingumo“

duomenimis, „Piliečių jėgoje
ir teisingume“ liko nariai 97.
Tarp komiteto steigėjų yra
keli buvę „tvarkiečiai“ – Ramojus Girinskas, Seimo narys
Petras Gražulis.

„Matyt, keli nariai patyrė
spaudimą ir iš komiteto išėjo
sausio 3–4 dienomis. Mūsų
net neinformavo, VRK apie
tai pranešė“, – BNS sakė komiteto kandidatas į sostinės

paramos. Populiarios šios
priemonės veiklos sritys buvo
„Parama smulkiems ūkiams“,
„Parama ekonominės veiklos
pradžiai kaimo vietovėse“.
Štai Beižonių kaime (Elektrėnų r.) gyvenanti Eglė Palčiauskaitė, dokumentus pagal
veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ teikusi ankstesniu paraiškų rinkimo etapu, gavo paramą mediniams
mokomiesiems žaidimams
gaminti. Jos brolis Dainius
Palčiauskas – pramogoms ir
poilsiui organizuoti. Jaunuoliai džiaugiasi, kad turės galimybę mėgstamą veiklą vystyti gimtajame kaime.

2018 m. pristatyta
naujovė sudomino
pareiškėjus
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JAV gali būti atgrasoma nuo karių išvedimo

Šilutės rajone žuvo dvi moterys

Turkijos prezidentas Redžepas Tajipas Erdohanas trečiadienį
pareiškė, kad Sirijoje nugriaudėjusiu sprogimu, per kurį žuvo JAV
karių, galbūt siekiama atgrasyti Vašingtoną nuo planuojamo
kontingento išvedimo iš karo draskomos šalies.

Trečiadienio vakarą Šilutės rajone esančiame Traksėdžių kaime
nuo kelio nuvažiavus automobiliui žuvo dvi moterys. Automobilis
nuvažiavo į vandens pilną griovį ir apvirto, žuvo 29-erių metų
vairuotoja ir jos 9 metų dukra.

Susitikime su dvasininkais aptarė praėjusius metus ir šių metų
direktoriaus pavaduotoja R. lino savo džiaugsmais, rūpes- Pavyzdžiui, bendruomenių
lūkesčius
Zablackienė, Tarybos sekre- čiais ir patirtimi, bendraujant atstovai, socialiniai darbuoMetų pradžioje Prienų
r. savivaldybės meras
A. Vaicekauskas
tradiciškai pakvietė
rajono dvasininkus
padiskutuoti apie rajono
aktualijas, pasidalinti
savo džiaugsmais bei
rūpesčiais.

Susitikime dalyvavo Prienų parapijos klebonas, dek.
J. Baliūnas, vikaras-kun. V.
Volodkovičius, Balbieriškio
parapijos klebonas R. Veprauskas, Stakliškių parapijos klebonas G. Mieldažis,
Pakuonio parapijos klebonas
R. Pilypaitis, Veiverių parapijos klebonas K. Vosylius,
Išlaužo parapijos klebonas
V. Sikorskas, Jiezno parapijos klebonas R. Bičkauskas,
Šilavoto parapijos klebonas
R. Gaidys, taip pat Savivaldybės mero pavaduotojas A.
Marcinkevičius, mero patarėja J. Zailskienė, administracijos direktorius E. Visockas,

torė A. Dargužienė.
Meras pasidžiaugė gražiais santykiais su visų parapijų klebonais ir kunigais,
Savivaldybės, jos įstaigų ir
bažnyčios bendradarbiavimu, padėkojo dvasininkams
už tarnystę krašto žmonėms,
bendruomeninių ryšių puoselėjimą, rūpinimąsi maldos
namų ir aplinkos gražinimu.
Apžvelgdamas praėjusius
metus, meras pabrėžė, kad jie
buvo įsimintini visai Lietuvai ir Prienų kraštui. „Vienas
svarbiausių reiškinių Lietuvai
ir visam krikščioniškajam pasauliui – Popiežiaus Pranciškaus vizitas. Taip pat Lietuva
paminėjo valstybės atkūrimo
šimtmetį. Balbieriškyje buvo
pašventinta atstatyta parapijos
bažnyčia. Tai – įvykiai, kurių
metu atsiskleidė didelė žmonių vienybė, susitelkimas,
dosnumas“, – sakė meras.
Susitikimo dalyviai pasida-

su bendruomenėmis, buvo
dėkingi už parodytą dėmesį,
paramą. Kalbant apie problemas, su kuriomis susiduriama parapijose, dažniausiai
buvo akcentuojami bažnyčių
remonto, šildymo, aplinkos
gerinimo klausimai. Prienų, Jiezno, Išlaužo bažnyčių
klebonai kalbėjo apie būtiną
maldos namų vidaus patalų
remontą, lėšų stygių. Tam ir
vėl reikės bendruomenės susitelkimo, žmonių pagalbos,
savivaldybės paramos.
Diskutuojant apie tai, kokie galėtų būti bendri bažnyčios, Savivaldybės ir vietos
bendruomenių sąlyčio taškai,
Jiezno parapijos klebonas R.
Bičkauskas palietė ypač jautrią – socialiai pažeidžiamų ir
vienišų asmenų, neformalaus
jaunimo bei priklausomybių
– temą. Anot klebono, visi
turėtų sujungti pajėgas sprendžiant šių grupių problemas.

Kultūros ir meno keliu – su kultūros pasu
Laima

DUOBLIENĖ
Jau nuo spalio
pradinukai galėjo
naudotis kultūros pasu,
leidžiančiu su mokykla
nemokamai lankytis
muziejuose, renginiuose,
edukaciniuose
užsiėmimuose.

Iki Naujųjų metų kiekvienam 1-4 klasių mokiniui dalyvauti renginiuose ir užsiėmimuose iš kultūros paso
paslaugų rinkinio buvo skirta
po 5 eurus.
Nuo šių metų pradžios kultūros pasą gaus visi mokiniai,
o kiekvienam mokiniui kultūros ir meno veikloms bus skiREKLAMA

riama po15 eurų per metus.
Pradinukai jau galėjo rinktis norimą veiklą iš siūlomo
kultūros paso paslaugų rinkinio, kuriame net 3650 renginių bei užsiėmimų. Kokios
veiklos iš numatytų 17 sričių

bus siūlomos vyresniesiems
mokiniams, dar neaišku, nes
šiuo metu vyksta paslaugų
pirkimo konkursas. Prienų
krašto muziejus teikia paraiškas bei dalyvaus kultūros paso veiklose ir vyresniesiems

tojai galėtų aktyviau įsilieti
į „Carito“ veiklą, pasidomėti žmonėmis, kuriems reikia
dėmesio, santykio, lankyti
vienišus kaimynus, skirti daugiau dėmesio jaunimo užimtumui, įtraukimui į socialinį
gyvenimą, palaikyti asmenų,
turinčių priklausomybių, sveikimo grupių veiklą, skatinti
tokius asmenis dalyvauti šių
grupių veikloje.
Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis ir bendradarbiavimo kultūrinių
renginių organizavimo bei
kitais aktualiais rajonui klausimais.
Padėkojęs už susitikimą
meras palinkėjo dvasininkams ir šiais metais bendrystės, kad visi susitelkę galėtų
kuo sėkmingiau dirbti, išgirsti
kiekvieną žmogų, kuriam reikia pagalbos ar gero žodžio.
Prienų r. savivaldybės
informacija 

moksleiviams.
„Prienų krašto muziejuje
pradinių klasių mokiniai gali
dalyvauti penkiose į kultūros
pasą įtrauktose edukacinėse veiklose: „Lino kelias iki
staklių“, „Pasakų pasaulyje“,
„Auskit, vykit, mano rankos“,
„Duonos kelias iki stalo“ ir
„Žvakių liejimas“, – pasakojo Prienų krašto muziejaus
edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė.
Pasinaudoję kultūros pasu, pernai šiose Prienų krašto
muziejaus edukacinėse veiklose dalyvavo 216 mokinių.
Dauguma – iš Prienų miesto
ir rajono mokyklų, tačiau buvo sulaukta svečių ir iš Kauno
bei Vilkaviškio.
Populiariausia veikla –„Pasakų pasaulyje“, joje dalyvavo 103 mokiniai.

Pėsčiųjų žygis (10 km.),
skirtas KAUTYNIŲ
SU BOLŠEVIKAIS
JIEZNE PERGALĖS
100-MEČIUI
PAMINĖTI
Žygis vyksiantis 2019 m.
vasario mėn. 2 d. (šeštadienį) skirtas jaunimui ir visiems
norintiems, skatinantis patriotiškumą, pilietiškumą ir savo
krašto istorijos pažinimą.
Žygio startas Žvirgždėnų
kaime aikštelėje prie paminklo Lietuvos partizanams –
Paverknių mūšio didvyriams.
Žygiuosime Babronių kaimo
(Birštono sav.) keliais, operėjusVerkėsupę - Jiezno seniūnijos Voseliūnų, Sokonių, Jiezno
Kolonijų kaimų, Jiezno miesto
gatvėmis.
Žygio metu keliausime Lietuvos partizanų kovų vietomis,
Lietuvos savanorių pergalingo
žygio keliu, aplankysime ir pagerbsime Jiezno kautynių su
bolševikais mūšio vietą, pirmojo pasaulinio karo vokiečių
karių kapines ir atiduosime pagarbą Lietuvos savanoriams,
žuvusiems kautynėse su bolševikais. Žygio pabaigoje prie
laužo ragausime šaulių išvirtą
košę, klausydami Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro saviveiklininkų dainų, linksminsimės su Jiezno miesto bendruomene ir seniūnaičiais.
Visus norinčius prisijungti
prie prasmingos misijos, kviečiame dalyvauti.

Žygio programa:
10.00 – 10.20 val. Susirinkimas aikštelėje prie paminklo
Lietuvos partizanams Žvirgždėnų k., Birštono sav., galutinė
registracija.
10.20 – 10.30 val. Iškilminga rikiuotė, žygio atidarymas,
sveikinimai, žygio programos
pristatymas.
10.30 - 11.30 val. Žygio startas, pirmas etapas 4

km.Žvirgždėnai – Babronys
(Birštono sav.) – Voseliūnai
– Sokonys (Jiezno sen.).
11.30 – 11.45 val. Poilsis
Sokonių k., Trumpa edukacinė programa.
11.45 – 12.30 val. Antras
žygio etapas 3 km.Sokonių k.,
Jiezno Kolonijų k.
12.30 - 12.45 val. Sustojimas Jiezno kautynių su bolševikais vietoje (Lietuvos
savanorių pagerbimas prie
kryžiaus,žyminčio kautynių
vietą. Šaulių garbės salvės).
12.45 – 13.30 val. Trečias
etapas 2 km. Jiezno Kolonijų
k. - Jiezno m. gatvėmis iki Jiezno senųjų kapinių (trumpas sustojimas pirmo pasaulinio karo
vokiečių karių kapinėse).
13.30 – 13.50 val. Lietuvos
savanorių, žuvusių Jiezno kautynėse su bolševikais, pagerbimas Jiezno senose kapinėse,
šaulių garbės salvės, trumpa
istorijos pamoka.
13.50 – 14.15 val. Ketvirtas
etapas 1,5 km. Žygiavimas į finišo vietą prie Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centro.
14.15 – 15.30 val. Finalinis žygio etapas. Šaulių vaišės prie laužo, kartu su Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centro
folkloro ansambliu „Jieznelė“
dainuosime Lietuvos savanorių dainas.
15.30 – 15.45 val. Žygio dalyvių pažymėjimų įteikimas,
renginio pabaiga.
Organizatoriai: Jiezno seniūnija ir LŠS Kauno Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės
Prienų 206 kuopa.
Partneriai: Prienų rajono
savivaldybė, Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centras, Jiezno gimnazija, Jieznomiesto
bendruomenė, Jiezno seniūnijos seniūnaičiai, LŠS
Vlado Putvinskio – Pūtvio
klubas.
Žygio dalyvių registracija išankstinė: mob. 8 687
25919, 8 610 01936.
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Pagerbė prieš 50 metų susideginusį studentą

Išima iš prekybos herbicidą „Roundup“

Čekai trečiadienį atidavė pagarbą prieš 50 metų sostinėje
susideginusiam studentui Janui Palachui, tokiu poelgiu
išreiškusiam paramą savo šalies laisvei ir protestavusiam prieš
sovietų invaziją 1968 metais.

Liono teismui nusprendus, Prancūzijos valdžia uždraudė
prekiauti viena herbicido „Roundup“ formų. „Roundup“
sudėtyje yra glifosato – cheminės medžiagos, kuri, kaip mano
aplinkosaugininkai ir kiti kritikai, gali sukelti vėžį.

„Snoro“ ikiteisminiame tyrime
nustatyta apie 0,5 mlrd. eurų žala
ATKelta IŠ 3 p.
230 mln. eurų vertės turto,
kuris šiuo metu yra apribotas.
Turto paieškos ir nuosavybės
teisių apribojimai buvo taikomi iš viso 18 valstybių. Turtas
buvo labai įvairus: kaip piniginės lėšos sąskaitoje, taip ir
automobiliai, įtariamųjų valdomos įmonės (...)“, – sakė
pareigūnas.
Pasak jo, tyrimas buvo
ypač sudėtingas, o jo apimtis
– didelė.
„Dabartiniu metu bylos
apimtis sudaro per 500 tomų. Reikėtų pažymėti, kad
ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta iš viso apie 100
asmenų, tos apklausos buvo
vykdomos Lietuvoje ir užsienyje. Buvo atlikta per 50
proceso prievartos priemonių,
siekiant surasti ir paimti įrodymus, dažniausiai dokumentus“, – sakė R. Šadianecas.
Pareigūnas pažymėjo, kad
didžioji pagrindinė dalis dokumentų buvo paimta iš Šveicarijoje veikiančių bankų.
„Tie dokumentai buvo fiziškai mūsų tarnybos darbuotojų atgabenti į Lietuvą. Tai
buvo labai svarbūs dokumentai, todėl policijos pareigūnų
buvo organizuota palyda per
visas valstybes, kiek buvo vežami tie dokumentai“, – sakė
FNTT atstovas.
Pasak R. Šadianeco, tyrimo
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trukmę lėmė tai, kad dauguma
bylų yra užsienio kalbomis.
Per visą laikotarpį buvo surašyta per 200 teisinės pagalbos prašymų į 21 valstybę,
tarp jų yra Šveicarija, Panama ir kitos.
Bylos perdavimas teismui
galimas dar šį rudenį
Pasak prokuroro D. Stankevičiaus, tikėtina, kad byla teismui bus perduota dar
šiemet.
„O pats tyrimas teisme,
sunku prognozuoti, kiek jis
užtruks, byla tikrai didelė, bet
tikrai metus laiko galėtų būti
(...) Dabar pradės vykti susipažinimas su bylos medžiaga,
byla yra tikrai didelės apimties, beje, ji dar bus skaitmenizuojama. O bylos perdavimas teismui, atlikus visus reikiamus įstatymų reikalavimus
(...) bylos perdavimo teismui
laikas turėtų būti šių metų rudenį ar kažkurį tokį laiką“,
– sakė D. Stankevičius.
„Dabar jie yra įtariamieji,
o surašius kaltinamąjį aktą ir
pateikus bylą teismui asmuo
tampa kaltinamuoju teisme,
naujo kaltinimo jiems pateikti nereikės“, – teigė prokuroras.
R. Baranauskas bei V. Antonovas yra Rusijoje, Maskva
atsisako suteikti teisinę pagalbą Lietuvai.
Pernai kovą Lietuvos pro-

kurorai, rengdamiesi už akių
teisti besislapstančius R. Baranauską ir V. Antonovą, informavo Rusijos Generalinę
prokuratūrą apie jiems pareikštus įtarimus.
Rusijos prokurorams išsiųstame teisinės pagalbos
prašyme prašyta supažindinti buvusius „Snoro“ vadovus
su jiems pateiktais įtarimais ir
juos apklausti.
Spalio pabaigoje Rusijos
generalinė prokuratūra atsisakė atlikti šiuos veiksmus.
Seimas užpernai priėmė
Baudžiamojo proceso kodekso pataisas, kurios išplėtė
galimybių teisti asmenis už
akių dėl nusikaltimų, kuriais
padaryta didelė žala.
Ikiteisminis tyrimas dėl
galimo banko „Snoras“ turto pasisavinimo, apgaulingo
apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo, turto iššvaistymo ir
pinigų plovimo buvo pradėtas
2011 metais.
Didžiosios Britanijos teismai 2015 metais buvo nusprendę tuo metu Londone
gyvenusius V. Antonovą ir R.
Baranauską išduoti Lietuvai,
tačiau pastarieji iš šios valstybės išvyko į Rusiją ir ten gavo
prieglobstį.
„Snoro“ veikla buvo sustabdyta 2011 metų pabaigoje. BNS

