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Folkloro grupei
„Akacija“ – 25-eri

DUOBLIENĖ
Lapkričio 26 d. Medardo
Čoboto trečiojo amžiaus
universiteto (MČTAU) Prienų filiale buvo paminėtas
veiklos dvidešimtmetis.
Į šventę susirinko ne tik
universiteto lankytojai, bet ir
būrys svečių. Iš Vilniaus atvyko Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos
tarybos pirmininkė, MČTAU
rektorė dr. Zita Žebrauskienė
su būriu dainininkų ir muzikantų bei Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja
Loreta Jakinevičienė.
Du dešimtmečius veikian-

čiu ir pensinio amžiaus žmones vienijančiu bei edukaciniu centru jiems tapusiu
TAU Prienų filialu didžiavosi dabartinė direktorė Dalė
Šimukauskienė ir jo įkūrėja
bei ilgametė vadovė Angelė
Bajorienė.
Susirinkusieji prisiminė,

kad Lietuvos trečiojo amžiaus universiteto rektoriaus,
Nepriklausomybės akto signataro, Eksperimentinės ir
klinikinės medicinos instituto gydytojo gerontologo Medardo Čobato iniciatyva 1999
m. pavasarį Prienų globos
NUKelta Į 2 p. 

tinių dujų kainas gyventojams.
Taryba nustatė, kad nuo ateinančių metų buitiniams vartotojams populiariausio vieno
laiko zonos tarifo „Standarti-

nis“ kaina sieks 14,9 ct/kWh
su PVM. „Standartinį“ dviejų
laiko zonų tarifo planą pasirinkę klientai už dieninę elektros
energiją mokės 16,8 ct/kWh,

Paaiškėjo galutinės
elektros energijos ir
gamtinių dujų kainos
2020 metams

Europos
Parlamentas
skelbia kritinę
klimato padėtį

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)
lapkričio 28 dieną paskelbė galutines nuo sausio
1 dienos įsigaliosiančias
elektros energijos ir gam-

NUKelta Į 3 p. 

EP: Rusija privalo liautis persekiojusi Sausio 13
bylos teisėjus

7

Apdovanoti
Birštono
savivaldybės
ūkininkai

Rusija turi nutraukti neteisėtą Sausio 13-osios bylą
nagrinėjusių Lietuvos teisėjų ir prokurorų baudžiamąjį persekiojimą, ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje pareiškė Europos Parlamentas (EP).

Birštono muziejus
2019 m. gruodžio 18 d.
(trečiadienį),

NUKelta Į 4 p. 

maloniai kviečia į renginį

„Sakraliniu Nikodemo
Silvanavičiaus keliu“,

Prenumeruokite laikraštį 2020 metams!

skirtą dailininko,
akademiko, mozaikininko

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

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

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“
(senjorams ir neįgaliesiems)
1 mėn.
4,08 Eur
3 mėn.
11,93 Eur
12 mėn.
6 mėn. 23,46 Eur

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio)
(senjorams ir neįgaliesiems)
1 mėn.
3,06 Eur
12 mėn.
3 mėn.
7,14 Eur
6 mėn.
14,28 Eur
27,54

42,84

Nikodemo Silvanavičiaus
185-osioms gimimo metinėms
ir 100-osioms mirties
metinėms paminėti.
Renginio metu lankysime aplinkines bažnyčias, todėl apie savo dalyvavimą ir vietų rezervavimą
autobuse prašome pranešti iki š. m. gruodžio 13 d., penktadienio, Birštono muziejui tel.: (8 319)
65 605, mob. + 370 600 73 993, el. paštas birstonomuziejus@gmail.com. Vietų skaičius ribotas.

Renginio programa
13.30–13.40 val. Sveikinimo žodis, Birštono parapijos Carito bendruomenės namuose (Birutės g. 10A, Birštonas).
13.40–14.00 val. Pranešėja Dalia Tarandaitė (Lietuvos dailės muziejaus dailėtyrininkė, muziejininkė).
14.00–14.10 val. Pranešėja Birštono muziejaus direktorė Vilijeta Šalomskienė. Nikodemas Silvanavičius ir Birštonas.

Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“
(Birštono krašto gyventojams)
1 mėn.
1,02 Eur
12 mėn.
3 mėn.
3,06 Eur
12,24
6 mėn.
6,12 Eur

14.10–14.25 val. Ekskursija Birštono sakraliniame muziejuje.
14.25–14.30 val. Išvykstame iš Birštono (autobusas lauks prie Birštono sakralinio muziejaus).
14.50–15.10 val. Lankome Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčią.
15.20–15.40 val. Lankome Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčią.
16.10–16.20 val. Lankome Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią.
16.40–17.00 val. Lankome Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią.
17.00–19.00 val. Edukacija Nemajūnų santalkos bendruomenės namuose (Bučiūnų k., Birštono sen.).

REKLAMA



ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 30 d.,
naujasis gĖlupis

atgarsiai

Konservatorių prezidiumas: viena iš
išeičių – pirmalaikiai rinkimai

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TSLKD) prezidiumas siūlo galimybę svarstyti pirmalaikių
rinkimų galimybę, jų vertinimų, Vyriausybei esant krizėje.
Tokios nuomonės jie laikosi po Vyriausybės sprendimo
išleisti 300 tūkst. eurų gatvei, kurioje gyvena premjeras.