Popiežiaus bendroji audiencija. „Aba,
Tėve“ – Jėzaus balso
įrašas
Trečiadienio rytą vykusios
bendrosios audiencijos dalyviai klausėsi penktosios popiežiaus Pranciškaus katechezės apie „Tėve mūsų“ maldą.
Šį kartą buvo kalbama apie šv.
Pauliaus laiškuose panaudotą
aramėjišką žodį „Aba“, kuriuo išreiškiamas nepaprastai
artimas žmogaus santykis su
Dievu, kaip vaiko su tėvu.
Audiencijos pradžioje buvo
skaitoma šv. Pauliaus laiško
romiečiams ištrauka: „Jūs gi
esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įvaikystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba,
Tėve!“ (Rom 8, 15). Ir laiške
galatams apaštalas sako: „O
kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo
Sūnaus Dvasią, kuri šaukia:
„Aba, Tėve!“ (Gal 4, 6). „Du
kartus girdime tą patį kreipinį,
kuriame sukondensuotas visas Evangelijos naujumas“, –
sakė popiežius. Krikščioniui,
susipažinusiam su Jėzumi ir jo
mokymu, Dievas nėra tironas,
kurio reikia bijoti. Krikščionio
širdis pilna pasitikėjimo. Jis
gali kalbėtis su savo Kūrėju,
kreipdamasis į jį: „Tėve“. Šis
kreipinys krikščionims toks
svarbus, kad buvo išsaugota
jo originali aramėjiška forma
„Aba“. Iš tiesų Naujajame
Testamente yra labai nedaug
į graikų kalbą neišverstų aramėjiškų žodžių. Pasak popiežiaus, šie žodžiai – tarsi Jėzaus
balso įrašai. O tai savo ruožtu
ir „Tėve mūsų“ maldą padaro
radikaliai nauja krikščioniška malda.
Sakyti Dievui „Aba“ – tai
kur kas daugiau ir intymiau,
nei vadinti Dievą Tėvu. Dėl

to kai kas ir bando aramėjišką žodį „Aba“ versti žodžiais
„tėti“, „tėveli“. Mūsų lūpos
taria „Tėve mūsų“, o širdyje
mes sakome „tėti“, „tėveli“.
Šioje maldoje bendraujame
su Dievu kaip vaikas su savo
tėvu, su tėčiu, tėveliu. Šie žodžiai alsuoja šiluma, perkelia
mus į vaikystę, prieš mūsų
akis iškyla tėvo, švelniai paimančio vaiką ant rankų, vaizdas. „Dėl to, brangieji broliai
ir seserys“, – sakė Pranciškus,
– „kad mūsų malda būtų nuoširdi, privalome turėti vaiko
širdį. Neturime manyti, kad
esame visiškai savarankiški,
nes taip mūsų malda nebus
nuoširdi. Turime būti kaip vaikas tėvo glėbyje, kalbėtis kaip
su tėčiu, tėveliu.“
Evangelija mums geriausiai
paaiškina žodžių „Tėve mūsų“ prasmę, sakė popiežius
ir priminė Jėzaus palyginimą
apie gailestingąjį tėvą (plg.
Lk 15, 11–32). Įsivaizduokime, kad šią maldą taria sūnus
palaidūnas, sugrįžęs į tėvo
namus. Tėvas jo ilgai laukė,
užmiršo visus įžeidimus, o
dabar jį karštai apkabina, parodydamas, kaip labai buvo
jo išsiilgęs. Čia atsiskleidžia
nepaprasta šių maldos žodžių
jėga. Šiame palyginime tėvas
panašesnis į motiną. Nes juk
motinos visada vaikus myli,
visada jiems yra geros, net ir
tuomet, kai vaikai to nenusipelnę.
„Galbūt ir mums pasitaikys
nusisukti nuo Dievo, kaip buvo nutikę sūnui palaidūnui;
gal pateksime į vienatvę ir
jausimės viso pasaulio palikti; o gal nusidėsime ir mus sukaustys kaltės jausmas. Tomis
sunkiomis akimirkomis sukaupkime visas jėgas ir kreipkimės į Dievą: „Tėve“, kaip
vaikai sakykime jam: „tėti“,
„tėveli“.

Popiežius: įsiminkime savo krikšto
dieną ir kasmet ją
minėkime

Baigę Kalėdų liturginį laikotarpį švenčiame Viešpaties
krikšto šventę. Liturgija mus
kviečia geriau susipažinti su
Jėzumi, kurio gimimą dar
neseniai minėjome, kalbėjo

popiežius sekmadienio vidudienį.
Komentuodamas šios dienos Evangeliją, pasakojančią
apie Jėzaus krikštą Jordano
upėje, popiežius Pranciškus
atkreipė dėmesį į du pradedamos Jėzaus viešosios veiklos
aspektus: Jėzaus artumą su
žmonėmis ir jo ryšį su Tėvu.
Pasakojime apie krikštą,
Jono suteiktą Jėzui Jordano
upėje, visų pirma matome,
koks svarbus vaidmuo skiriamas žmonėms, Dievo tautai.
Jėzus yra su žmonėmis, sakė
popiežius. Žmonės yra ne tik
krikšto scenos fonas, bet labai svarbūs jos dalyviai. Prieš
pasinerdamas į upės vandenį,
Jėzus „pasineria“ į minią, susivienija su žmonėmis, priima
visą žmogystę, priima viską,
kas žmogiška, išskyrus nuodėmę.
Kitas šios dienos Evangelijoje pabrėžtas momentas
yra ryšys su Tėvu. Tuoj po
pasinėrimo į vandenį, Jėzus
pasineria į maldą, į bendrystę su Tėvu. Krikštu pradedama Jėzaus viešoji veikla – tai
Tėvo Jėzui suteikta misija, jo
gerumo ir meilės liudijimas
žmonėms.
„Brangieji broliai ir seserys,
Viešpaties krikšto šventė yra
puiki proga su dėkingumu ir
įsitikinimu atnaujinti krikšto pažadus, iš naujo pasiryžti
kasdien pagal juos gyventi“,
– sakė popiežius ir pabaigoje paklausė, ar visi atsimena
savo krikšto datą. Kas neatsimena, tepaklausia savo tėvų,
krikšto tėvų, senelių, kitų giminaičių. „Žinokite šią dieną,
saugokite ją širdyje ir kasmet
minėkite“, – ragino popiežius.
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Vienas vokiečių kunigas labai mėgo degtinę. Eidamas
sakyti pamokslą pamiršo
buteliuką padėti. Sakant pamokslą ėmė ir netyčia išslydo
buteliukas iš rankovės. Kunigužis susigriebęs pažvelgė į
lubas, kur buvo nupiešta Paskutinė vakarienė, ir sako:
– Prašom gert ir valgyt, tik
butelių nemėtykit, nes mes
degtinės negeriame.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Pavyko išgelbėti knygų skiltį laikraštyje

Garsūs sportininkai prašys atidėti tarnybą

Kai finansinius sunkumus išgyvenantis rašytojo Stiveno Kingo
pamėgtas vietos laikraštis paskelbė, kad atsisako knygų recenzijų,
siaubo romanų autorius socialinio tinklo pagalba surado 250
papildomų prenumeratorių ir taip išgelbėjo knygų apžvalgos skiltį.

Į šauktinių sąrašus šiemet įtrauktas būrys garsių sportininkų – NBA
krepšininkas Domantas Sabonis, pasaulio čempionas plaukikas
Danas Rapšys ir keturi Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjai. Jie žada
prašyti, kad tarnyba Lietuvos kariuomenėje būtų atidėta.

SKAITYKITE 8 p.

SKAITYKITE 9 p.

SKAITYKITE 10 p.

SKAITYKITE 10 p.
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Paminėta Laisvės gynėjų diena
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šiemet jau 28-ąjį kartą
Lietuvoje paminėta
Laisvės gynėjų diena.

Sausio 13-oji į šalies istoriją įrašyta kaip masinis taikus,
dainuojantis Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų
Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas
Vilniaus televizijos bokštą,
Radijo ir televizijos komiteto
pastatą, Parlamento pastatą ir
kitus svarbius objektus. Sovietų valdžia vėl norėjo parklupdyti ką tik nepriklausomybę atkūrusią mūsų valstybę, mūsų Lietuvą.
Šiai žymiai datai paminėti
skirti renginiai Birštone prasidėjo sausio 11 dieną, visų
savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų, įmonių, organizacijų bei gyvenamųjų namų
languose uždegant atminimo
ir vienybės simbolį – žvakutę ir taip įtraukiant visus į pilietinę akciją „Atmintis gyva,
nes liudija“. Daugelis birštoniečių sausio 11–13 dienomis
vaikščiojo prisisegę po neužmirštuolę.
Sausio 13-osios rytą J. Ba-
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sanavičiaus aikštėje, kaip jau
įprasta, Lietuvos valstybinę
vėliavą pakėlė Šaulių sąjungos atstovai kartu su jaunaisiais šauliukais. Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė
ir merės pavaduotojas Vytas
Kederys padėjo gėlių prie J.
Basanavičiaus paminklo.
Šv. Mišias Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje aukojo
klebonas monsinjoras Jonas
Dalinevičius ir kunigas Alfonsas Babonas. Po Mišių
birštoniečiai rinkosi Birštono parapijos „Caritas“ bendruomenės namuose, kur
Birštono muziejaus parengtą
paskaitą skaitė muziejininkė
Angelė Sabaliauskaitė. Ji pasakojo apie 1991 metų sausio
11–13 dienų įvykius, paminėdama netgi konkretų laiką,
kas tuomet vyko Vilniuje prie
TV bokšto ir Parlamento, kaip
tankai ir kovinės mašinos va-

žinėdamos gąsdino čia susirinkusią minią.
Minėjimo dalyviai turėjo
puikią progą pamatyti filmą
„Mes dainuosim“, kuriame
britų režisierius Roberto Mullano vaizdingai ir argumen-

A. Sabaliauskaitė

tuotai pasakoja sausio 11–13
dienų įvykius, perteikdamas
juos per kelių šeimų istorijas.
Tai filmas apie žmonių drąsą
ir pasiaukojimą dėl Lietuvos
laisvės ir nepriklausomybės.
Po meninės juostos per-

žiūros susirinkusieji dalijosi
savo prisiminimais apie tas
svarbias ir sunkias dienas, kai
daug reiškė kiekvieno lietuvio požiūris ir noras dalyvauti tuose istoriniuose įvykiuose, nebijant paaukoti ir savo
gyvybę. Gerai, kad dar yra
žmonių, kurie gali papasakoti, ką matė savo akimis,
ką jautė savo širdimi ir kokie
visi buvo vieningi.
Pagal numatytą tos dienos programą prie „Carito“
namų turėjo degti ir simbolinis laužas, tačiau to padaryti neleido priešgaisrinė
tarnyba, nes aplink mediniai
pastatai.
Kadangi diena buvo gana
šalta, susirinkusieji bendruomenės namuose dalijosi ne
tik prisiminimais, bet ir simboliniu arbatos puodeliu, kaip
tada, prie TV bokšto ar Seimo rūmų.

ISSN 2538-9076

Prenumeruojamas

KVIEČIAME TEIKTI
KANDIDATŪRAS
VASARIO 16-OSIOS
APDOVANOJIMAMS

Birštono savivaldybė jau šešioliktąjį kartą kviečia teikti Birštono savivaldybei, bendruomenei nusipelniusių, savo darbais
Birštono vardą garsinančių žmonių kandidatūras tradiciniams
apdovanojimams, kurie bus teikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Vasario 16-ąją.
Kandidatus gali siūlyti įstaigos, nevyriausybinės organizacijos
ir savivaldybės gyventojai. Argumentuotus pasiūlymus ir kandidatų pristatymus prašome pateikti raštu Birštono savivaldybės 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

Birštono muziejuje – atnaujinta
ir partizanų ekspozicija buekspozicija
vo papildyta nauju skyriumi:
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 birštonietį, Birštono muziejuje Birštono krašto tremtinių

,,Povilui Buzui – 100 metų“.
Čia eksponuojamos nuotraukos ir dokumentai iš Birštono
muziejaus fondų ir Povilo Buzo sūnaus asmeninio archyvo.
Tai nuotraukos iš tremties, su
kovos bendražygiais partizanais, tremtiniais, taip pat įvairūs dokumentai.
Maloniai kviečiame aplankyti atnaujintą ekspoziciją.
Birštono muziejaus vyr.
fondų saugotoja Angelė Sabaliauskaitė
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Latvija alkoholio gamybą pernai sumažino 5%

Per susirėmimus žuvo beveik 900 žmonių

Latvijoje pernai sausio-lapkričio mėnesiais pagaminta 48,91
mln. litrų alkoholinių gėrimų, neskaitant alaus, – 5,1 proc. mažiau
nei prieš metus. Nors fermentuotų gėrimų, kuriuose alkoholio
koncentracija neviršija 15 proc. augo, visų kitų - krito 13,2 procento.

Keturiuose kaimuose Kongo Demokratinės Respublikos
vakaruose susirėmimai tarp vietos bendruomenių vos per tris
gruodžio dienas pareikalavo mažiausiai 890 žmonių gyvybių,
trečiadienį paskelbė Jungtinės Tautos.

Bibliotekoje pradedamas
įgyvendinti projektas „Gyventojų
skatinimas išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“

Lietuvos nacionaline
Martyno Mažvydo
biblioteka pradeda
įgyvendinti Kultūros
ministerijos ir Nacionalinės
bibliotekos projektą
„Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje
viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje“.
Projektas tęsis iki 2021 m.
Projekto vertė – 10,7 mln.
eurų. Trukmė – iki 2020 m.

Projektu siekiama plėtoti ir atnaujinti viešos prieigos kompiuterių ir interneto
infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas
gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio
turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.
Įgyvendinant projektą ketinama atnaujinti kompiuterinę
ir programinę įrangą daugiau
nei 1200 viešos interneto prieigos taškų viešosiose bibliotekose. Be to, planuojama,
kad regionų centruose esančios bibliotekos turės galimybę pasiūlyti tokias technologijas, kurių gyventojai ar namų
ūkiai dar neturi: bus sukurtos
naujos darbo vietos darbui su
vaizdo ir garso ir (ar) grafine
medžiaga, asmenų inžinerinius gebėjimus lavinančiais
konstruktoriais, robotikos rinkiniais, taip pat darbui su virtualiosios realybės ir kt. įrenginiais. Taip pat numatoma
apmokyti naudotis įranga apie
REKLAMA

3 tūkst. viešųjų bibliotekų darbuotojų, modernizuoti lankytojų, kurie naudojasi įrengtomis viešomis darbo vietomis
bibliotekose, registravimo ir
statistikos sistemą.
Bendradarbiaujant su projekto organizatoriais, Birštono viešojoje bibliotekoje jau
netrukus bus įrengta interaktyvi erdvė Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo skyriuje. Joje
visi norintys galės naudotis,
išbandyti naujus inžinerijos bei programavimo paketus: 3D spausdintuvą, Lego
robotikos, programuojamų
mikrokontrolerių rinkinius,
edukacinius dronus, mikrokompiuteriukius, dalyvauti
įdomiuose užsiėmimuose bei
veiklose.
Mėgstantiems kurti bus sudarytos sąlygos naudotis kūrybiniu paketu: grafine planšete, kameromis bei negatyvų
ir nuotraukų skaitmeninimo
skeneriu, rašaliniu spausdintuvu.
Pasitikime naujoves kartu! Atidžiai sekite mūsų naujienas!
Projektas finansuojamas
iš 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto
„Informacinės visuomenės
skatinimas“ 02.2.2-CPVAV-524 priemonės „Gyventojų
skatinimas išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“.
Birštono viešoji biblioteka 

Kas, jei ne mes, kada, jei ne dabar?