Paminėtas TAU dvidešimtmetis
ATKelta IŠ 1 p.
namuose įsikūrė TAU Prienų filialas. Tuo metu TAU filialai jau veikė didžiuosiuose miestuose, o Prienai tapo
pirmuoju šalies rajono centru, turinčiu TAU.
„Amžėjančiam žmogui,
kai jau nutraukti darbiniai
ryšiai, kai namuose atsirado „tuščio lizdo“ sindromas,
nes suaugę vaikai išskrido,
lieka daug laisvo laiko. Trečiojo amžiaus universitetai
suteikia pensinio amžiaus
žmonių gyvenimui naujų
spalvų ir pagerina jo kokybę. TAU Prienų filialo veiklos
tikslas – siekti, kad pagyvenęs žmogus kuo ilgiau išliktų aktyvus, gebantis gyventi
harmonijoje su XXI a. aplinka, būtų naudingas visuomenei, savo šeimai“, – kalbėjo
TAU Prienų filialo įkūrėja A.
Bajorienė.
Jos teigimu, Prienuose at-

siradus antram TAU, buvo kilę minčių, kad reikėtų jungtis, bet greitai ji suprato, kad
lankytojai ir toliau nori čia
rinktis ir bendrauti kamerinėje aplinkoje. A. Bajorienė
džiaugėsi, kad TAU veikloje
dalyvauja ne tik Globos namų gyventojai, o didžiąją dalį lankytojų sudaro aktyvūs
Prienų miesto ir rajono bei
Birštono senjorai.
„Pasenti didelio meno nereikia, bet nugalėti senatvę
– menas“, – sakė MČTAU rektorė Z. Žebrauskienė, priminusi, kad Lietuvoje veikia per
60 TAU, kuriuos lanko daugiau nei 16 tūkst. senjorų. O
svarbiausiu dalyku gyvenimiškos patirties turintiems
ir mokytis dar norintiems
žmonėms ji laiko galimybę
bendrauti, susitikti su draugais ir pasijusti reikalingu.
Z. Žebrauskienė džiaugėsi, kad senjorai mokosi už-

LEIDĖJAS:

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

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

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

REDAKCIJA:

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

REDAKTORIUS
Mantvydas PREKEVIČIUS tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt

sienio kalbų, šoka, dainuoja, vaidina – atranda save iš
naujo ir jaučiasi laimingi. Ji
padėkojo TAU vadovėms A.
Bajorienei ir D. Šimukauskienei, socialinei darbuotojai
Irenai Laukaitytei bei tiems,
kurie visus dvidešimt metų
aktyviai dalyvavo universiteto veikloje: Birutei Karanauskaitei, Svetlanai Batutis,
Silvijanai Gecevičienei, Aldonai Bubnienei, Lilijai Petraitienei, Albinai Kašėtienei,
Stasei Viningienei.
Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja L.
Jakinevičienė linkėjo bendrystės, šypsenų, prasmingų
veiklų, skatinančių tobulėti,
laimės ir sveikatos. Ji dėkojo
senjorų universiteto steigėjai A. Bajorienei ir dabartinei
vadovei D. Šimukauskienei.
Jubiliejaus proga muzikinę dovaną įteikė MČTAU
Meninio ugdymo fakulteto
romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“.

Lietuvos krepšinio rinktinė sužinojo
varžovus olimpiniame atrankos turnyre

Šveicarijoje ištraukti burtai atskleidė penkias komandas,
kurios birželį atvyks į Kauną kovoti su Lietuvos
krepšinio rinktine dėl bilieto į olimpines žaidynes. A
grupėje žais Lietuva, Pietų Korėja ir Venesuela, o jos
nugalėtojas - su B grupe - Slovėnija, Lenkija ir Angola.

Folkloro grupei „Akacija“ – 25-eri

Liaudies daina mus lydi visą
gyvenimą. Vargu ar rastume žmogų, augusį be lopšinių, šmaikščių žaidimų
ar nepatyrusį gaivinančio
liaudies dainos poveikio.
Ne be reikalo Lietuva vadinama dainų kraštu.
Lapkričio 22 d. Šilavoto
laisvalaikio salėje vyko Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro folkloro kolektyvų
sambūris „Per gyvenimą su
daina“, skirtas folkloro grupės „Akacija“ kūrybinės veiklos 25-mečiui.
Sambūrį pradėjo jubiliejų švenčianti folkloro grupė
„Akacija“ (vad. Saulė Blėdienė). Programoje buvo apžvelgtas kolektyvo nueitas
kūrybinės veiklos kelias, kurį lydėjo atliekamos dainos.
Kūrybinę veiklą priminė demonstruojamos skaidrės. Per
25 gyvavimo metus kolektyvas daugybę kartų dalyvavo
seniūnijos, bendruomenių
bei rajoniniuose renginiuose
ir šventėse. Kolektyvas puoselėja ir saugo krašto savitumą, yra parengęs nemažai
teminių programų, 2018 m.
dalyvavo Lietuvos šimtmečio
dainų šventėje „Vardan tos...“
ir pristatė programą apie Šilavoto krašto šviesuolį kun. Antaną Radušį. 2018 m. folkloro
grupei „Akacija“ buvo suteikta II mėgėjų meno kolektyvų
kategorija. Šiais metais kolektyvas pasipuošė naujais
tautiniais kostiumais, kuriuos
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įsigijo bendradarbiaujant su
Piliakalnio bendruomenės
centru iš vykdomo projekto
pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų
tęstinumas“ lėšų.
Pasveikinti kolektyvo susirinko gausus būrys svečių
ir draugų. Prienų rajono savivaldybės administracijos
direktorė Jūratė Zailskienė ir
Kultūros, sporto ir jaunimo
skyriaus vedėjas Rimantas
Šiugždinis linkėjo niekada
nepritrūkti kūrybos džiaugsmo, entuziazmo ir sėkmės. Už
ilgametį dalyvavimą folkloro
grupės veikloje administracijos direktorė Jūratė Zailskienė įteikė padėkas Danutei Liorentienei, Danutei Petraškienei ir Saulei Blėdienei.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro direktorė Virginija
Naudžiūtė ir direktorės pavaduotoja Ligita Gediminienė
gražaus jubiliejaus proga linkėjo puoselėti ir saugoti etninę kultūrą, o kolektyvo nariams Kristinai Matusevičienei, Aldonai Marčiulaitienei,
Vytautui Petraškai, Reginai
Vilčinskienei, Kazei Dabrišienei ir Genovaitei Lekavičienei
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įteikė padėkas. Daug šiltų ir
gražių sveikinimo žodžių išsakė Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė,
Šilavoto pagrindinės mokyklos direktorė Valentina Radzevičienė, bendruomenių
atstovai.
Šventę tęsė kolektyvo draugai: Prienų kultūros ir laisvalaikio centro folkloro grupė
„Gija“ (vad. Dalė Zagurskienė), Ašmintos laisvalaikio
salės folkloro grupė „Ošvenčia“ (vad. Rima Vilkienė) ir
Pakuonio laisvalaikio salės
folkloro grupė „Obelėlė“ (vad.
Renata Žibienė). Skambėjo
melodingos liaudies dainos,
liejosi nuoširdūs sveikinimai
ir linkėjimai. Visus sambūrio
dalyvius sutelkė visų kartu
dainuojama liaudies daina –
neišsenkanti mūsų kultūros
versmė, gaivinanti, nepaliekanti abejingų.
Dėkojame visiems sambūrio „Per gyvenimą su daina“ dalyviams ir tikime, kad
liaudies dainos perduodamos iš kartos į kartą skambės dar ilgai.
Šilavoto laisvalaikio salės
kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė
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Tarp Dresdeno muziejuje pavogtų
brangenybių – 49 karatų deimantas