Siekianti proveržio LR
Seimo nario Andriaus
Palionio inicijuota
politinė jėga – LSDDP
Birštono skyrius – į
Vietos savivaldos
rinkimus, vyksiančius
2019 m. kovo 3 d.
Birštono savivaldybėje,
iškėlė 24 partinius
ir nepriklausomus
kandidatus.

LSDDP sąrašui atstovaujantys žmonės yra mokytojai, gydytojai, verslo ir
viešojo sektoriaus atstovai.
Aštuoniolika kandidatų turi
aukštąjį išsilavinimą, sąraše
– ir politikos mokslų VDU
absolventė. Sąraše yra dvylika moterų ir dvylika vyrų.
Kandidatų amžiaus vidurkis
– 48 m. Jauniausiai kandidatei – 23 m., vyriausiam – 69
m. Pirmajame sąrašo penketuke – Birštono savivaldybės tarybos nariai: Juozas
Aleksandravičius, Valė Petkevičienė, Stasys Martinaitis ir Daina Zdanavičienė.
Šiuo metu visi keturi tarybos nariai – nepriklausomi
kandidatai LSDDP Birštono
skyriaus sąraše į savivaldą.
Buvęs ilgametis mero pavaduotojas Juozas Aleksandravičius – LSDDP kandidatas
į merus.
Kodėl pasirinkta šita kai-

rioji politinė jėga? Tai galimybė pasukti Birštono savivaldą
demokratiškesnio valdymo
kryptimi. Pagrindinė kandidatų į savivaldą siekiamybė
– padėti žmogui šiandien, čia
ir dabar pagal jo poreikį, pagal visas turimas galimybes
ir resursus. Svarbus ne valdininkas, o problema, dėl kurios kreipiasi žmogus. Stanislovo Martinaičio (nuo 1990
m.), Juozo Aleksandravičiaus
(nuo1998 m.) darbo patirtis
Savivaldybės taryboje ir atsiradusi takoskyra LSDP frakcijoje liudija, kad drąsi pozicija, nuomonės išsakymas,
argumentuotas birštoniečiams
svarbių, aktualių problemų
sprendimas – šiandienos valdančiajai daugumai nėra prioritetas. Viešoje erdvėje išsakyta daug negatyvios nuomonės apie neva Tarybos veiklą
žlugdžiusius keturis socialdemokratų frakcijos narius. Drąsiai ir atsakingai pareiškiame,
kad savo sprendimais nesame pakenkę Birštono pažangai. Priešingai, visais atvejais
stengėmės padėti kiekvienam
Birštono savivaldybės žmogui. Todėl išsakėme kritišką
nuomonę bei laikėmės tvirtos opozicijos dėl sanatorijos
„Versmė“ akcijų pardavimo,
dėl neracionaliai panaudoja-

mų biudžeto ir kurortinės rinkliavos lėšų, taip pat dėl Birštono vienkiemio medicinos
punkto uždarymo, seniūnijos
kelių priežiūros, savivaldybei
priklausančių būstų skyrimo
ir t. t. Laikomės ir įsipareigojame laikytis principo, kad tik
diskusijose gimsta tiesa ir teisingi sprendimai. Tarybos narys privalo laikytis pagrindinio
LR įstatymo – Konstitucijos,
atstovauti visai bendruomenei,
bet ne interesų grupėms.
LSDDP kandidatų sąrašas
į Birštono savivaldą – puiki
galimybė atgimti demokratijai Birštono savivaldybėje.
Eidami į rinkimus su Birštono savivaldybei LR Seime
valdančiajai daugumai atstovaujančiu Seimo nariu Andriumi Palioniu turime realias
galimybes įgyvendinti visus
mūsų rinkiminės programos
punktus. LSDDP kandidatams
yra žinomos ir aktualios Birštono savivaldybės problemos
– nesvarbu, mieste ar seniūnijos teritorijoje jie gyvena.
Tas pats kelias visus suveda
į bendrą tikslą – jaukių, svetingų, saugių namų ir patrauklios aplinkos sukūrimą, kad
ir šiandienos, ir ateities žmogus didžiuotųsi savo namais
ir norėtų dirbti bei gyventi
Birštone.

Rinkiminis sąrašas
1. Juozas Aleksandravičius
2. Valė Petkevičienė
3. Stanislovas Martinaitis
4. Daina Zdanavičienė
5. Antanas Grušelionis
6. Dainius Žitkus
7. Eglė Aina Janušaitienė
8. Samanta Kazlauskaitė
9. Andrius Lankevičius
10. Regina Stapčinskienė
11. Aurimas Letkauskas
12. Inga Šiugždinienė
13. Tomas Mockevičius
14. Laura Makštutienė
15. Sigitas Dabulskis
16. Vytautas Račkauskas
17. Vaida Levickienė
18. Rita Drazdauskienė
19. Lina Tamošiūnienė
20. Vytautas Sadauskas
21. Violeta Pranevičienė
22. Česlovas Kšenavičius
23. Rita Čialkienė
24. Sigitas Bertlingas

Politinė reklama bus sumokėta iš LSDD partijos Birštono skyriaus sąskaitos. Užs.Nr. 2019/2 
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Amžinojo įšalo sluoksnis šyla, ypač Sibire

Trečios pakopos pensijų fondų vertė sumenko

Žemės paviršiaus amžinasis įšalas po truputį tirpsta, o jo
temperatūra vidutiniškai kyla 0,3 laipsnio Celsijaus per
dešimtmetį, perspėja mokslininkai. Įšale yra organinių medžiagų,
galinčių sukelti dujų emisiją ir dar labiau paspartinti klimato kaitą.

Lietuvoje veikiančių trečios pakopos savanoriškų pensijų fondų
vienetų vertė pernai sumažėjo 4,43 procento. Visų 12 fondų grąža
buvo neigiama. Lietuvoje 2018-ųjų pabaigoje trečios pakopos
pensijų fonduose papildomą pensiją kaupė 62,2 tūkst. dalyvių.

Birštoniečiai klausia
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Kaip ir praeitais
metais, nemažai
Birštono savivaldybės
gyventojų prašė mūsų
perduoti jų klausimus
savivaldybės vadovams.
Klausimus perdavėme
Birštono savivaldybės
administracijos direktoriui
Valentinui Vincui Revuckui,
į vienus paklausimus
jis atsako pats, o į
kitus – kompetentingi
specialistai.

Kyla klausimas, ar niekas
iš Savivaldybės specialistų
ar projektuotojų nepastebėjo, kad važiuojamoji kelio dalis link Nemajūnų gana siaura, o dviračių takas
– platus? Susitikę du lengvieji automobiliai dar gali
prasilenkti, bet jeigu susitinka sunkvežimis ir lengvasis
automobilis arba du sunkvežimiai ar „mikriukai“?
Negi nebuvo galima padaryti nuožulnumo dviračio
take, kad reikalui esant būtų galima užvažiuoti be rimtesnių pasekmių?
Dviračių ir pėsčiųjų tako
plotis pagal šiuo metu galiojančius statybos reglamentus
turi būti ne mažiau kaip 2,5
m. Takas atskirtas nuo kelio
važiuojamosios dalies aukštesniu bordiūru dėl dviratininkų ir pėsčiųjų saugumo.
Važiuojamosios kelio dalies
plotį kartu su pėsčiųjų ir dviračių taku riboja esamas kelio
BR-27 sklypas. Šiuo metu jis
maksimaliai išnaudotas kelio
važiuojamosios dalies pločiui išplėsti ir jokių galimybių paplatinti kelią nebuvo,
išskyrus žemės paėmimą iš

privačių savininkų visuomenės reikmėms.
Į šį klausimą atsakė Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo
plėtros skyriaus vyriausiasis
specialistas Kęstutis Savukynas.
Ar nėra numatyta įrengti
dviračių taką nuo Birštono
vienkiemio iki Geležūnų?
Savivaldybės administracija praėjusiais metais kreipėsi į
Kelių direkciją prie LR Susisiekimo ministerijos dėl dviračių tako nuo Birštono iki
Geležūnų kaimo įrengimo.
Gautame atsakyme sakoma,
kad šiuo metu lėšų šiam projektui nenumatyta.
Ar nėra akivaizdu, kad
apleistų pastatų buvimas
miesto senamiestyje bei centrinėje dalyje yra per mažai
apmokestinamas? Ar ne laikas užsiimti senuoju restoranu ir rimtai pasikalbėti su
jo savininku (savininkais)
bei prie kurhauzo esančiais
buvusios sanatorijos bei pirties šeimininkais?
Birštono savivaldybės taryba apleistiems ir neprižiūrimiems statiniams yra nustačiusi maksimalų leistiną
nekilnojamo turto mokestį
– 3 proc.
Su J. Basanavičiaus a. 2
pastato (senasis restoranas)
savininkais 2018 metais savivaldybės komisija, atsakinga už neprižiūrimus pastatus,
susitiko du kartus. Tuose susitikimuose savininkai pateikė dokumentus, kurie yra
rengiami, ir informavo, kad
2019 metais planuoja pradėti
pastato rekonstrukciją.
Priešais kurhauzą esantis
pastatas priklauso naujiems
savininkams. 2019 metų pradžioje planuojamas susitiki-

mas su savininkais, tačiau ant
jo esantis skelbimas rodo, kad
pastatas parduodamas. Buvusi pirtis šiuo metu priklauso
Lietuvos Respublikai.
Kodėl šiukšlių vežėjai ne
visada ištuština visų gyventojų konteinerius? Tuo ypač
skundžiasi Birštone ant kalno gyvenantys žmonės. Vieno kaimyno išvežta, o greta
gyvenančio – palikta... Tai
pasitaikė ne vieną kartą.
Mišrių komunalinių atliekų
surinkimo konteineriai tuštinami pagal patvirtintą grafiką, kurį turi visi gyventojai,
nuo 7.00 iki 22.00 val. Konteineriai tuštinimo dieną turi
būti išstumti iki 7.00 val. ir
pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies,
kuria organizuojamas išvežimo maršrutas. Kiekvienas
konteineris yra ženklinamas,
maršrutas žymimas GPS ir
fiksuojama visa reikalinga
informacija.
Neatmetama ir vairuotojų bei pagalbinių darbuotojų
klaida, kai konteineris nepastebimas ir ne iš blogos valios
neištuštinamas. Tokie konteineriai ištuštinami per 24 val.
nuo skundo gavimo. Jei konteineris buvo neištuštintas,
prašome kreiptis iš karto į savivaldybės specialistą Irmantą
Adamonį tel. 867057236.
Kodėl Vytauto parke yra
daug pavojingų sausų ir
išdžiūvusių medžių, kurie
kelia pavojų ir jie nepašalinami?
Birštono kraštovaizdžio
architektė Audronė Daubarienė paaiškino, kad medžiai
Vytauto parke yra ženklinami
ir šalinami pagal galimybes,
atrenkant blogiausios būklės
medžius. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad beveik visi parko
medžiai yra, geriausiu atveju,
tik patenkinamos būklės, todėl norint, kad parkas atrody-

Buvusi Birštono apylinkė (seniūnija)
REKLAMA

Senasis restoranas

tų patraukliai, reikėtų iškirsti
apie 70 proc. visų šiuo metu
augančių medžių. Tačiau toks
sprendimas taip pat nepriimtinas. Atsižvelgiant į tai, bandoma laikytis tam tikros pusiausvyros tarp pjaunamų ir
paliekamų medžių.
Informuojama, kad 2018
m. rudenį parke buvo išpjauta
9 pavojingi ir sausi medžiai. Ir
šie darbai vykdomi sistemingai, nepaisant dalies gyvento-

rybos posėdžių yra priimami
sprendimai dėl nenaudojamo
turto nuomos ar pardavimo.
Tokiu būdu buvę nenaudojami „Spalio“ sanatorijos, gydyklų, dalis sanatorijos „Tulpė“ nenaudojamų pastatų, turgaus ir kiti pastatai jau virto
„Eglės“ sanatorija, Vytauto
SPA, „Birštono banginuko“
viešbučiu, svečių namais arba
vietoje negyvenamų pastatų
šiuo metu kyla daugiabučiai.

gų organizavimas gyventojams ir pan. Tačiau vyksta
ir intensyvus darbas prikelti
nenaudojamus pastatu naujam gyvenimui. To pavyzdys
gali būti buvusios skalbyklos
privatizavimas. Naujieji savininkai yra pasiryžę jį pradėti
tvarkyti jau artimiausiu metu.
Jau yra norinčių įsigyti parduodamą kino teatro pastatą.
Šių pastatų pardavimas ne tik
papildys savivaldybės biudže-

Birštono pirtis dabar

jų pasipiktinimo.
Kaip Savivaldybė save
nubaudžia už nenaudojamus ir apleistus pastatus?
Savivaldybė savo turtą privalo tvarkyti vadovaudamasi
teisės aktais, šiuo atveju, konkrečiai Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kurio 1
str. nurodo, kad „Savivaldybių turtą valdo, naudoja ir juo
disponuoja savivaldybių tarybos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą – įgyvendindamos turto
savininko funkcijas“. Birštoniečiai, kurie atidžiai seka
Savivaldybės tarybos darbą,
pastebėjo, kad daugumoje Ta-

Deja, ne visi atvejai buvo sėkmingi: „Tulpės“ sanatorijos
korpusas priešais kurhauzą,
buvęs paštas, buvusi pirtis,
kino teatras, restoranas „Birštonas“, buvęs knygynas, nors
ir turi arba turėjo naujus šeimininkus, tačiau tebestovi
apleisti. Tai rodo, kad ne visuomet pasitvirtina Savivaldybės geri norai, kad atėjęs
investuotojas greičiau prikels
turtą naujai veiklai. Pati Savivaldybė apleistų pastatų
sutvarkyti negali dėl lėšų stokos. Savivaldybės pagrindinis
uždavinys yra teikti gyventojams viešąsias paslaugas, tokias kaip sveikatos priežiūra,
socialinės paslaugos, švietimo, kultūros, sporto paslau-

tą, bet ir prikels juos naujam
gyvenimui.
Žmonės susidomėjo, kad
merė interviu „Krašto vitrinai“ paminėjo gerą žinią
Nemuno dešiniojo kranto
gyventojams, nes, pagal patvirtintą Bendrąjį planą, ten
bus galima formuoti sklypus. Tik sako, kad neaišku,
kuris tas dešinys krantas ir
neaišku, kur tuos sklypus
formuos – anoj pusėj Nemuno ar kažkur šitoj?
Pakoreguotas Bendrasis
planas leis privatiems asmenims, turintiems nekilnojamojo turto, buvusioje Turistinės bazės teritorijoje susiformuoti žemės sklypus pastatų
eksploatacijai.
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laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Sausio 19 d. 18:00 val. Šefo
Dariaus Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vieta: Vytautas
Mineral SPA
Sausio 19 d. 19:30 val. Akustinės
muzikos vakaras „Jaunystės
melodijos“. Vieta: „Eglės sanatorija“
Sausio 20 d. 19:00 val. Biografinė
drama „Diana“. Vieta: „Eglės
sanatorija“
Sausio 20 d. 19:30 val. Draugiškas
bilijardo turnyras. Vieta: „Eglės
sanatorija“
Sausio 21 d. 17:00 val. TRX funkcinė treniruotė su diržais. Vieta:
„Eglės sanatorija“
Sausio 21 d. 16:00 val. Kineziterapija nėščiosioms. Vieta: „Eglės
sanatorija“
Sausio 21 d. 17:00 val. Veiksminga ir efektyvi treniruotė vandenyje. Vieta: „Eglės sanatorija“
Sausio 21 d. 17:00 val. Draugiškos šachmatų varžybos. Vieta:
„Eglės sanatorija“
Sausio 22 d. 20:00 val. Koncertas
„Ne vien tik romansai“ su atlikėju
Aleksu Lemanu. Vieta: „Eglės
sanatorija“
Sausio 22 d. 19:15 val. Funkcinės
treniruotės su Vytautu. Vieta:
“Tulpės” sanatorijos gydykla

Antros pakopos pensijų fondų vertė sumenko

Atmetus „Brexit“ sutartį - nuosmukis rinkoje

Lietuvoje veikiančių antros pakopos pensijų fondų vienetų vertė
pernai vidutiniškai sumažėjo 3,9 proc., o bendra šiuose fonduose
sukauptų lėšų suma metų pabaigoje siekė 3,118 mlrd. eurų. 2018
metų pabaigoje juose pensijas kaupė 1,318 mln. dalyvių.