Paaiškėjo galutinės elektros energijos Ar streikais įmanoma pasiekti
ir gamtinių dujų kainos 2020 metams norimą tikslą? pyksta, kad neperkam. Neprinaktinę – 10,7 ct/kWh.
Gamtinių dujų kaina iki 300
kubinių metrų dujų per metus
sunaudojantiems vartotojams
sumažės iki 55 ct/m3 su PVM.
Per metus suvartojantieji iki
20 tūkst. kubinių metrų dujų, už kubinį metrą mokės 36
ct/m3 .
Vidutinės elektros energijos
kainos nuo 2020 m. sausio 1
d. augs 14,6 proc., tačiau gamtinių dujų kaina nuo sausio 1
dienos gyventojams vidutiniškai mažės 17,9 proc.
Didžiausią įtaką elektros
kainų pokyčiams turėjo išaugusios elektros energijos įsigijimo elektros biržoje kainos
(augo daugiau kaip 17 proc.),
o taip pat didėjančios perdavimo (daugiau kaip 23 proc.),
sisteminių (daugiau kaip 27
proc.), skirstymo paslaugų
(11-24 proc.) kainos.
Kainų didėjimą elektros biržoje lemia ir augančios apyvartinių taršos leidimų (ATL)
kainos, dėl kurių išliks brangi
iš taršių gamybos šaltinių gaminama elektros energija. Įtakos elektros kainų pokyčiams
turi ir meteorologinės sąlygos.
Sausesnis nei įprastai klimatas
nėra palankus hidroenergijos
gamybai, o tai lemia mažesnius Skandinavijos ir Baltijos
šalyse pagamintos elektros
kiekius.
Tuo tarpu didžiausią įtaką
gamtinių dujų kainų mažėjimui buitiniams vartotojams
turėjo 39 proc. mažėjanti suskystintų gamtinių dujų terminalo dedamoji, taip pat apie
3,5 proc. mažėjusi žaliavos kaina tarptautinėse rinkose. Dujos pigo sumažėjus paklausai
dėl sąlyginai nešaltos žiemos
bei dujų saugyklose esančio
jų pertekliaus. Atitinkamai 2
ir 7 proc. mažėjo gamtinių dujų skirstymo kaina, o tiekimo
saugumo dedamoji mažėjo
52 proc.
„Ignitis“ ekspertų skaičiavimu, tie klientai, kurie gamtinėmis dujomis šildo namus,
kiekvieną mėnesį vidutiniškai
sutaupys apie 12 eurų. Standartinio namų ūkio, kuris per
mėnesį sunaudoja vidutinišREKLAMA

kai apie 149 kilovatvalandžių
elektros energijos per mėnesį,
išlaidos padidės nežymiai – iki
2,75 eurų per mėnesį.
Elektros energijos „Standartinis“ vienos laiko zonos tarifo
planas 2020 m. sieks 14,9 ct/
kWh su PVM (šiemet – 13 ct/
kWh). „Standartinį“ dviejų laiko zonų tarifo planą pasirinkę
klientai nuo kitų metų už dieninę energiją mokėtų 16,8 ct/
kWh (šiemet – 14,3 ct/kWh), o
naktinę – 10,7 ct/kWh (šiemet
– 10,0 ct/kWh).
Elektros tarifų planus „Namai“ ir „Namai plius“ pasirinkusiems klientams pastoviosios dedamosios nesikeis ir liks
tokios pačios kaip ir šiais metais, t.y. atitinkamai 3 ir 6 Eur
su PVM per mėnesį. Vienos laiko zonos tarifo plano „Namai“
elektros kaina sieks 13,3 ct/
kWh (šiemet – 11,4 ct/kWh),
o „Namai plius“ – 12,8 ct/kWh
(šiemet – 10,9 ct/kWh).
Dviejų laiko zonų tarifo plano „Namai“ dieninė ir naktinė elektros kaina atitinkamai
sieks 15,0 ct/kWh (šiemet
– 12,4 ct/kWh) ir 9,8 ct/kWh
(šiemet – 9 ct/kWh). „Namai
plius“ plano dieninė 2019
metų kaina sieks 14,4 ct/kWh
(šiemet – 11,8 ct/kWh), o naktinė – 9,5 ct/kWh (šiemet – 8,7
ct/kWh).
Gamtinių dujų „Minimalus“
plano (1 gr.) klientams, kurie
dažniausiai naudoja dujines
virykles ir suvartoja iki 300
kubinių metrų dujų per metus,
kitąmet pastovioji tarifo dalis
išliks 0,56 euro per mėnesį.
Šiems klientams vieno kubinio metro dujų kaina nuo kitų
metų sausio 1 dienos sumažės
16,7 proc. iki 55 ct/m3 su PVM
(šiemet – 66 ct/ m3).
„Optimalus“ plano (2 gr.)
klientams, kurie dažniausiai
dujas naudoja šildymui ir per
metus suvartojantiems iki 20
tūkst. kubinių metrų dujų, pastovioji tarifo dalis bus 3,99
euro per mėnesį. Vieno kubinio metro dujų kaina šiems
„Ignitis“ klientams kitąmet
sumažės 21,7 proc., iki 0,36
centų už kubinį metrą gamtinių dujų (šiemet – 46 ct/m3).
IGNITIS 