Didžiosios Britanijos parlamentui atsisakius pritarti „Brexit“
sutarčiai, Didžiosios Britanijos akcijų rinkoje trečiadienį įsivyravo
smukimo nuotaikos, tačiau dauguma kitų pagrindinių Europos
akcijų indeksų kopia aukštyn.

Sausio 23 d. 16:00 val. Kineziterapija nėščiosioms. Vieta: „Eglės
sanatorija“
Sausio 23 d. 17:00 val. Veiksminga
ir efektyvi treniruotė vandenyje.
Vieta: „Eglės sanatorija“
Sausio 23 d. 15:00 val. Pažinkite
Karališkąjį Birštono kurortą /
ekskursija su gidu. Vieta: „Eglės
sanatorija“
Sausio 23 d. 19:30 val. Koncertas / Liaudiškos muzikos kapela
„Dzūkų Versmė“. Vieta: „Eglės
sanatorija“
Sausio 23 d. 17:30 val. Zumbos
treniruotė su Sonata Visockiene.
Vieta: „Eglės sanatorija“
Sausio 24 d. 19:15 val. Funkcinės
treniruotės su Vytautu. Vieta:
“Tulpės” sanatorijos gydykla
Sausio 24 d. 19:00 val. Pažintis
su Amaronės legendomis. Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Sausio 24 d. 17:00 val. „Gymstick
treniruotė“. Vieta: „Eglės sanatorija“
Sausio 24 d. 19:00 val. Viktorina
„Protų mūšis“. Vieta: „Eglės sanatorija“
Sausio 24 d. 19:30 val. Drama
„Džeinė Eir“. Vieta: „Eglės sanatorija“
Sausio 25 d. 20:30 val. Tradicinis
šokių ir pramoginės muzikos vakaras. Vieta: „Eglės sanatorija“
Sausio 25 d. 19:00 val. Kino filmas
„Tarp pilkų debesų“. Vieta: Birštono kultūros centras

Kineziterapeutas Valdas Tautkus: 5 mitai
apie kūno pokyčius
Nauji metai tradiciškai
tampa naujo ryžto ir
pažadų sezonu, kai ne
vienas garsiai ar tyliai
sau paskelbia nuo šiol jau
tikrai besirūpinsiąs savo
kūnu.

Druskininkuose esančio
visiems skirto „UPA Medical
SPA“ centro kineziterapeutas Valdas Tautkus sveikina
kiekvieną gerą norą ir įspėja, kokių klaidų nepadaryti
iš per didelio entuziazmo. Jis
pastebi, kad žmonės neretai
tikisi greitų pokyčių ir skuba
nusivilti. Kineziterapeutas išsklaido populiariausius mitus
ir pataria siekti ne trumpų, o
ilgalaikių pokyčių.

Norėdami išjudinti raumenis ar imtis kūno pokyčių
žmonės dažnai skuba į sporto
klubą, ima mankštintis ar rinktis įvairias procedūras savo
nuožiūra. Tačiau prieš pradedant specialisto dėmesys gali
padėti atrasti silpnas vietas, net
jei nebūtinai jaučiate skausmą.
Kineziterapeuto konsultacija yra viena iš populiariausių
paslaugų, dėl kurios svečiai į
„Upą“ sugrįžta ne vieną kartą.
Vyr. kineziterapeutas Valdas
Tautkus, pasakoja, ką pirmiausia daro kineziterapeutas, apie
ką kalbasi su lankytojais ir kas
padeda pasijusti geriau.
„Apsilankymo pas kineziterapeutą metu pirmiausia aptariame tai, ką žmogus jaučia,
kur, kada, kaip dažnai, kokio
pobūdžio skausmai kartais
kamuoja ir su kuo tai susiję.
Lankytojas apžiūrimas, testuojami raumenys, vertinama
jų darbo darna. Esant reikalui
atliekama probleminių vietų
apčiuopa, lokalizuojami skaudūs taškai. Tuomet sprendžiama, kaip greičiau išeiti iš diskomfortą keliančios būklės,
kaip harmonizuoti kūno ir viso
organizmo veiklą“, – pasakoja
V. Tautkus.

ko pasiguosti. Tiek gyvenantys mažiau aktyvų gyvenimo
būdą, tiek ir reguliariai sportuojantys žmonės ilgainiui
susiduria su vieną ar kitą kūno dalį aplankančiu skausmu,
imančiu neduoti ramybės.
„Pats kūnas pasakoja, kaip
jo šeimininkas jaučiasi, kaip
gyvena ir kaip savimi rūpinasi. Pirmą vietą pagal nusiskundimus užima kaklo-sprando ir
juosmens skausmai, tuomet
pakaušio, tarpumenčio, galvos ir kitų vietų. Skausmas
informuoja, kad su mūsų organizmu vis dėlto kažkas yra
negerai. Tai biologinis atsakas,
apsaugantis nuo žalingų aplinkos veiksnių ir informuojantis,
kad atsirado sveikatos sutrikimai. Todėl reikėtų nedelsiant
išsiaiškinti, kas vyksta. Be to,
kai kurios ligos yra linkusios
maskuotis, todėl neverta kentėti ir delsti“, – teigia „Upos“
specialistas.

Mitas: nedidelis
skausmas praeis
savaime

Mitas: net ir viena
mankšta išjudins
raumenis

LEIDĖJAS:

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

efektu.
„Vieniems pakanka trumpo
poilsio su procedūromis ir jie
jaučiasi tarsi „perkrovę“ kūną. Kitų organizmas į tokias
permainas reaguoja įvairiai
– kažkas gali pajusti įtampą
ar suskaudusius seniai nemankštintus raumenis. Mėnesių mėnesiais jaučiant diskomfortą ar kenčiant skausmą būtų naivu tikėtis, kad
viskas pasikeis per savaitgalį.
Tam reikia ilgesnio laiko, kad

tiškai neįtakoja mūsų savijautos. Jei per savaitę penkiasdešimt valandų sėdime sulinkę
prie kompiuterio, tai valanda
ar dvi mankštos nedaug tepadės. Neužtenka vien paaiškinti, kaip taisyklingai sėdėti
ar stovėti. Visuomet patariu
įprasti daryti pertraukėles, po
darbo aktyviai pajudėti. Tada galima tikėtis rezultato ir
kito vizito metu išgirsti, kad
jau daug geriau“, – teigia V.
Tautkus.

kūnas sureaguotų į pastangas
jam padėti“, – įspėja kineziterapeutas.

Mitas: kineziterapija
skirta tik gydymui

Pasak V. Tautkaus, kineziteTel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

rapeutai iškart atpažįsta, kai į
kabinetą užeina žmogus, dirbantis dešimt ir daugiau valandų per dieną kompiuteriu,
ar dar blogiau – nešiojamu
kompiuteriu, dažnai skaitantis
lovoje knygą, planšetę, telefoną ar žiūrintis televizorių. Net
puikios sveikatos, tačiau daug
dirbantys ir neretai – sėdimą
darbą, žmonės neretai turi, dėl

to rezultato, kad apsilankius
pas specialistą vos vieną ar
du kartus – iš karto pagerės.
Kineziterapeutas V. Tautkus
neslepia, kad vienkartinį pagerėjimą trumpam laikui gali pavykti pasiekti net ir iš
pirmo karto, tačiau žmogus
toliau turi pats atlikti „namų
darbus“ ir vadovautis rekomendacijomis.
„Nei teigiami, nei neigiami
veiksniai, jei vyksta tik retkarčiais, dažniausiai drama-

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

Žmonės dažnai tikisi grei-

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

Mitas: skausmo
galima atsikratyti per
savaitgalį
Net ir vienas savaitgalis
kurorte gali padėti atsigauti,
tačiau taip greitai nepavyks
išspręsti įsisenėjusių kūno
problemų. Pasak kineziterapeuto, atvykimas į kurortą
gali būti puiki pradžia. Čia
atlikta mankšta primins malonų raumenų tonusą, masažas
padės užmiršti kūno įtampas
ir atsipalaiduoti, sauna pagerins kraujotaką. Tačiau specialistas pataria žvelgti toliau
ir neapsiriboti trumpalaikiu

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

Mitas: manyti, kad
kurortas man nepadės
Net ir žinodami, kad galbūt
gyvenimo būdo, pavyzdžiui
– sėdimo darbo – net neketiname keisti, dėl to neturėtume nusivilti ir nuleisti rankų.
V. Tautkus labai didžiuojasi
lankytojais, kurie atvykę į
Druskininkus pailsėti ir atsigauti išvyksta motyvuoti
siekti gyvensenos pokyčių
ir nenustoja savimi rūpintis
taip, kaip darė „Upoje“.
„Jei žmogus atvyko su
mintimi, kad laikas keisti
įpročius ir keistis pačiam, tai
yra tinkama proga apsilankyti
pas kineziterapeutą. Testuodami raumenis ir tikrindami
problemines vietas sužinome, kokios fizinės veiklos
būtų optimaliausios, ko galima tikėtis, jei nieko nedarysiu
arba jei laikysiuosi nurodytų
patarimų. Tuomet visada padrąsinu – pirmyn!”, – teigia
„Upos“ kineziterapeutas. 
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21.15 val.

niški Stivo Ostino išbandymai (7)
12:40 Geriau vėliau, negu niekada (8) 13:40 Ekstrasensų mūšis
(11) 16:00 Amžiaus nusikaltimai
(2) 17:00 Betsafe–LKL. Rytas Lietkabelis 19:30 Muzikinė kaukė
22:00 MANO HEROJUS Pabėgimo planas 00:10 AŠTRUS KINAS
Bijok jo vardo 01:45 Ekstrasensų
mūšis (11)

„Keistuolis Deivas“

05:30 Panorama. 05:52 Sportas.
Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą” 07:00
Gražiausia filmų muzika 08:00
Gimtoji žemė 08:30 Karinės paslaptys 09:00 Labas rytas, Lietuva 12:00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus 12:50 Auksiniai duetai 14:30 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai”
15:25 Klausimėlis 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras su Edita 19:30 Stilius 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
„Eurovizija 2019” 23:00 Daiktų
istorijos 23:45 Sveikinimų koncertas 05:30 Panorama. 05:52
Sportas. Orai.
06:25 Dienos programa 06:30
Madagaskaro pingvinai (13) 06:55
Nepaprastas Gumuliuko 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 Gyvenimas
ant ratų 15:30 Seni bambekliai
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 Mano kaimynė - pornožvaigždė 00:55 Amerikietiška
pastoralė

TV3

06:15 Televitrina 226 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1/137s.
07:00 Transformeriai. Maskuotės
meistrai 4/405s. 07:30 Aladinas
1/130s. 08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/138s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 11/220s.
09:00 Virtuvės istorijos 9/3s. 09:30
Gardu Gardu 7/4s. 10:00 Svajonių ūkis 5/20s. 10:30 Dinozauras
12:05 Meilė keliauja laiku. Safyrė
14:20 Galiūnas Džo 16:45 Ekstrasensų mūšis 18/4s. 18:30 TV3
žinios 19 19:22 TV3 orai 19 19:25
Eurojackpot 3 19:30 Naktis muziejuje. Kapo paslaptis 21:20 Bado
žaidynės: strazdas giesmininkas,
I dalis 23:50 Redirected/Už Lietuvą! 01:45 Egipto dievai 03:55
Nakties klajūnai 2
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 televitrina 09:00 Ultimate Strongman Pasaulio veteranų čempionatas 10:00 Nutrūkę
nuo grandinės (15) 10:30 Žemė
- dykumų planeta (3) 11:40 Vel-

Sekmadienis, sausio 20 d.

TV3 13.10 val.
„Sosto įpėdinis“

06:15 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
Kitoks pokalbis su D.Žeimyte
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 TV Europa pristato. „Lietuvos gelmių istorijos“
07:55 „Pasaulis iš viršaus“ 08:30
10 min iki tobulybės su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas 10:00 Skonio
reikalas 10:30 Kitoks pokalbis su
D 11:00 „Detektyvas Morsas“ (1/4)
13:00 „Šeimininkė“ (1/15; 1/16)
15:10 „Geriausios nardymo vietos“ 15:35 TV parduotuvė 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 TV Europa pristato. „Lietuvos gelmių istorijos“ 17:25 „Neišsižadėk“ (73) 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (73 tęs.;
74) 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
„Gurovo bylos. Medžioklė.“ ( 1/1;
1/2) 22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30
„Gurovo bylos. Medžioklė.“ (1/2
tęs.) 23:10 „Mentų karai: Kijevas.
Netikėk savo akimis“ (8/3; 8/4)
00:40 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje.“ (3/3; 3/4) 02:10
„Merdoko paslaptys“ (5/2; 5/3)
03:40 „Kelrodė žvaigždė“ (5; 6)
05:10 „Pavojingiausios kelionės.
Brazilija“ 05:35 „Pavojingiausios
kelionės. Mianmaras“

TV6
06:15 Televitrina 226 06:30 Ledo
kelias 7/4s. 07:30 Vilkų kalnai
08:30 Sandėlių karai 1/6s. 09:00
Vienam gale kablys 20/2s. 09:30
Statybų gidas 5/20s. 10:00 Gazas
dugnas 2/3s. 10:30 Autopilotas
2/3s. 11:00 Lietuvos mokyklų žaidynės 3/16s. 11:30 Sandėlių karai
1/7s. 12:00 Jokių kliūčių! 2/203s.
13:00 Laukinė Kroatijos gamta
14:00 Žvejo nuotykiai 3/5s. 15:00
Ledo kelias 7/5s. 16:00 Rizikingiausi skrydžiai pasaulyje 1/101s.
17:00 Sandėlių karai 1/8s. 17:30
Sandėlių karai 1/9s. 18:00 Jukono vyrai 1/107s. 19:00 Amerikos
talentai 11/20s. 21:00 Žinios 19
21:58 Orai 19 22:00 Nesunaikinami 3 00:25 Mano geriausio
draugo mergina
05:05 Stilius 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim
garo 07:30 Misija: Vilnija 08:00
Gimtoji žemė 08:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)
09:00 Mano mama gamina geriau
10:00 Į sveikatą 10:30 Garsiau
11:00 Pradėk nuo savęs 11:30
Mokslo sriuba 12:00 Mindaugas
Urbaitis. Baletas „Procesas” 13:10
Legendos 14:00 Premjera. Bravo!
15:00 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas 15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Euromaxx 16:30 Klauskite daktaro 17:20
Stilius 18:15 Napoleonas Kitkauskas 19:15 Premjera 19:45
Stambiu planu 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino
žvaigždžių alėja. Premjera. Sala 22:50 Merūnas: itališkų operų
perlai 00:15 Kino žvaigždžių alėja. Sala 02:05 Merūnas: itališkų
operų perlai

05:30 Panorama. 05:52 Sportas.
Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi
kaime gera 08:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite 09:00 Kultūringai su Nomeda 09:50 Mokslo
sriuba 10:15 Gustavo enciklopedija 10:40 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 11:35 Mūsų gyvūnai 12:00
Atspindžiai 12:25 Lietuva mūsų
lūpose 12:55 Vytautas Kasiulis
13:50 Akacijų alėja 2014. Dalyvauja „Keistuolių teatro” aktoriai. 14:30
Auksinis protas 15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 4 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
06:20 Dienos programa 06:25
Madagaskaro pingvinai (14) 06:50
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (75) 07:15 “Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė (20) 07:40
Neramūs ir triukšmingi (16) 08:05
Riterių princesė Nela (27) 08:30
Tomo ir Džerio pasakos (3) 08:55
KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris 10:30 Muzikinė kaukė 12:55
Fantomas 14:55 Absoliutus nulis
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 Laiko
patrulis 23:20 Rūkas 01:10 Mano
kaimynė - pornožvaigždė

TV3

06:15 Televitrina 226 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1/138s.
07:00 Transformeriai. Maskuotės
meistrai 4/406s. 07:30 Aladinas
1/131s. 08:00 Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1/139s. 08:30
Mamyčių klubas 21/3s. 09:00
Kulinarinis detektyvas 2/3s. 09:30
Penkių žvaigždučių būstas 6/3s.
10:00 Pasaulis pagal moteris 7/3s.
10:30 Svajonių sodai 20 11:30
Daktaras Dolitlis 4. Prezidento
šuo 13:10 Sosto įpėdinis 15:15
Gatvės šokiai 2 17:00 Havajai 5.0
5/514s. 18:00 Raudonas kilimas
5/3s. 18:30 TV3 žinios 20 19:22
TV3 sportas 19:27 TV3 orai 20
19:30 X Faktorius 6/18s. 22:30
Indianapolis. Nepaprasta drąsa
00:55 Bado žaidynės: strazdas
giesmininkas, I dalis 02:55 Redirected/Už Lietuvą!
06:40 Ultimate Strongman Pasaulio veteranų čempionatas 07:30
Žemė - dykumų planeta (3) 08:30
Tauro ragas 09:00 Sveikatos kodas 09:30 Sveikatos kodas televitrina 10:00 Nutrūkę nuo grandinės
(16) 10:30 Žemė - dykumų planeta

(4) 11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (8) 12:40 PREMJERA
Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir
atgal (1) 13:40 Ekstrasensų mūšis (12) 16:00 Amžiaus nusikaltimai (3) 17:00 Betsafe–LKL. Juventus - Šiauliai 19:30 Žandaras
iš San Tropezo 21:35 Antrininkas
(4) 22:40 Kortų namelis (2) 23:45
Tarptautinis turnyras “BUSHIDO
KOK 2018 Ryga” II dalis 02:00
Bijok jo vardo
05:10 „Pavojingiausios kelionės.
Brazilija“ 05:35 „Pavojingiausios
kelionės. Mianmaras“ 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana“ 07:55 „Gluchariovas“ (2/3;
2/4) 10:00 Šiandien kimba 11:00
„Detektyvas Morsas“ (2/1) 13:00
„Bitininkas“ (1/7; 1/8; 1/9) 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Krepšinio
pasaulyje su V 17:00 10 min iki tobulybės su Jurijumi 17:15 Skinsiu
raudoną rožę 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Inspektorius Luisas.
Virš gėrio ir blogio“ (8/5; 8/6) 20:00
Žinios 20:23 Orai 20:25 „Inspektorius Luisas. Virš gėrio ir blogio“
(8/6 tęs.) 21:00 „24/7“ 22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30 „Detektyvas
Morsas“ (1/2) 00:00 „Svarbiausia
- įstatymas“ (11) 01:05 „Albanas“
(33) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“
(18) 03:00 „Moterų daktaras“
(3/30) 03:50 „Neišsižadėk“ (59)
04:35 „Albanas“ (18) 05:20 „Mentų karai. Odesa“ (2/2) TV6 06:15
Televitrina 226 06:30 Ledo kelias
7/5s. 07:30 Jaunas kraujas 08:30
Sandėlių karai 1/8s. 09:00 Gyvūnų manija 3/20s. 09:30 Vienam
gale kablys 20/3s. 10:00 Praeities
žvalgas 4/20s. 10:30 Sekmadienis
su Kauno “Žalgiriu” 2/12s. 11:00
100% Dakaro 1/12s. 11:30 Sandėlių karai 1/9s. 12:00 Jokių kliūčių! 2/204s. 13:00 Jaunas kraujas
14:00 Žvejo nuotykiai 3/6s. 15:00
Ledo kelias 7/6s. 16:00 Rizikingiausi skrydžiai pasaulyje 1/102s.
17:00 Tiesiogiai Krepšinis. Lietuvos atvirasis 3×3 krepšinio čempionatas 59 19:00 Amerikos talentai
11/21s. 20:00 Dainų dvikova 3/4s.
20:30 Dainų dvikova 3/5s. 21:00
Žinios 20 21:58 Orai 20 22:00 Dainų dvikova 22:30 X Faktorius 5/2s.
01:00 Nesunaikinami 3
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bravo! 07:05 Kultūrų
kryžkelė. Rusų 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 Premjera. Pažinimo džiaugsmas 09:30 Euromaxx 10:00 Pasaulio lietuvių žinios
10:30 Atspindžiai 11:00 7 Kauno
dienos 11:30 Linija, spalva, forma 12:00 Lietuva mūsų lūpose
12:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje
13:00 Stop juosta 13:30 Dainuoju Lietuvą 16:15 Šventadienio
mintys 16:40 Projektas Pi 17:05
(Ne)emigrantai 18:00 Kultūringai
su Nomeda 18:45 Garsiau 19:20
Premjera. Dauntono abatija 2
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Pradedant kompozitoriaus Eduardo Balsio metus.
Koncertas, skirtas E. Balsio 100osioms gimimo metinėms. 22:00
Skambina Andrej Gavrilov 23:30
Anapus čia ir dabar

Pirmadienis, sausio 21 d.

Antradienis, sausio 22 d.

bandymai (7)

21.00 val.
„Mano tobulas gangsteris“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 4
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Beatos virtuvė 13:00 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 LRT forumas 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Genijus. Pikasas 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 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
06:05 Dienos programa 06:10
Mano gyvenimo šviesa (571)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(572) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (573) 07:35 Madagaskaro pingvinai (15) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (83) 09:05
Rimti reikalai (73) 09:40 Namai,
kur širdis (36) 10:20 KK2 penktadienis 12:00 Mano likimas (2)
13:00 Gyvenimo daina (157)
14:00 Aukštakulnių kerštas (49)
15:00 Dvi širdys (1408) 15:30
Dvi širdys (1409) 16:00 Dvi
širdys (1410) 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
(8) 21:00 Monikai reikia meilės
(7) 21:30 Žinios 22:24 Sportas
22:27 Orai 22:28 Telefoninė loterija 1634 22:30 VAKARO SEANSAS Gelbėjimo misija 00:15
Juodasis sąrašas (4) 01:05 Laiko patrulis
07:15 Vaikai šėlsta (34) 07:40
Stoties policija (3) 08:40 Sudužusių žibintų gatvės (24) 09:40
Įteisintas faras (19) 10:45 Gelbėtojai - 112 (53) 11:15 Gelbėtojai 112 (54) 11:45 Reali mistika (34)
12:45 Reali mistika (35) 13:40
Stoties policija (4) 14:40 Sudužusių žibintų gatvės (25) 15:45
Įteisintas faras (20) 16:50 Gelbėtojai - 112 (55) 17:25 Gelbėtojai
- 112 (56) 18:00 Info diena 18:35
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (93) 19:30 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(1) 20:30 Varom! (11) 21:00 Mano tobulas gangsteris 22:50 Pabėgimo planas 01:00 Antrininkas
(4) 02:00 Kortų namelis (2)

05:20 „Mentų karai. Odesa“ (2/2)
06:00 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 Kitoks pokalbis
su D 07:00 „24/7“ 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (52) 09:00
„Namas su lelijomis“ (14) 10:00
„Šėtono medžioklė“ (4) 11:10
„Albanas“ (45) 12:20 „Svarbiausia - įstatymas“ (11) 13:30
TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“
(4/31) 14:55 „Gluchariovas“
(3/22) 16:00 Reporteris 16:58
Orai 17:00 „Gyvybės langelis“
(1/3) 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/34)
20:00 Reporteris 20:53 Orai
20:55 „Namas su lelijomis“ (15)
Šeimyninė saga 22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00 „Gluchariovas“ (3/22) 00:00 „Svarbiausia įstatymas“ (12) 01:05 „Albanas“
(34) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“
(19) 03:00 „Moterų daktaras“
(3/31) 03:50 „Mentalistas“ (14)
04:35 „Albanas“ (19) 05:20
„Mentų karai. Odesa“ (2/3)
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Alisa Never (70) 07:55 Svajonių princas (221) 08:25 Svajonių princas (222) 08:55 Svajonių princas (223) 09:25 Svajonių
princas (224) 09:55 Būrėja (57)
10:30 Būrėja (25) 11:05 Akloji
(92) 11:40 Nusivylusios namų
šeimininkės (4) 12:40 Saugokis
meškinų (47) 12:50 Saugokis
meškinų (48) 13:05 Drakonų
kova. Super (16) 13:30 Tinginių miestelis (42) 14:00 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas
(27) 14:25 Pasisvėrę ir laimingi
(14) 15:25 Savas žmogus (112)
16:30 Būk su manim (1122)
17:00 Būk su manim (1123)
17:30 Būk su manim (1124)
18:00 PREMJERA Iš širdies į
širdį (1) 18:35 PREMJERA Iš
širdies į širdį (2) 19:10 Nusivylusios namų šeimininkės (5)
20:05 PREMJERA Marija Vern
(1) 21:00 Blondinė ieško vyro
23:10 Karalienė Izabelė (11)
00:50 Midsomerio žmogžudystės XIII. Gijomo kalavijas 02:30
Pasisvėrę ir laimingi (14) 03:15
Modus (2)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas. 06:05 Akacijų alėja.
2014 06:50 Stop juosta. 07:20
Linija, spalva, forma 07:45 Grizis ir lemingai 07:55 Džeronimas 08:20 Vienuolynų kelias
Lietuvoje 08:45 Erdvės menas
09:15 Labas rytas, Lietuva.
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė 13:10 Projektas
Pi. 13:35 Pasaulio lietuvių žinios 14:00 Dauntono abatija
2 15:10 Erdvės menas 15:40
Grizis ir lemingai 15:50 Kaimynai piratai 16:05 Džeronimas
3 16:30 Laba diena, Lietuva.
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis 18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 19:00 ARTi.
Veidai 19:15 Lecho Wałęsos
portretas 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Janas Husas 22:50 Istorijos detektyvai 23:35 7 Kauno dienos.
00:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Vilnius Mama Jazz 2018. Now Vs
Now (JAV). 01:45 Subtilumas
03:30 Stambiu planu

21.00 val.
„Mirties nuosprendis“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 4
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Stilius 13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą” 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. 12 beždžionių 2 23:45 Klausimėlis 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 4 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
06:05 Dienos programa 06:10
Mano gyvenimo šviesa (574)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(575) 07:05 Mano gyvenimo šviesa (576) 07:35 Tomas ir Džeris (1)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (84) 09:05 Rimti reikalai (74)
09:40 Namai, kur širdis (37) 10:25
KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25 Paveldėtoja 2 (8) 12:00 Mano likimas (3) 13:00 Gyvenimo daina
(158) 14:00 Aukštakulnių kerštas
(50) 15:00 Dvi širdys (1411) 15:30
Dvi širdys (1412) 16:00 Dvi širdys
(1413) 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 (9) 21:00 Monikai reikia
meilės (8) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Keršto valanda. Teisingumas 00:20 Juodasis sąrašas (5)
01:10 Gelbėjimo misija
07:15 Vaikai šėlsta (35) 07:40
Stoties policija (4) 08:40 Sudužusių
žibintų gatvės (25) 09:40 Įteisintas
faras (20) 10:45 Gelbėtojai - 112
(55) 11:15 Gelbėtojai - 112 (56)
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (93) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(1) 13:40 Stoties policija (5) 14:40
Sudužusių žibintų gatvės (26)
15:45 Įteisintas faras (21) 16:50
Gelbėtojai - 112 (57) 17:25 Gelbėtojai - 112 (58) 18:00 Info diena
18:35 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (94) 19:30 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(2) 20:30 Varom! (12) 21:00 Mirties
nuosprendis 22:45 Mano tobulas
gangsteris 00:30 Gyvi numirėliai
(9) 01:25 Velniški Stivo Ostino iš-

05:20 „Mentų karai. Odesa“ (2/3)
06:00 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 Skonio reikalas
07:00 10 min iki tobulybės su Jurijumi 07:10 Skinsiu raudoną rožę 08:00 „Pražūtingi smaragdai“
(53) 09:00 „Namas su lelijomis“
(15) 10:00 „Šėtono medžioklė“ (5)
11:10 „Albanas“ (46) 12:20 „Svarbiausia - įstatymas“ (12) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/32)
14:55 „Gluchariovas“ (3/23) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ (1/4) 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/35)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:53 Orai 20:55 „Namas
su lelijomis“ (16) 22:00 Reporteris
22:58 Orai 23:00 „Gluchariovas“
(3/23) 00:00 „Svarbiausia - įstatymas“ (13) 01:05 „Albanas“ (35)
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (20)
03:00 „Moterų daktaras“ (3/32)
03:50 „Mentalistas“ (15) 04:35
„Albanas“ (20) 05:20 „Mentų karai. Odesa“ (2/4)
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Marija Vern (1) 07:55 Svajonių princas
(225) 08:25 Svajonių princas (226)
08:55 Svajonių princas (227) 09:25
Svajonių princas (228) 09:55 Būrėja (65) 10:30 Būrėja (26) 11:05
Akloji (93) 11:40 Nusivylusios
namų šeimininkės (5) 12:40 Saugokis meškinų (49) 12:50 Saugokis meškinų (50) 13:05 Drakonų
kova. Super (17) 13:30 Tinginių
miestelis (43) 14:00 Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas (28) 14:25
Pasisvėrę ir laimingi (15) 15:25
Savas žmogus (113) 16:30 Būk su
manim (1125) 17:00 Būk su manim
(1126) 17:30 Būk su manim (1127)
18:00 PREMJERA Iš širdies į širdį
(3) 18:35 PREMJERA Iš širdies į
širdį (4) 19:10 Nusivylusios namų
šeimininkės (6) 20:05 PREMJERA
Marija Vern (2) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nusikaltimo vieta
- Berlynas. Mulas 22:55 Karalienė Izabelė (12) 00:25 Midsomerio
žmogžudystės XIII. Laiškas 02:10
Pasisvėrę ir laimingi (15) 03:00
Blondinė ieško vyro
06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 06:05 Vilnius Mama Jazz
2018. Now Vs Now (JAV). 07:05
Misija: Vilnija 07:30 Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai piratai
07:55 Džeronimas 3 08:20 Mokslo
sriuba 08:45 Erdvės menas 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 sriuba
14:15 Lecho Wałęsos portretas
15:10 Erdvės menas 15:40 Grizis
ir lemingai 15:50 Kaimynai piratai
16:05 Džeronimas 3 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 Kultūrų
kryžkelė. Menora. 18:15 Giminės.
Gyvenimas tęsiasi 3 (2 s.) 19:00
ARTi. Veidai 19:15 Svajonės apie
Naująjį pasaulį. Europiečių emigracijos istorija 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Komisaras ir jūra 23:00 Napoleonas Kitkauskas. Kertiniai akmenys
00:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Vilnius Mama Jazz 2018 01:40 Svajonės apie Naująjį pasaulį.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Trečiadienis, sausio 23 d.