Virgis

Streikai vyksta visoje Europoje, tik pas mus tai neįprasta. Labai gerai, kad antradienį ūkininkai ryžosi. Gaila,
kad kol kas Lietuvos valdžia į
streikuojančius žiūri nerimtai
– pažada, bet neįvykdo pažadų. Manau, kad tik streikais
galime ką nors pasiekti. Juk
žemės ūkyje yra daug neteisybės – vieni ūkininkai, kurie
turėtų gauti paramą, nieko
negauna, o didžiules sumas
gauna tie, kam nepriklausytų. Daug neteisybės yra visose
srityse, dėl to Lietuva ir neteko milijono žmonių. Gražios
kalbos jau tęsiasi 25 metus,
bet iš tiesų niekas nieko nedaro, tik daug kalba. Tai gal
pamažu nors tokiu būdu –
protestais, streikais, mitingais
– ką nors pasieksime.

Elvyra Žilionienė

Gal ir įmanoma ką nors
pakeisti streikais, bet aš nepritariu tokiems radikaliems
metodams. Reikia kalbėtis,
tartis, bet ne kryžius statyti.
Man tie kryžiai – absurdas,
pasityčiojimas iš religijos, dar
gerai, kad žali, o ne juodi. Ūkininkams kiekvienais metais
blogai – tai per karšta, tai per
šalta, lietaus tai per mažai, tai
per daug. Lietuviai pieno šiuo
metu suvartoja daug mažiau
nei prieš kelis dešimtmečius,
o ūkininkai gamina tiek pat ir



Škotai sieks surengti balsavimus dėl
nepriklausomybės ir „Brexito“

Vagys, anksčiau šią savaitę įsilaužę į vieną seniausių
pasaulyje muziejų Dresdene, kartu su kitais neįkainojamais
XVIII amžiaus juvelyriniais dirbiniai išnešė 49 karatų
deimantą, patvirtino ši įstaiga, paskelbusi prarastų daiktų
sąrašą. Deimantas gali būti vertas 10–12 mln. JAV dolerių.
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tariu ir mokytojų streikams
– vaikų sumažėję, kai kuriose
mokyklose vos po kelis mokinius, o mokytojai nori vis
daugiau gauti. Visi pripratę,
kad valdžia duotų. Tegu vyksta protestai, bet tartis su valdžia ir reikalavimus pateikti
bei derėtis turi rimti, reikalą
išmanantys žmonės – mokantys bendrauti, tolerantiški ir
norintys Lietuvai gero.

Škotijos pirmoji ministrė Nicola Sturgeon (Nikola
Sterdžen) trečiadienį, pristatydama savo partijos
visuotinių rinkimų manifestą, pažadėjo surengti naujus
balsavimus dėl „Brexito“ ir šio Jungtinės Karalystės
regiono nepriklausomybės.

Mintimis
dalijasi
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja
Laima Duoblienė

rius kurti.

kia rusiška patarlė: „Daug judesio, mažai pasiekimų“. Tai
ir su tais streikais taip. Gal ir
pasiektume ko nors, jei vienybės tarp pačių streikuojančiųjų daugiau būtų.

Arvydas Marcinkevičius
Natalija Kazlauskienė

Nežinau, ar gerai tie streikai. Gal labiau žmonių supriešinimas. Na ir kas, kad
ūkininkai išvažiavo į gatves su
traktoriais? Kryžių, kaip kokie
satanistai, pristatė. Mokytojai ruošiasi streikuoti. Ką pasieks? Pagarbos mokytojams
nebėra – į tai reikia atkreipti
dėmesį, dėl to rūpintis, o ne
dėl didesnių algų. Mokyklose
vaikų mažėja, tai kodėl mokytojų algos turi didėti. Pensininkai irgi skundžiasi dėl
mažų pensijų, bet dažnas pamiršta, kad jo pensija maža
dėl to, jog visą gyvenimą beveik nedirbo. O kai pasižiūri,
ką užsieny streikuotojai daro
– viską daužo, laužo – baisu
pasidaro, kad pas mus tokie
dalykai neprasidėtų. Gal kokių skiepų visiems streikuojantiems reikia? Nepritariu
aš tokiems drastiškiems metodams, pirmiausia kalbėtis
reikia, o paskui jau trakto-

Nieko tais streikais nepasieksime, nes čia Lietuva, čia
lietūs lyja... Kapitalizmas pas
mus – niekas nemato, kad
vieni nedirbdami gauna milijonus, o kiti, daug dirbdami,
skursta. Kapitalisto ir yra toks
tikslas, kad kuo daugiau gautų sau dirbančiųjų sąskaita.
Neteisybės daug žemės ūkyje – vieni iš valstybės nieko
negauna, kiti – milijonus. Bet
tie patys žemdirbiai pamiršta, kad tik jie gauna dotacijas,
nesupranta, kad jie taip pat
yra verslininkai. Juk, pavyzdžiui, ūkininkai, kai jų soduose mažai obuolių užderėjo,
išsireikalauja, kad jiems kompensuotų patirtus nuostolius,
bet tam, kuris išgyvena tuos
obuolius spausdamas, jokios
kompensacijos nepriklauso.
Nepritariu mokytojų protestams, nes jie, palyginti su kai
kurių kitų sričių darbuotojais,
tikrai neblogai uždirba. Nepatinka man tai, kad laimi tie,
kurie garsiau rėkia. Bet kokia
kaina? Atimant iš kitų. Yra to-