Ketvirtadienis, sausio 24 d.

bandymai (8)

21.00 val.
„Cunamis “

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:15 Senis
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Mano mama
gamina geriau! 22:30 Dviračio
žinios 23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 2 00:00 LRT radijo
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė
policija 4 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Specialus tyrimas
05:00 Seserys
06:05 Dienos programa 06:10 Mano gyvenimo šviesa (577) 06:35
Mano gyvenimo šviesa (578)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
(579) 07:35 Tomas ir Džeris (2)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (85) 09:05 Rimti reikalai (75)
09:40 Namai, kur širdis (38) 10:25
KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25 Paveldėtoja 2 (9) 12:00 Mano likimas (4) 13:00 Gyvenimo daina
(159) 14:00 Aukštakulnių kerštas (51) 15:00 Dvi širdys (1414)
15:30 Dvi širdys (1415) 16:00 Dvi
širdys (1416) 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 (10) 21:00
Monikai reikia meilės (9) 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Žudymo žaidimai 00:25 Juodasis
sąrašas (6) 01:15 Keršto valanda.
Teisingumas
07:15 Vaikai šėlsta (36) 07:40
Stoties policija (5) 08:40 Sudužusių žibintų gatvės (26) 09:40 Įteisintas faras (21) 10:45 Gelbėtojai
- 112 (57) 11:15 Gelbėtojai - 112
(58) 11:45 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (94) 12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (2) 13:40 Stoties policija
(6) 14:40 Sudužusių žibintų gatvės (27) 15:45 Įteisintas faras
(22) 16:50 Gelbėtojai - 112 (59)
17:25 Gelbėtojai - 112 (60) 18:00
Info diena 18:35 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (95) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (3) 20:30 Varom!
(13) 21:00 Cunamis 22:55 Mirties
nuosprendis 00:40 Gyvi numirėliai
(10) 01:30 Velniški Stivo Ostino iš-

05:20 „Mentų karai. Odesa“ (2/4)
06:00 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 Lietuva tiesiogiai 07:00
Vantos lapas 07:30 Krepšinio
pasaulyje su V 08:00 „Pražūtingi
smaragdai“ (54) 09:00 „Namas
su lelijomis“ (16) 10:00 „Šėtono
medžioklė“ (6) 12:20 „Svarbiausia - įstatymas“ (13) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/33)
14:55 „Gluchariovas“ (3/24) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ (1/5) 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/36)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:53 Orai 20:55 „Namas su lelijomis“ (17) 22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00 „Gluchariovas“ (3/24) 00:00 „Svarbiausia
- įstatymas“ (14) 01:05 „Albanas“
(36) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“
(21) 03:00 „Moterų daktaras“
(3/33) 03:50 „Inspektorius Luisas.
Nemėjos liūtai“ (8/3) 04:35 „Albanas“ (21) 05:20 „Mentų karai.
Odesa“ (2/5)
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Marija Vern (2) 07:55 Svajonių princas (229) 08:25 Svajonių princas
(230) 08:55 Svajonių princas (231)
09:25 Svajonių princas (232)
09:55 Būrėja (66) 10:30 Būrėja
(27) 11:05 Akloji (94) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (6)
12:40 Ogis ir tarakonai (53) 13:05
Drakonų kova. Super (18) 13:30
Tinginių miestelis (44) 14:00 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas
(29) 14:25 Pasisvėrę ir laimingi
(16) 15:25 Savas žmogus (114)
16:30 Būk su manim (1128) 17:00
Būk su manim (1129) 17:30 Būk
su manim (1130) 18:00 PREMJERA Iš širdies į širdį (5) 18:35
PREMJERA Iš širdies į širdį (6)
19:10 Nusivylusios namų šeimininkės (7) 20:05 PREMJERA
Marija Vern (3) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nusikaltimo vieta
- Berlynas. Pražūtingi veiksmai
22:50 Karalienė Izabelė (13) 00:25
Midsomerio žmogžudystės XIII.
Kruvinas balnas 02:10 Pasisvėrę
ir laimingi (16) 02:55 Nusikaltimo
vieta - Berlynas. Mulas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 06:05 Vilnius Mama Jazz
2018. 07:00 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 07:25 Grizis ir lemingai 07:35 Kaimynai piratai 07:50
Džeronimas 3 08:15 Pradėk nuo
savęs 08:45 Erdvės menas 09:15
Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15 Kultūringai su Nomeda 13:00 Linija, spalva, forma 13:30 Europos
dailiojo čiuožimo čempionatas.
Moterys. Trumpoji programa. Tiesioginė transliacija iš Minsko 16:05
Džeronimas 3 16:30 Laba diena,
Lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita 18:20 Euromaxx 18:55
FIBA Čempionų lyga. Klaipėdos
„Neptūnas“ – Liublianos „Petrol
Olimpia“. Tiesioginė transliacija
iš Klaipėdos 21:00 Kultūros diena. 21:25 FIBA Čempionų lyga.
Dižono „JDA“ – Panevėžio „Lietkabelis“. Tiesioginė transliacija
iš Dižono 23:30 Laisvės kaina.
Disidentai 00:20 DW naujienos
rusų kalba. 00:35 Dabar pasaulyje 01:05 Visagino Country 2018.
02:00 Komisaras ir jūra

22.30 val.
„Skrydžio planas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 4
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Gyvenimas 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Gimę tą pačią
dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Prieš audrą 2 00:35
Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios 01:10 Štutgarto kriminalinė
policija 4 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną

pai 08:00 „Pražūtingi smaragdai“
(55) 09:00 „Namas su lelijomis“
(17) 10:00 „Šėtono medžioklė“ (7)
11:10 „Albanas“ (48) 12:20 „Svarbiausia - įstatymas“ (14) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/34)
14:55 „Gluchariovas“ (3/25) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ (1/6) 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/37)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:53 Orai 20:55 „Namas su lelijomis“ (18) 22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00 „Gluchariovas“ (3/25) 00:00 „Svarbiausia
- įstatymas“ (15) 01:05 „Albanas“
(37) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“
(22) 03:00 „Moterų daktaras“
(3/34) 03:50 „Inspektorius Luisas.
Nemėjos liūtai“ (8/4) 04:35 „Albanas“ (22) 05:20 „Mentų karai.
Odesa“ (2/6)
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Marija Vern (3) 07:55 Svajonių princas (233) 08:25 Svajonių princas
(234) 08:55 Svajonių princas (235)
09:25 Svajonių princas (236)
09:55 Būrėja (67) 10:30 Būrėja
(28) 11:05 Akloji (95) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (7)
12:40 Ogis ir tarakonai (54) 13:05
Drakonų kova. Super (19) 13:35
Tinginių miestelis (45) 14:05 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas
(30) 14:30 Pasisvėrę ir laimingi
(17) 15:30 Amžina meilė (1) 16:30
Būk su manim (1131) 17:00 Būk
su manim (1132) 17:30 Būk su
manim (1133) 18:00 PREMJERA
Iš širdies į širdį (7) 18:35 PREMJERA Iš širdies į širdį (8) 19:10
Nusivylusios namų šeimininkės
(8) 20:05 PREMJERA Marija
Vern (4) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Paryžiaus
paslaptys. Luvro paslaptis 22:55
Karalienė Izabelė (14) 00:30 Midsomerio žmogžudystės XIII. Tylos
žemė 02:15 Pasisvėrę ir laimingi
(17) 03:00 Nusikaltimo vieta - Berlynas. Pražūtingi veiksmai

Penktadienis, sausio 25 d.

22.30 val.
„Itališkas apiplėšimas“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4 11:10 Komisaras
Reksas 12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 Auksinis protas 22:50
Fantastiškas penktadienis. Greiti ir įsiutę 4

06:05 Dienos programa 06:10
Mano gyvenimo šviesa (583)
06:05 Dienos programa 06:10 Ma06:35 Mano gyvenimo švieno gyvenimo šviesa (580) 06:35
sa (584) 07:05 Mano gyveniMano gyvenimo šviesa (581)
mo šviesa (585) 07:35 Tomas
07:05 Mano gyvenimo šviesa
ir Džeris (4) 08:00 Volkeris,
(582) 07:35 Tomas ir Džeris (3)
Teksaso reindžeris (87) 09:05
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
Rimti reikalai (77) 09:40 Na(86) 09:05 Rimti reikalai (76) 09:40
mai, kur širdis (40) 10:25 KK2
Namai, kur širdis (39) 10:25 KK2
10:55 Valanda su Rūta 12:00
10:55 Nuo... Iki... 11:25 PaveldėMano likimas (6) 13:00 Gyvetoja 2 (10) 12:00 Mano likimas
nimo daina (161) 14:00 Aukš(5) 13:00 Gyvenimo daina (160)
takulnių kerštas (53) 15:00 Dvi
14:00 Aukštakulnių kerštas (52)
širdys (1420) 15:30 Dvi širdys
15:00 Dvi širdys (1417) 15:30
(1421) 16:00 Dvi širdys (1422)
Dvi širdys (1418) 16:00 Dvi šir16:30 Labas vakaras, Lietuva
dys (1419) 16:30 Labas vakaras,
17:35 Bus visko 18:30 Žinios
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
Radijo stoties “Lietus” muzikos
19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūapdovanojimai “Aukso lašas”
ta 21:00 Monikai reikia meilės (10) 06:00 Lietuvos Respublikos him- 2018 22:30 Itališkas apiplėši21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 nas. 06:05 Visagino Country mas 00:35 Plieniniai rykliai
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS 2018. 07:00 Pažinimo džiaugsSkrydžio planas 00:25 Juodasis mas 07:25 Džeronimas 3 07:50 Į
sąrašas (7) 01:15 Žudymo žaidi- sveikatą! 08:15 Koncertas, skirtas 07:15 Vaikai šėlsta (38) 07:40
mai 02:55 Alchemija. VDU karta E. Balsio 100-osioms gimimo me- Stoties policija (7) 08:40 Sudu03:25 RETROSPEKTYVA
tinėms 09:15 Labas rytas, Lietuva. žusių žibintų gatvės (28) 09:40
12:00 DW naujienos rusų kalba. Įteisintas faras (23) 10:45 Gel12:15 Gražiausia filmų muzika bėtojai - 112 (61) 11:15 Gelbė07:15 Vaikai šėlsta (37) 07:40 Sto- 13:20 Europos dailiojo čiuožimo tojai - 112 (62) 11:45 Muchtaro
ties policija (6) 08:40 Sudužusių ži- čempionatas. Vyrai. Trumpoji sugrįžimas. Naujas pėdsakas
bintų gatvės (27) 09:40 Įteisintas programa. Tiesioginė transliacija (96) 12:45 Įstatymas ir tvarka.
faras (22) 10:45 Gelbėtojai - 112 iš Minsko 16:40 Erdvės menas Specialiųjų tyrimų skyrius (4)
(59) 11:15 Gelbėtojai - 112 (60) 17:10 Grizis ir lemingai 17:20 Kai- 13:40 Stoties policija (8) 14:40
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Nau- mynai piratai 17:30 Džeronimas 3 Sudužusių žibintų gatvės (29)
jas pėdsakas (95) 12:45 Įstatymas 17:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 15:45 Įteisintas faras (24) 16:50
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius albumas 18:10 Giminės. Gyveni- Gelbėtojai - 112 (63) 17:25
(3) 13:40 Stoties policija (7) 14:40 mas tęsiasi 3 (3 s.) 19:00 Europos Gelbėtojai - 112 (64) 18:00 InSudužusių žibintų gatvės (28) dailiojo čiuožimo čempionatas. fo diena 18:35 Mentalistas (1)
15:45 Įteisintas faras (23) 16:50 Poros. Laisvoji programa. Tiesio- 19:30 Amerikietiškos imtynės
Gelbėtojai - 112 (61) 17:25 Gel- ginė transliacija iš Minsko 21:00 (2) 20:30 Amerikietiškos imtybėtojai - 112 (62) 18:00 Info diena Kultūros diena. 21:25 Mūsiškiai nės (2) 21:30 Sunku nužudyti
18:35 Muchtaro sugrįžimas. Nau- žydai muzikai 23:20 Anapus čia 23:25 Nesumerkiant akių 01:20
jas pėdsakas (96) 19:30 Įstatymas ir dabar 00:05 DW naujienos ru- Gyvi numirėliai (12) 02:05 Amir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius sų kalba. 00:20 Dabar pasaulyje žiaus nusikaltimai (3)
(4) 20:30 Varom! (14) 21:00 Ne- 00:50 Visagino Country 2018.
sumerkiant akių 23:00 Cunamis 01:40 Skambina Andrej Gavrilov.
00:45 Gyvi numirėliai (11) 01:40 03:05 Kauno bažnyčios: miesto ta- 05:20 „Mentų karai. Odesa“
Amžiaus nusikaltimai (2)
patumo kodas. Šv. arkangelo My- (2/6) 06:00 Programa 06:10
kolo (Įgulos) bažnyčia. 03:15 At- „Pasaulis iš viršaus“ 06:30 Liespindžiai. Paveldo kolekcija. 03:45 tuva tiesiogiai 06:35 4 kampai.
05:20 „Mentų karai. Odesa“ (2/5) Anapus čia ir dabar 04:30 Mokslo Laida apie interjerą. Ved 07:00
06:00 Programa 06:10 TV par- sriuba 04:55 Kultūrų kryžkelė. Vil- Šiandien kimba 08:00 „Praduotuvė 06:30 Lietuva tiesiogiai niaus albumas 05:10 Giminės. žūtingi smaragdai“ (56) 09:00
07:00 Čempionai 07:30 4 kam- Gyvenimas tęsiasi 3 (3 s.)
„Namas su lelijomis“ (18) 10:00
„Šėtono medžioklė“ (8) 12:20
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

„Svarbiausia - įstatymas“ (15)
13:30 TV parduotuvė 13:45
„Miškinis“ (4/35) 14:55 „Gluchariovas“ (3/26) 16:00 Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis su
D 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės
langelis“ (1/7) 18:00 Reporteris 18:53 Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/38) 20:00 Reporteris 20:30 Kitoks pokalbis su D
20:53 Orai 20:55 „Namas su
lelijomis“ (19) 22:00 Reporteris
22:58 Orai 23:00 „Gluchariovas“
(3/26) 01:15 „Moterų daktaras“
(2/47; 2/48) 02:45 „Šeimininkė“
(1/15; 1/16) 04:25 Vantos lapas
04:50 „Inspektorius Luisas. Nemėjos liūtai.“ (8/3; 8/4)
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Marija Vern (4) 07:55 Svajonių
princas (237) 08:25 Svajonių
princas (238) 08:55 Svajonių
princas (239) 09:25 Svajonių
princas (240) 09:55 Būrėja (68)
10:30 Akloji (51) 11:05 Akloji
(56) 11:40 Nusivylusios namų
šeimininkės (8) 12:40 Ogis ir
tarakonai (55) 13:05 Drakonų
kova. Super (20) 13:35 Tinginių miestelis (46) 14:05 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas
(31) 14:30 Pasisvėrę ir laimingi (18) 15:30 Amžina meilė (2)
16:30 Būk su manim (1134)
17:00 Būk su manim (1135)
17:30 Būk su manim (1136)
18:00 PREMJERA Iš širdies į
širdį (9) 18:35 PREMJERA Iš
širdies į širdį (10) 19:10 Nusivylusios namų šeimininkės (9)
20:05 PREMJERA Marija Vern
(1) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Kol mes gyvi
(3) 23:15 SNOBO KINAS Tulpių karštinė 01:15 Midsomerio
žmogžudystės XIII. Meistriškumo pamokos 02:55 Pasisvėrę
ir laimingi (18) 03:40 Paryžiaus
paslaptys. Luvro paslaptis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas. 06:05 Visagino Country 2018. 06:55 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas.
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo)
bažnyčia. 07:05 Projektas Pi.
07:30 Grizis ir lemingai 07:40
Kaimynai piratai 07:55 Džeronimas 3 08:20 Garsiau 08:45
Erdvės menas 09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:25 Europos
dailiojo čiuožimo čempionatas.
Šokiai ant ledo. Trumpoji programa. Tiesioginė transliacija
iš Minsko 15:30 Erdvės menas
16:00 Grizis ir lemingai 16:05
Kaimynai piratai 16:20 Džeronimas 3 16:45 Kelias. Laida
apie evangelikų bendruomenes Lietuvoje 17:00 Europos
dailiojo čiuožimo čempionatas.
Moterys. Laisvoji programa.
Tiesioginė transliacija iš Minsko 18:50 Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė. Ketvirtfinalis.
Utenos „Juventus“ – Vilniaus
„Rytas“. Tiesioginė transliacija
iš Utenos 21:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“
21:30 Europos dailiojo čiuožimo
čempionatas. Moterys. Laisvoji
programa. Transliacija iš Minsko 23:45 DW naujienos rusų
kalba. 00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Visagino Country 2018.
01:25 Mūsiškiai žydai muzikai
03:15 Dainuoju Lietuvą

Šeštadienis, sausio 26 d.

15.30 val.
„Įsimylėti per dvi savaites“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas. 06:05 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 07:00 Hani ir Nani 08:30
Karinės paslaptys 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas,
Lietuva. 12:00 Ypatinga misija
12:55 Metų laikai 13:50 Džesika
Flečer 6 14:35 Džesika Flečer
6 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Teisė žinoti 18:30
Vakaras su Edita 19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52
Sportas. Orai. 21:00 „Eurovizija 2019“ 23:00 Vyriškas auklėjimas 00:40 Greiti ir įsiutę
4 02:25 Ypatinga misija 03:10
Metų laikai 04:00 Teisė žinoti
04:25 Džesika Flečer 6 05:10
Džesika Flečer 6

„Pasaulis iš viršaus“ 08:30 10
min iki tobulybės su Jurijumi
08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas 10:00 Skonio reikalas 10:30 Kitoks pokalbis su D 11:00 „Detektyvas
Morsas“ (2/2) 13:00 „Šeimininkė“ (1/17; 1/18) 15:10 „Geriausios nardymo vietos“ 15:35 TV
parduotuvė 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Čempionai 16:50
TV Europa pristato. “Lietuvos
gelmių istorijos” 17:25 „Neišsižadėk“ (75) 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Neišsižadėk“( 75
tęs.; 76) 20:00 Žinios 20:23
Orai 20:25 „Gurovo bylos. Medžioklė“ (1/3; 1/4) 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Gurovo bylos. Medžioklė“(1/4 tęs.) 23:10
„Mentų karai: Kijevas. Kobros
bučinys“ (9/1; 9/2) 00:40 „Gurovo bylos. Trys dienos“.(4/1;
4/2) 02:10 „Merdoko paslaptys“ (5/3; 5/4) 03:40 „Kelrodė
žvaigždė“ (7; 8)
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Akloji (57) 07:20 Vandenyno
paslaptys su Džefu Korvinu
(5) 07:45 Džekas Hana kviečia
į gamtą (58) 08:15 Daktaras
Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (2) 09:15 Tėvas Motiejus
(17) 10:25 Būrėja (57) 11:00
Būrėja (65) 11:35 Šviežias
maistas. Anos Olson receptai
(15) 12:05 Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai (32) 12:35
Akloji (51) 13:10 Akloji (56)
13:45 Nekviesta meilė 3 (82)
14:15 Nekviesta meilė 3 (83)
14:45 Nekviesta meilė 3 (84)
15:15 Nekviesta meilė 3 (85)
15:45 Širdele mano (56) 16:45
Širdele mano (57) 17:45 Akloji (96) 18:20 Akloji (97) 18:50
Būrėja (29) 19:25 Būrėja (30)
20:00 Visa menanti (6) 21:00
DETEKTYVO VAKARAS Komisarė Helena Dorn. Aš žinau, ką
darau 22:55 Beverli Hilso policininkas 2 00:55 Tulpių karštinė
02:40 Kol mes gyvi (3)

06:25 Dienos programa 06:30
Tomas ir Džeris (3) 06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (76) 07:20 “Nickelodeon”
valanda. Keista šeimynėlė (21)
07:45 Neramūs ir triukšmingi
(17) 08:10 Riterių princesė Nela
(28) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (4) 09:00 Ogis ir tarakonai
(18) 09:10 Ogis ir tarakonai
(19) 09:20 KINO PUSRYČIAI.
PREMJERA Jūros komanda
11:10 Prezidento duktė 13:15
Roko mokykla 15:30 Įsimylėti
per dvi savaites 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS Šrekas 2 21:15 Suvaidink 06:00 Lietuvos Respublikos
mano žmoną 23:35 Ekstraktas himnas. 06:05 Duokim garo!
01:15 Itališkas apiplėšimas
07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė 08:30 ARTS21 09:00
Mano mama gamina geriau!
06:15 Varom! (12) 06:40 Va- 09:55 Į sveikatą! 10:25 Garsiau
rom! (13) 07:05 Varom! (14) 10:50 Pradėk nuo savęs 11:15
07:30 Vaikai šėlsta (37) 08:00 Europos dailiojo čiuožimo čemVaikai šėlsta (38) 08:29 „Top pionatas. Vyrai. Laisvoji proShop“ televitrina 08:45 Svei- grama. Tiesioginė transliacija
katos ABC televitrina 09:00 iš Minsko 14:15 Klauskite dakGaliūnų varžybos. Lietuvos taro 15:05 2018 FIFA pasaulio
rinktinė-Pasaulio rinktinė 10:00 futbolo čempionatas. Anglijos
Nutrūkę nuo grandinės (17) rinktinės istorija. 15:35 Kultūrų
10:30 Keturios stichijos (1) kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Eu11:40 Velniški Stivo Ostino iš- romaxx 16:30 Europos dailiojo
bandymai (9) 12:40 Gordonas čiuožimo čempionatas. Šokiai
Ramzis. Iki pragaro ir atgal (2) ant ledo. Laisvoji programa.
13:40 Ekstrasensų mūšis (13) Tiesioginė transliacija iš Mins16:00 Amžiaus nusikaltimai (4) ko 19:05 Kauno bažnyčios:
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai - miesto tapatumo kodas. Šv.
Neptūnas 19:30 Muzikinė kau- arkangelo Mykolo (Įgulos) bažkė 22:00 MANO HEROJUS El- nyčia. 19:15 Vilniečiai. Roza
vis ir Niksonas 23:45 AŠTRUS Bieliauskienė 19:45 Stambiu
KINAS Šmėklų namai 01:20 planu 20:30 Panorama 20:52
Gyvi numirėliai (11) 02:10 Gyvi Sportas. Orai 21:00 Stroukeris
numirėliai (12)
Eisas 22:30 Martynas Levickis. „Classic live show“. 00:15
Dabar pasaulyje 00:45 Visa06:15 „Pasaulis iš viršaus“ gino Country 2018. 01:40 Vi06:40 Kitoks pokalbis su sagino Country 2018. 02:30
D.Žeimyte 07:00 Programa Visagino Country 2018. 03:25
07:04 TV parduotuvė 07:20 Vilnius Mama Jazz 2018 04:25
„TV Europa pristato. Vyrų še- Daiktų istorijos 05:10 Klauskišėlyje. Lazdynų Pelėda“ 07:55 te daktaro
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Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (su patogumais, apkūrenama malkomis, yra dušas, WC
įrengtas viduje, po remonto)
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.

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, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

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

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 automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.
Brangiai superkame automobilius, mokame 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
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,24
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,85 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.
Kiaules. Tel. 8 620 97664.
200 kg kiaules. Tel. 8 607 50892.
Maistines bulves Stakliškėse. Tel.
8 604 24557.
Kviečius. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Naują „MTZ-80“ mažą kabiną
su naujais sparnais. Tel. 8 610
61562.

REKLAMA

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.

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

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

UAB

Patalpas maisto prekių parduotuvėlė Prienų mieste. Tel. 8 656
04922.

Laidojimo paslaugos:

PERKA

SŪDUVOS
GALVIJAI

Išnuomoja

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

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“).

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

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

Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.
Šarvojimo salės: Prienuose, Birštone,
Balbieriškyje, Pakuonyje, N. Ūtoje,
Stakliškėse, Žemaitkiemyje, Išlauže.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis, rąsteliais). Taip pat medžio pjuvenas.
Atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.
Įvairias malkas supjautas kaladėmis ir pušies atraižas. Tel. 8
675 17683.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.

2019 m. sausio 24 d. 10 val.
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų
pareigybių sąrašo patvirtinimo
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos
koeficientų nustatymo
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo
4. Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiausio
leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-118 „Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje“ pakeitimo
6. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r.
Jiezno gimnazijai
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
8. Dėl elektros oro linijų pirkimo
9. Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso
būdu
10. Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos
teise
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m.
balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Alytaus apskrities vyriausiajam
policijos komisariatui“ pakeitimo
12. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo
13. Dėl valstybės turto nurašymo
14. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl Prienų rajono
vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos-specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-288 „Dėl Prienų miesto
Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies kvartalų
energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
19. Dėl Prienų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės
interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje „Tarybos
posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių tiesiogines
transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt.
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PASLAUGOS
Lazerinės dermatologijos
kabinetas. Odos, plaukų, nagų

ligos. Lytiniu būdu plintančios
ligos. Karpų, kraujagyslių gydymas. Tatuiruočių šalinimas.
Raukšlių, randų gydymas. Užpildų leidimas. Apgamų apžiūra.
Priimami vaikai ir suaugusieji.
Adresas: Vilties g. 32, Alytus, tel.:
(8 315) 72480, 8 685 32787.
Kokybiškai taisome dantis. Tel.
8 652 50556.
Muzikantai visomis progomis:
dainavimas, muzikavimas, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.
Įvairaus tipo tekstinės medžiagos ruošimas, redagavimas ir
vertimas į daugelį pasaulio kalbų. Originalių reklaminių tekstų
ir sveikinimų kūrimas, knygų
užsakymas internetu. Geriausias
kainos ir kokybės santykis! Tel. 8
614 91615.

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas

net ir turintiems skolų Sergel,
Gelvora, Lindorf, antstoliai ir t.t.
Paskolos iki 10 000 Eur išduodamos itin palankiomis sąlygomis
laikotarpiui iki 48 mėn. Konsultuojame II–III pakopos pensijų
kaupimo klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Kaminų įdėklai
ir jų priežiūra.
Tel.
8 686 69948.
REKLAMA

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Atliekame buto ir namo vidaus
remonto darbus: tinkuojame,
montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles ir kitus apdailos
darbus. Tel. 8 671 77427.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

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

8 622 02208
šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Remontuoju „Belarus“, „MTZ“,
„T-40“, „T-25“ traktorius. Tel. 8
678 04550.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

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 skalbykles, elektrines virykles, orkaites,
indaploves, džiovykles. Atvykstu
į namus. Suteikiu garantiją. Tel.
8 647 55929.

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Veterinarijos farmacininkas (-ė)
darbui veterinarijos vaistinėje.
Būtinas veterinarinis išsilavinimas. Tel. 8 609 97785.
Skubiai reikalinga virėja (-as)
darbui pamainomis. Galima važinėti su kolektyvu iš Naujosios
Ūtos ar Balbieriškio. Tel. 8 650
41148.

Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt
UAB „Gensera“ siūlo darbą
statybos darbų vadovams,
meistrams, brigadininkams,
horizontalaus gręžimo aparato
operatoriams, lauko vamzdynų
montuotojams ir pagalbiniams
darbininkams vandentiekio,
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų
statybos ir aplinkos tvarkymo
darbams visoje Lietuvoje (yra
galimybė rinktis darbą pagal
gyvenamąją vietą). Suteikiame
visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui
į darbą. Daugiau informacijos
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.
Įmonei reikalingi pagalbiniai
darbininkai be žalingų įpročių.
Tel. 8 698 46063.
2 vairuotojai-traktorininkai dirbti
Airijoje (Mahony produce Moyleen. Loughrea. Country Galway.
Ireland). Tel. +353876540184
(Sean Mahony), el. paštas: Mahonyveg@gmail.com

IEŠKO DARBO
Moteris gali prižiūrėti senelius
arba valyti butus, namus ir kt.
Prienuose, Prienų rajone ir Birštone. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 679 95179.

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

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Sausio 20 d. Prienų r. savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centro
salėje – Prienų r. savivaldybės ir
laikraščio „Gyvenimas“ 2018–2019
m. krepšinio pirmenybių varžybos.
10:00 „Dvariukas“ – Balbieriškio „Ringis“ 11:30 „Prienai-Tango
Pizza“ – „Jieznas“ 13:00 „PMVD“
– „Pušynė“ 14:30 „Stakliškės“ – „Šilavotas“ 16:00 Veiverių „Amberis“
– „Stadionas“
Sausio 24 d. 18 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – lipdymo iš molio
edukacinė programa „Molinčius“.
Užsiėmimai nemokami! Dalyvių
amžius neribojamas. Kviečiame
registruotis tel. 8 693 83227 arba el.
p. veiveriai.kultura@gmail.com
Sausio 25 d. 18 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – kino filmas
„Tarp pilkų debesų“. Bilieto kaina
– 5 Eur.
Sausio 27 d. Prienų r. savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centro
salėje – Prienų r. savivaldybės ir
laikraščio „Gyvenimas“ 2018–2019
m. krepšinio pirmenybių varžybos
10:00 „Jieznas“ – „Pakuonis“ 11:30
„Dvariukas“ – „PMVD“ 13:00 „Stakliškės“ – „Pušynė“ 14:30 Veiverių
„Amberis“ – „Šilavotas“ 16:00 Balbieriškio „Ringis“ – „Prienai-Tango
Pizza“
Sausio 31 d. 17.30 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Mažojoje
salėje (1 aukšte) – Prienų parapijos
organizuojamas Alfa kursas. Neformalioje aplinkoje susipažinsite su
pamatinėmis krikščionybės tiesomis, bendrausite prie arbatos bei
diskutuosite rūpimais klausimais.
Šis kursas – tai 12 kassavaitinių susitikimų. Pirmasis susitikimas – sausio
31 d. 17.30 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro Mažojoje salėje
(1 aukšte). Šis kursas skirtas tiek
netikintiems, tiek ir tikintiesiems,
kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas. Daugiau

informacijos tel. 8 650 79073 arba
www.prienuparapija.lt
Sausio 31 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – atlikėjo
Ovidijaus Vyšniausko koncertas
„Auksiniai šlageriai“. Bilieto kaina
– 12 Eur.