Milda Kasperaitytė

Manau, kad streikais įmanoma atkreipti valdžios, visuomenės dėmesį į problemą,
bet vargu ar galima pasiekti
kažkokių konkrečių rezultatų. Aš nenoriu smerkti mokytojų, bet aš jiems nepritariu,
nes pernai mėnesį streikavę mokytojai sutrikdė ne tik
ministerijos, bet ir mokyklų
darbą, nukentėjo mokiniai,
ypač dvyliktokai. Manyčiau,
kad jei jau streikuoja, tai turi
daryti visos mokyklos, bent
jau dauguma, streikuotojai
turi susivienyti, o streikas
vykti trumpai – kelias dienas,
bet ne mėnesį. Tuomet tikrai
prisijungtų ir visa mokyklos
bendruomenė. Ūkininkai, į
kelius išvažiavę su galinga ir
brangia technika, neparodė,
kad blogai gyventų. Streikuoja mokytojai, ūkininkai... Kas
toliau? Gal ir gerai, kad vyksta judėjimas, bet kol kas po
įvairių protesto akcijų nebuvo sulaukta norimos Seimo ir
Vyriausybės reakcijos, dėmesį atkreipė tik žiniasklaida. Visuomenė turi suvokti, kad jei
nori kažką pasiekti, reikia susivienyti. Mokytojai parodė,
kad tai įmanoma, bet vėliau,
mano manymu, jie streikavo,
kad streikuotų.
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atgarsiai
OPCW uždraudė per išpuolį Anglijoje
panaudotą nuodingą medžiagą

Perspėjo, kad Iranui gali būti grąžintos
sankcijas dėl branduolinės programos

Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW)
trečiadienį nusprendė uždrausti Sovietų Sąjungoje sukurtą
nervus paralyžiuojančią medžiagą „Novičiok“, kuria pernai
Anglijos Solsberio mieste buvo mėginta nužudyti buvusį
Rusijos šnipą Sergejų Skripalį.

Prancūzija trečiadienį užsiminė, kad gali būti inicijuotas
2015 metų sutartimi dėl Irano branduolinės programos
numatytas mechanizmas, leidžiantis sugrąžinti
Jungtinių Tautų sankcijas šiitiškai respublikai.

Europos Parlamentas skelbia
EP: Rusija privalo liautis persekiojusi Sausio 13
bylą.
liūdniausių bylų Lietuvos isto- kritinę klimato padėtį
bylos teisėjus 13-osios
Europos liaudies partijos rijoje. Anot jos, Sausio 13-osios
Europarlamentarai griežtai smerkia Rusijos veiksmus
kaip politiškai motyvuotą ir
„neleistiną išorės įtaką“, pažeidžiančią pamatines vertybes,
tokias kaip teisės viršenybė ir
teismų nepriklausomumas.
Solidarizuodamiesi su Lietuvos
pareigūnais, europarlamentarai ragina Rusiją nutraukti
jiems iškeltas baudžiamąsias
bylas ir padėti Lietuvos institucijoms siekti teisingumo Sausio 13-osios įvykių byloje, taip
pat nutraukti dezinformacijos
kampaniją šiuo klausimu.
„Bet kurios valstybės narės
teisėjai yra ir visos Europos
Sąjungos teisėjai“, – pabrėžia
Parlamentas. ES šalys ir Interpolas raginamos ignoruoti
galimus Rusijos prašymus dėl
arešto orderio, taip pat daugiau
bendradarbiauti tarpusavyje
ir laikytis nuoseklios bendros
pozicijos Rusijos atžvilgiu. Europarlamentarai prašo visų
ES valstybių narių neperduoti
Rusijai jokių asmens duomenų, kurie galėtų būti naudojami
baudžiamajame procese prieš
Lietuvos teisėjus.
Rezoliucijai pritarė 493 EP
nariai, nepritarė 43, o susilaikė
86. Diskusiją šiuo klausimu EP
surengė pirmadienio vakarą.

vardu kalbėjusi Rasa Juknevičienė teigė, kad Rusijos veiksmai yra hibridinio karo prieš
ES dalis ir dar vienas išpuolis
prieš demokratiją – pagrindinį
V. Putino režimo taikinį. „Privalome nusiųsti aiškų signalą iš
EP, kad hibridinės atakos prieš
ES teisėsaugą negali būti toleruojamos“, – sakė europarlamentarė.
„Kas bus sekantis – ar Olandijos teisėsauga, tirianti MH17
tragediją, ar Jungtinės Karalystės tyrėjas, tiriantis Skripalių
apnuodijimą? – klausė Socialistų ir demokratų atstovas Juozas Olekas. – Dabar yra mūsų
momentas, kai turime atsakyti.
Europos teismų tinklas jau pasakė savo nuomonę – jie palaiko ES teisėjus.“
Frakcijos „Atnaujinkime
Europą“ vardu kalbėjęs Petras Auštrevičius priminė, jog
sausio 13-osios aukų artimieji ilgus metus laukė istorinio
teisingumo, tačiau dauguma
nuteistų kaltininkų šiandien
slapstosi Rusijoje ir Baltarusijoje. Pasak jo, apgailėtina, kad
praėjus 30 metų po tragiškų
įvykių vėl jaučiame „klastingas
Rusijos valdžios pastangas diskredituoti laisvės ir gynėjus ir
persekioti juos apgynusius“.
Pasak Žaliųjų atstovo Bronio

įvykiai buvo karo nusikaltimas,
o dabartiniai Rusijos veiksmai
yra visiškai nepriimtini.
Andrius Kubilius (Europos
liaudies partija) teigė, kad
Kremlius šįkart nori išmėginti ES gebėjimą apginti savo
teisines sistemas nuo atviro
išpuolio. Pasak jo, tai jau nebe slaptas kišimasis, kaip elgiamasi per rinkimus, o atvira
ataka, reikalaujanti tiesioginio
EP atsako.
„Rusijos veiksmai [...] yra dar
vienas tiesioginis bandymas
perrašyti istoriją ir paneigti
karo nusikaltimus, kurie buvo
įvykdyti Lietuvoje. Tai yra nepateisinamas kišimasis į nepriklausomos ES šalies teisminę
nepriklausomybę“, – kalbėjo
Vilija Blinkevičiūtė (Socialistai
ir demokratai).
Liudas Mažylis (Europos
liaudies partija) pabrėžė, kad
šiandieninis Rusijos elgesys
viršija visas ribas, nes šalis
brutaliai pažeidžia pagrindines ES vertybes, tokias kaip
teisės viršenybė ir teisėjų nepriklausomumas. Jis atkreipė
dėmesį, jog Rusija teisėjų persekiojimui mėgina pasitelkti
tarptautines institucijas, tokias
kaip Interpolas.
Piliečių laisvių, teisingumo
ir vidaus reikalų komiteto pir-