Vasario 1 d. 19 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – Gyvos muzikos
vakaras „Muzika, kuri šildo“. Įėjimas
nemokamas. Dalyvaus atlikėjai iš
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio
menų mokyklos, Marijampolės kultūros centro, Balbieriškio kultūros
ir laisvalaikio centro, VDU Muzikos
akademijos, Kauno Juozo Gruodžio
konservatorijos, Veiverių kultūros ir
laisvalaikio centro.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2 aukšte) eksponuojama skulptoriaus
Algimanto Sakalausko autorinių
monumentalių darbų fotografijų
paroda „Kūrybos fotorestrospektyva“, skirta autoriaus kūrybos
30-mečiui. Ekspozicijoje – dalis
fotografijų iš autoriaus jubiliejinės
parodos.
Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto Barzdžiaus
fotografijų paroda „Laimingi Afrikos vaikai“. Tai unikali galimybė
pažinti ne tik fotografo Algimanto
Barzdžiaus kūrybą, bet ir daugiau
sužinoti apie kitų kultūrų vaikų
emocijas bei pastebėti šiuos kultūrinius skirtumus, užfiksuotus
fotografijose.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama ukrainiečių
dailininkų plenero „Lietuva ir mes.
Ukrainietiška impresija“, vykusio
Prienų krašte, darbų paroda.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama tautodailininkės, ilgametės
Prienų krašto muziejaus muziejininkės Marijos Šniokienės personalinės
rinktinių juostų parodos „Simbolis ir
jo išraiška ženklu...“, skirtos Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Paroda veiks iki sausio 6 d.
Šeimos klinikoje „Vita Simplex“ (Vytenio g. 16, Prienai) eksponuojama
Prienų meno mokyklos fotografijos
grupės mokinių fotografijos paroda
„Gamtos impresijos“.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre
eksponuojama fotografijų paroda
„Jiezno valsčiui – 100“.
Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama Arūno Aleknavičiaus
fotografijų paroda „Magiškoji Nor-
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vegija“.

687 24 993

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
paroda „Justinas Marcinkevičius ir
Lietuvos valstybingumas“. Parodą
parengė Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos Informacijos
ir komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.

Folkloro grupė „Gija“. Naujų narių
priėmimas – rugsėjo mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 18.00 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre,
choro studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Dalė Zagurskienė, tel. 8
685 01 263

PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į
KOLEKTYVUS
Moterų ansamblis „Pienė“. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre, choro
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8

Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choro
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8
687 24 993
Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių
kolektyvas „Vajaunas”. Naujų narių
priėmimas – spalio mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 18.00 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre,

choreografijos salėje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Ligita Gediminienė,
tel. 8 612 70 673
Mėgėjų teatras „Langas“. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre, teatro studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Alma Vaišnienė, tel. 8 610
34 625

Liaudiškų šokių ansamblis „Trapukas” (amžius nuo 18 m.). Naujų
narių priėmimas – rugsėjo mėn.
pirmadieniais ir trečiadieniais 19.00
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre, choreografijos salėje (II
aukšte). Kolektyvo vadovas Džordanas Jogimantas Aksenavičius, tel. 8
687 81 565

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

HOROSKOPAS
Sausio 21-27 d.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Alfonsas Svarinskas
Stichija: Oras
Planeta: Uranas
Savaitės diena: šeštadienis
Akmuo: cirkonas ir granatas
Spalvos: violetinė ir pilka
AVINAS
(03.21-04.20)
Laikas rimtai imtis projekto, kurio sėkme iš tiesų tikite. Šiuo metu susiklosčiusios aplinkybės jums ypač palankios. Antroje savaitės pusėje dar kartą
apgalvokite savo motyvus. Savaitgalį
būsite kupinas naujų įdomių idėjų ir
nekantrausite greičiau jas išbandyti
praktikoje. Saugokitės! Skubėdamas
galite padaryti didelę klaidą.

SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Savaitės pradžioje laukia dalykinė kelionė. Ji bus naudinga, užmegsite naujų
kontaktų, sužinosite vertingos informacijos. Parodęs tam tikrą apsukrumą, trečiadienį ar ketvirtadienį galite neblogai
uždirbti. Savaitgalį saugokitės vagių ar
sukčių. Venkite tamsių skersgatvių, prastos reputacijos užeigų, nepraraskite budrumo kalbėdamas su vėlyvu svečiu.

JAUTIS
(04.21-05.21)
Savaitės pradžioje jokiu būdu nesiblaškykite, bandydamas reaguoti į
kiekvieną dirgiklį. Jokiu būdu nekurkite keršto planų už anksčiau patirtas
skriaudas. Antroje savaitės pusėje ne
kartą pasigailėsite, kad negalite vienu
metu būti keliose vietose. Teks rinktis,
tad rinkitės atidžiai. Savaitgalį galimas
konfliktas šeimoje dėl pinigų.

SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Pirmosios savaitės dienos gali būti ganėtinai sunkios ir svarbios jūsų karjerai.
Pasistenkite pasirodyti kiek galite geriau tiek kolegų, tiek viršininkų akyse.
Viengungiams ši savaitė taip pat žada
romantiškų nuotykių. Venkite naminių
gyvūnų, ypač svetimų. Šunį gatvėje
verčiau apeikite iš tolo.





„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 pirmas kartas, kai spektaklyje teks naudoti portugališką
akcentą. Tai – įdomi ir kartu
labai linksma patirtis. Mano
personažas yra santechnikas
iš Portugalijos, kuris dėl kalbos barjero ne tik paskandina namus, bet ir jų gyventojų likimus apverčia kojomis.
Norėdami įvykdyti visus režisieriaus reikalavimus, repeticijų metu mums su kolega Algiu Ramanausku teko samdyti portugalų kalbos
mokytoją, - apie premjerą
pasakojo aktorius Gytis Ivanauskas“.
Pagal žinomo prancūzų ra-

šytojo ir dramaturgo Floriano Zellerio pjesę sukurtame
spektaklyje mėgstamos muzikos plokštelės pasiklausyti
nusprendęs herojus, šeimos
galva Oskaras bus priverstas išgyventi tikrą nuotykių
ir emocijų uraganą. Teks ne
tik pačiam gelbėtis nuo užklupusių netikėtumų, bet ir
bandyti išgelbėti savo šeimos ir artimų draugų ramų
gyvenimą.
Spektaklyje vaidins visas
Lietuvos aktorių žvaigždynas: Vaidotas Martinaitis,
Gytis Ivanauskas, Vitalija
Mockevičiūtė, Juozas Gaižauskas, Neringa Varnelytė,
Nerijus Gadliauskas, Dovydas Stončius, Algis Ramanauskas ir Gintarė Latvėnaitė, kurianti pirmąjį savo
vaidmenį „Domino” teatro
scenoje.
Bilietus galite įsigyti internetu www.bilietai.lt, www.
kakava.lt bei renginio vietoje. 

DVYNIAI
(05.22-06.21)
Pirmoje savaitės pusėje gyvensite gan
intensyvų visuomeninį gyvenimą. Nesidrovėkite žiūrėti savo interesų. Trečiadienį ir ketvirtadienį nedalykite pažadų, kurių negalite ištesėti. Gali būti, kad
visiškai nebesusišnekėsite su šeimos
nariais ar kaimynais. Pasistenkite likti
ramus ir santūrus. Savaitgalį pokalbis
su gerbiamu ir išmintingu žmogumi
padės jums vėl atgauti dvasinę pusiausvyrą.



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Pirmas dvi savaitės dienas jus neabejotinai lydės sėkmė, tad nedelsdamas
imkitės pačių svarbiųjų darbų. Jūsų
agresyvus elgesys savaitės viduryje
kai ką labai nustebins, bet, kita vertus, gausite tai, ko norite. Penktadienį ir savaitgalį pasistenkite rūpintis tik
savo reikalais ir jokiu būdu nesivelkite
į diskusijas, kai matote, kad nesutarimai yra esminiai.



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Pažintis su svarbiais ir įtakingais žmonėmis savaitės pradžioje paskatins jus
elgtis drąsiau ir ryžtingiau, ir apie savaitės vidurį veikiausiai pribręsite esminiam sprendimui. Apskritai šią savaitę
būsite gan kategoriškas.



MERGELĖ
(08.22-09.23)
Būkite atidus klausytojas - galite sulaukti protingo patarimo, ypač iš vyresnio giminaičio lūpų. Savaitės vidury
verčiau nesiimkite spręsti asmeninių
problemų ar keisti ką nors namuose.
Penktadienio vakarą nesileiskite įkalbamas išleisti taip sunkiai uždirbtus
pinigus. Jei turite namuose mažylį,
savaitgalį jis suteiks daug džiaugsmo
visai šeimai.



REKLAMA





ŠAULYS
(11.23-12.22)
Šią savaitę anaiptol nepasižymėsite organizaciniais sugebėjimais, tad verčiau
užsiimkite darbais, kuriems tereikia jūsų
paties rankų ar galvos. Antroje savaitės
pusėje saugokitės nepamatuotos finansinės rizikos - patirsite nemenkų
nuostolių. Jeu domitės kompiuteriais,
šią savaitę būtų pats laikas nuo žaidimų
pereiti prie darbų.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Visą pirmąją savaitės pusę daug rūpesčių kels piniginių reikalų tvarkymas.
Draugai ar namiškiai jūsų dėmesio gali
tikėtis tik nuo trečiadienio ar ketvirtadienio. Jūsų didysis varžovas ir konkurentas šią savaitę bus žmogus, gimęs
Vandenio ženkle. Kautis bus nelengva,
bet labai įdomu, ypač jei esate tikras
kovotojas.



VANDENIS
(01.21-02.18)
Fizinis darbas ar sportas savaitės pradžioje padės jums produktyviau naudoti savo energiją. Jūsų viršininkas šią
savaitę veikiausiai bus nekaip nusiteikęs, tad verčiau nesipainiokite jo kelyje.
Tvarkydamas piniginius reikalus antroje
savaitės pusėje, galite pranokti pats save. Nesitikėkite pernelyg daug iš savaitgalio, tada neteks nusivilti.



ŽUVYS
(02.19-03.20)
Pirmadienį ar antradienį nepražiopsokite progos užsidirbti papildomų pinigų!
Savaitės viduryje būsite emociškai nestabilus ir sunkiai nuspėjamas, tad nuo
jūsų gali nekaltai nukentėti pavaldiniai
ar šeimos nariai. Pasistenkite šiomis dienomis nepriiminėti svarbių sprendimų.
Pastaruoju metu kažkoks asmuo, nuolat
besisukiojantis aplink, jau ima jus gerokai erzinti. Ar ne laikas kokiu nors būdu
jo nusikratyti?
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Sausio 19 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 08:30
leidžiasi 16:29
Dienos ilgumas 07.59
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Kanutas, Marijus, Morta, Raivedys, Gedvilė, Marius
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, bulves, topinambus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Sausio 21 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 08:28
leidžiasi 16:33
Dienos ilgumas 08.05
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Agnietė, Galiginas, Garsė, Ineza, Inesa, Ineta, Ina
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

-12 -6
SAUSIO

23
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KLAIPĖDA

VILNIUS
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Sausio 22 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 08:27
leidžiasi 16:35
Dienos ilgumas 08.08
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Anastazas, Gaudentas, Vincentas, Aušrius, Skaistė, Džiugas,
Vincas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Pasturlakai.
7180630.00€ 0

6 skaičiai

470128.50€ 0

5+1 skaičius 51009.50€ 0
5 skaičiai

762.50€

4

4+1 skaičius 70.00€

52

4 skaičiai

7.50€

313

3+1 skaičius 4.50€

769

3 skaičiai

1.50€

5266

2+1 skaičius 1.25€

5497

2 skaičiai

0.75€

37273

Kito tiražo prognozė:

8,6 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

KET VIRTADIENIS

-10
-9

KLAIPĖDA

VILNIUS

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

Sausio 23 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:25
leidžiasi 16:37
Lošimas
Dienos ilgumas 08.12
Nr. 1349
Pilnatis (17 mėnulio diena)
2019-01-16
Gailigedas, Gunda, Raimundas,
Armandas
SKAIČIAI
Tinkamas laikas sėti:
Pagrindiniai skaičiai: 05, 09, 12,
netinkamas laikas sėti.
20, 26, 33
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžo- Vikingo skaičius: 05
les, dirbti sodo darbus, netinVieno derinio laimėjimų
kamas laikas kaupti vaisius ir
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
konservuoti daržoves.
6+1

-11 -6

-11 -10

Savaitė istorijos puslapiuose

SAUSIO
Atsakymai

Sudoku

1977
1917

1991

2001

-14 -10

P E N K TA D I E N I S

-17
-15

KLAIPĖDA

VILNIUS

-20 -17

-18 -15

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]

1714

m. sausio 20 d.: Rusijos imperatorius Petras Pirmasis išleido
m. sausio 19 d.: Vytautas atunikalų įsakymą, pagal kurį tarnybai žinių
naujino sąjungą su Vokiečių
neturintiems dvarininkams buvo draudžiaordinu.
ma tuoktis.
m. sausio 19 d.: Šilutėje įvyko
m. sausio 20 d.: TSRS daliniai
Klaipėdos krašto lietuvių suvaįžengė į Azerbaidžano sostinę
žiavimas, kuriame nutarta prisijungti prie
Baku, įvesta ypatingoji padėtis.
Didžiosios Lietuvos.
m. sausio 21 d.: Įvyko Pokarvių
m. sausio 19 d.: Indijos relimūšis, kuriame prūsai, vadogijos festivalyje susirinko divaujami Herkaus Manto, sumušė kryžiuodžiausia minia žmonijos istorijoje – 12 700
čių kariuomenę.
000 žmonių.
m. sausio 21 d.: Niujorko miesm. sausio 20 d.: popiežius Bete valdžios potvarkiu motenediktas XV šią dieną paskelbė
rims uždrausta rūkyti viešai.
Lietuvių diena ir viso pasaulio katalikus pam. sausio 21 d.: Josifas Stalinas
kvietė rinkti aukas Lietuvai.
paskelbtas „didžiausiu visų laim. sausio 20 d.: Maskvoje įvyko
kų ir tautų karvedžiu“.
protesto demonstracija, kurios
m. sausio 21 d.: į vandenį nudalyviai pasmerkė sovietų armijos išpuolius
leistas pirmasis branduolinis
Vilniuje bei pareikalavo TSRS Prezidento Mipovandeninis
laivas „Nautilus“.
chailo Gorbačiovo atsistatydinimo.
m. sausio 22 d.: Kanada nutraum. sausio 20 d.: popiežius
kė ekonominę bei humanitaJonas Paulius II paskelbė Vilniaus arkivyskupą metropolitą Audrį Juozą rinę pagalbą TSRS dėl agresijos Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje.
Bačkį kardinolu.
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-1

SEKMADIENIS

SAUSIO

Sausio 20 d.
SEKMADIENIS
Pasaulinė sniego diena
Saulė teka 08:29
leidžiasi 16:31
Dienos ilgumas 08.02
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Fabijonas, Sebastijonas, Daugvydas, Nomeda
Tinkamas laikas sėti:
burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Sausio 24 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:24
leidžiasi 16:39
Dienos ilgumas 08.15
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Pranciškus, Vilgaudas, Gaivilė,
Artūras, Felicija
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti vaisius ir
konservuoti daržoves.

ORAI

1990
1261
1908
1949
1954
1991

1506

m. sausio 22 d.: į Vatikaną
saugoti Romos popiežiaus
atvyko pirmieji šveicarų gvardiečiai. Dabar popiežiaus šveicarų gvardiją sudaro
110 žmonių.

1905

m. sausio 22 d.: „Kruvinojo
sekmadienio“ metu Sankt Peterburge caro kariuomenė nužudė virš 100
demonstrantų.

1793

m. sausio 23 d.: Peterburge
pasirašyta konvencija dėl antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo.
Rusijai atiteko didžioji Lietuvos dalis, Prūsijai skirtas Dancingo miestas ir nemaža
Lenkijos dalis.

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1991

m. sausio 24 d.: Skandinavijos
valstybės pasiuntė TSRS Prezidentui Michailui Gorbačiovui bendrą laišką,
reikalaujantį sustabdyti teroristinius veiksmus Pabaltijo respublikose.

1323
1858

m. sausio 25 d.: pirmą kartą
rašytiniuose šaltiniuose buvo
paminėtas Vilnius.

vių maršas.

m. sausio 24 d.: pirmą kartą
atliktas Mendelsono vestu-

GAMA RADIACINIS FONAS

34
34

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8695 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
5980 nSv/val.

nSv/val.

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