2018–2019 m. Rusija iškėlė
baudžiamąsias bylas Lietuvos
teisėjams, tyrėjams ir prokurorams, nagrinėjusiems bylą, kurioje dėl 1991 m. sausio
13-ąją padarytų karo nusikaltimų kaltais pripažinti 67 Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos
piliečiai. Dauguma jų nuteisti
už akių. Manoma, kad didelė
jų dalis slapstosi Rusijoje bei
Baltarusijoje.
Pirmadienio vakarą Europos Parlamento (EP) plenarinėje sesijoje reikalauta griežto
atsako Rusijai dėl jos veiksmų
prieš Lietuvos teisėjus ir prokurorus, nagrinėjusius Sausio

Ropės, „Kremlius taip įprato
manipuliuoti Rusijos teisine
sistema, kad negali suvokti, jog
teismai demokratinėse valstybėse yra nepriklausomi. [...]
Šis išpuolis prieš visus demokratiškų šalių teisėjus privalo
būti griežtai pasmerktas. Jei
tylėsime, kursime iliuziją, kad
Kremlius gali ir toliau imtis
manipuliacijų ir bandyti daryti įtaką mūsų šalių teisinėms
sistemoms.“
Europos konservatorių ir reformuotojų vardu kalbėjusi Anna Fotyga (Lenkija) išreiškė pagarbą Lietuvos teisėjams, priėmusiems sprendimą vienoje

mininkas Juan Fernando López Aguilar (Socialistai ir demokratai, Ispanija) teigė, kad
komitete yra tvirta dauguma,
palaikanti esminį ES teisės viršenybės principą ir savo pareigas atlikusius Lietuvos teisėjus
bei prokurorus. Lapkričio viduryje šiame komitete lankėsi
Lietuvos teisingumo ministras
Elvinas Jankevičius, pristatęs
šią problemą bei paprašęs EP
priimti rezoliuciją.
Strasbūre vykusioje EP diskusijoje paramą Lietuvai taip
pat išreiškė ir ES Tarybos bei
Europos Komisijos atstovai.
EP 
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NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-11-23 gautas vyro
(g. 1991 m., gyv. Prienų r.)
pareiškimas, kad 2019-1120 apie 21.40 val. Prienų r.
jį sumušė iš matymo pažįstami asmenys.

2019-11-23, apie 08.00 val.,
Prienų r. vyras (g. 1947 m.)
pastebėjo, kad iš namuose
esančio rakinamo seifo pagrobtas dvivamzdis kombinuotas šautuvas. Šautuvas
ir šoviniai rasti vyro (g.
2001 m.) namuose, Prienų
r. sav. Vyras sulaikytas pagal
LR BPK 140 str. ir uždarytas
į Alytaus apskrities VPK
areštinę.
2019-11-24 apie 08.42
val. gautas pranešimas,
kad autostradoje 230, šalia degalinės „Skulas“, ties
Veiverių sen., Mauručių k.
automobilis „MercedesBenz“ nulėkė nuo kelio
ir atsitrenkė į atitvarus.
Transporto priemonė ištraukta ant kelio, atjungtas
akumuliatorius, nuvalyta
kelio danga.

2019-11-25 Prienuose,
Šaltinių g., buvo įsibrauta į
vyrui (g. 1967 m.) priklausantį namą ir iš kambaryje
esančios spintos pavogta
alkoholinių gėrimų. Nuostolis – 19 eurų.

2019-11-25 apie 14 val.
Prienų r., Veiverių sen., Šilėnų k., vyras (g. 1994 m.),
dirbantis pagal darbo sutartį, nukrito nuo metalinių
pastolių aikštelės ir susižalojo. Pirminiais duomenimis, gydymo įstaigoje vyrui
nustatytas kairės rankos
peties išnirimas.
REKLAMA

Venecija (EP nuotrauka)

Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos konferencijoje ES
turi įsipareigoti iki 2050 m.
tapti neutrali klimatui, pažymi Europos Parlamentas
(EP), ketvirtadienį paskelbęs kritinę klimato padėtį.
Prieš prasidedant gruodžio
2–13 d. Madride vyksiančiai
JT klimato kaitos konferencijai (COP25), ketvirtadienį EP
priėmė rezoliuciją (429 balsai už, 225 prieš, 19 susilaikė),
kurioje paskelbė kritinę klimato ir aplinkos padėtį Europoje bei pasaulyje. Beveik 1200
jurisdikcijų 25-iose pasaulio
valstybėse jau paskelbė kritinę klimato padėtį. Parlamentas ragina visomis ES politikos
priemonėmis siekti, kad klimato šilimas neviršytų 1.5 °C.
Kitoje priimtoje rezoliucijoje (430 balsų už, 190 prieš, 34
susilaikė) europarlamentarai ragina ES įsipareigoti kuo
greičiau, o vėliausiai iki 2050
m. užtikrinti klimato neutralumą, kad jo kaitą sukeliančių dujų išlakos į aplinką neviršytų jų
surinkimo ir absorbavimo. Europos Komisija paskelbė tikslą
iki 2050 m. tapti klimatui neutrali, tačiau ES Taryba jo kol kas
nepatvirtino, nes tam prieštarauja Čekija, Lenkija ir Vengrija. Europarlamentarai taip pat
ragina naujai paskirtąją Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen į Europos
žaliąjį kursą įtraukti tikslą iki
2030 m. sumažinti išmetamą

šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekį 55 proc.
EP pabrėžia, kad transporto
sektorius, visų pirma aviacija ir
laivyba, yra vienintelis, kuriame teršalų išlakos nuo 1990 m.
padidėjo, o tai nesuderinama
su ilgalaikiu tikslu pasiekti klimato neutralumą. Parlamentas ragina įtraukti tarptautinės
laivybos ir aviacijos išmetamus
teršalus į ES šalių taršos mažinimo įsipareigojimus.
ES valstybės turėtų bent dvigubai padidinti savo įnašus į
Žaliojo klimato fondą, įsitikinę
europarlamentarai. Savo ruožtu ES biudžetas turėtų būti pakankamas iki galo įgyvendinti
tarptautinius Bendrijos įsipareigojimus. Europarlamentarai taip pat pabrėžia, kad šiuo
metu išsivysčiusių valstybių
kovos su klimato kaita įsipareigojimai nesiekia užsibrėžto
tikslo nuo 2020 m. skirti 100
mlrd. JAV dolerių per metus.
EP primygtinai ragina ES valstybes iki 2020 m. laipsniškai
panaikinti tiesiogines ir netiesiogines iškastinio kuro subsidijas, kurios šiuo metu sudaro
55 mlrd. eurų per metus.
EP pirmininkas David Sassoli (Socialistai ir demokratai,
Italija) dalyvaus JT COP25 konferencijos Madride atidarymo
ceremonijoje, o EP delegacija,
kuriai vadovaus Bas Eickhout
(Žalieji, Nyderlandai), dalyvaus konferencijoje gruodžio
9–14 d. EP 

Žaislų prekybos tinklas „Toys “R” Us“ po
bankroto grįžta į JAV rinką

Bankrotą prieš dvejus metus paskelbęs JAV žaislų prekybos
tinklas „Toys “R” Us“ prieš švenčių sezoną grįžta į JAV rinką.
Apsaugos nuo kreditorių jis paprašė 2017 metų rugsėjį, o
kai jo pardavimai JAV sudarė apie 7 mlrd. JAV dolerių per
metus ir šalyje veikė daugiau kaip 700 tinklo parduotuvių.

Kūrenkime saugiai
Prasidėjus vėsiajam sezonui kiekvieną parą ugniagesiams dešimtis kartų
tenka budėti šalia pastatų
ir laukti, kol dūmtraukiuose išdegs suodžiai.
Dėl to kalti namų savininkai, nepakankamai dėmesio
skiriantys savo šeimos narių
saugumui ir nesilaikantys
Gaisrinės saugos taisyklių.
Pagal Bendrąsias gaisrinės
saugos taisykles, suodžius iš
dūmtakių ir krosnių privalu
valyti prieš šildymo sezoną,
o jo metu – ne rečiau kaip
kartą per ketvirtį. Dūmtraukiai privalo būti tvarkingi, iš
išorės išbalinti, kad matytųsi
aprūkę įskilimai.
Būtina patikrinti, ar nuo
krosnies krašto ir dūmtraukio iki degių pastato konstrukcijų yra reikiamas atstumas. Neretai būna taip, kad
dūmtraukių ir krosnių sienelės liečiasi prie degių sienų ar lubų. Būtina žinoti, kad
namo perdangoje nuo vidinės kamino sienelės iki degių konstrukcijų turi būti ne
mažesnis kaip 38 cm nedegios medžiagos tarpas, o tarp
kamino išorinės sienelės ir
namo stogo degių konstrukcijų privalo būti ne mažesnis
kaip 13 cm nedegantis intarpas. Be to, reikia žinoti, kad į
vieną dūmtraukį negali būti
jungiamos daugiau kaip dvi
krosnys.
Pasitaiko, kad remontuodami senus pastatus savininkai vietoje krosnių stato
židinius, o kaminus palieka
senus. Tačiau pamirštama,
jog kamino skylė židiniui turi būti kur kas didesnė negu
krosniai. Jeigu į vieną dūmtraukį sujungti keli šildymo
įrenginiai, juos kūrenant kaminas labai įkaista, o jei dar
ir dūmtraukis blogai įrengtas,
galima tikėtis gaisro.
Remontuojant namus –
neretai tapetai priklijuojami prie pat krosnių ir dūmtraukių, o kartais netgi ir jie
apklijuojami. Užkūrus krosnį, tapetai nuo karščio kaista, gelsta, o po kurio laiko ir
užsidega.
Ties krosnies pakura, jeiREKLAMA

gu grindys medinės ar iš kitų
degių medžiagų, privalo būti
prikaltas ne mažesnis kaip
50x70 cm skardos lakštas.
Jei po ilgo nekūrenimo laiko užkūrus krosnį ar židinį dūmai ima rūkti į patalpas, privalote nedelsdami
išvalyti krosnį ir dūmtraukį.
Suodžiai nevalytuose dūmtraukiuose dažniausiai užsidega vėjuotą dieną. Tokiam
gaisrui būdingas ūžesys kamine, iš kamino besiveržiančios kibirkštys
ar net liepsnos. Jeigu
taip atsitiko, kuo skubiau užgesinkite ugnį
kūrykloje, sandariai
uždarykite krosnies
ir peleninės dureles,
kad nebūtų traukos ir
ugnis negautų šviežio
oro, ir kvieskite ugniagesius.
Per vasarą dūmtraukius gali būti užkimšę
paukščiai (įrengę lizdus). Taip nenutiktų,
jei kamine įtaisytumėte retą tinklą, groteles ar
stogelį. Pastarasis reikalingas
dar ir tam, kad nenaudojamas dūmtraukis neprimirktų nuo lietaus.
Nepamirškite, kad netvarkingą krosnį draudžiama kūrenti, todėl įsidėmėkite pagrindines taisykles:
> neperkaitinkite krosnių,
nedžiovinkite arti jų skalbinių, malkų bei kitų degių medžiagų. Bet kokie namų apyvokos reikmenys, baldai turi
būti nuo krosnies ne arčiau
kaip per 1 metrą. Nedirbkite
su degiais skysčiais arba dažais kambaryje, kur kūrenasi krosnis;
> nenaudokite krosniai
pakurti lengvai užsidegančių skysčių (benzino, žibalo,
acetono ir kt.) – tai labai pavojinga;
> neišeikite iš namų, kai
kūrenasi krosnis, nepalikite
jos prižiūrėti mažamečiams
vaikams; nelaikykite atvirų
durelių. Baikite krosnį kūrenti ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki išvykdami iš namų
arba eidami miegoti;

> baigę kūrenti krosnį, jos
kaištį uždarykite tik gerai įsitikinę, kad kuras visiškai sudegęs. Per anksti uždarę galite apsinuodyti smalkėmis.
Šildymo sezonas grėsmingas ne tik tiems gyventojams,
kurie šildosi kūrendami krosnį. Ne ką mažiau pavojingi ir
elektriniai šildytuvai, kurie
naudojami gyvenamuosiuose būstuose bei įstaigose.
Svarbiausia taisyklė, kurią
turi atminti asmenys, naudojantys elektros šildytuvus,
jog šis prietaisas privalo būti

sertifikuotas. Jokiu būdu nenaudokite savadarbių šildymo prietaisų. Ant elektrinių
prietaisų nedžiaukite skalbinių, nes elektra ir vanduo
– tai pavojingi kaimynai. Be
to, kiekviena medžiaga, veikiama šilumos, turi savą užsiliepsnojimo temperatūrą,
tad nemažai gaisrų kyla dėl
to, kad šildytuvai paliekami
per arti įvairių daiktų: spintų, minkštasuolių, užuolaidų.
Šildytuvą statykite erdvioje
vietoje, atokiau nuo baldų ir
sienų. Nepalikite šildytuvo
be priežiūros. Atminkite, jog
ir tepaliniai elektriniai šildytuvai nėra apsaugoti nuo
gamyklinio broko, tad ir jais
negalima pasitikėti šimtu
procentų. Trūkus tepalo skyriui ir tepalams išsiliejus ant
kaistančio šildytuvo, gali kilti
gaisras. Elektriniai prietaisai
mums pavojingi, nes gali sukelti trumpąjį jungimą. Norėdami to išvengti nejunkite šildytuvo į vieną elektros lizdą
kartu su kitais prietaisas.
Dar vienas efektyvus apsisaugojimo nuo galimo gaisro
būdas – įsirengti dūmų ju-

verta žinoti

ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 30 d.,
naujasis gĖlupis



Kinijos ekonomikos augimo tempas šį
ketvirtį gali nesiekti 6 proc.

tiklius. Daug materialinės ir
moralinės žalos pridaro per
vėlai pastebėtas gaisras. Šie
jutikliai greitai ir patikimai
užfiksuoja vos kilusį gaisrą.
Jutiklyje esanti sirena informuoja jus ir kaimynus apie
iškilusią grėsmę, tad galima suspėti lokalizuoti beįsiplieskiančią ugnį, kol ji dar
nepasiglemžė jūsų turto ar
net gyvybės.
Patirtis rodo, kad dūmtraukių nepriežiūra ilgainiui turi
įtakos dūmtraukio būklei,
užsidegus suodžiams juose
atsiranda įtrūkimų. Sutrūkinėjęs dūmtraukis
yra lyg uždelsto veikimo bomba, tokiu atveju neišvengiamai kyla
gaisro pavojus. Gaisrui kilus pastogėje ar
viršutiniajame aukšte,
name esantys žmonės
ne iškart pastebi gaisro
požymius.
Spaudoje pasirodė
aprašytų nepatvirtintų metodų, ką daryti
užsidegus suodžiams
dūmtraukyje – ir bulvių lupenų naudojimas
ir druskos barstymas. Tačiau
kol kas vienintelis ir patikrintas būdas yra krosnies gesinimas – iš pakuros išimti degias
medžiagas, o per dūmtraukyje esančią pravalą traukti
krentančius suodžius ir žarijas ir šitaip mažinti temperatūrą dūmtraukyje. Vanduo,
naudojamas užsidegusiam
dūmtraukiui gesinti, gali padaryti daugiau žalos nei naudos, nes degant suodžiams
dūmtraukyje temperatūra
gali pakilti net iki 1500 laipsnių Celsijaus, o vanduo patekęs į dūmtraukį akimirksniu
virsta garais ir gali jį sugriauti
ar susprogdinti.
Ugniagesiai gelbėtojai primena, kad dūmtraukį būtina
tinkamai ir laiku prižiūrėti, o
kilus gaisrui nedelsiant apie
tai informuoti Skubios pagalbos centrą telefonu 112 ir
vykdyti pagalbos skambutį
priėmusio pareigūno nurodymus. Primename, kad piliečiams už Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus gresia
administracinė atsakomybė.
Prienų PGT 

Kinijos ekonomikos augimo tempas šį ketvirtį gali
smukti žemiau 6 proc., nes vietos ūkis susiduria „su
didžiausiais [šiuolaikinėje] istorijoje sunkumais ir
iššūkiais“, trečiadienį pareiškė vyriausybės aukšto rango
patarėjas.



ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 30 d.,
naujasis gĖlupis

evangelijos taku
Pieno žvaigždžių pajamos šiemet mažėjo 1,5
proc. iki 129 mln. eurų

Pramanyta Rusija
1985 m. prie Sovietų Sąjungos vairo stojusio M. Gorbačiovo epocha atnešė daug
permainų. Prasidėjus vadinamajai perestrojkai, susilpnėjo
spaudos cenzūra, visuomenė
gavo daugiau laisvių, atsirado
kooperatyvai – rimtas žingsnis kapitalizmo link. Tačiau
valdžios kuluaruose nuolat
vyko kova tarp liberalios demokratijos šalininkų ir tvirtos rankos išsiilgusių konservatorių – sovietofilų. Ji nenutrūko ir po SSRS subyrėjimo,
Rusijai tapus nepriklausoma
valstybe.
Pirmojo Rusijos prezidento
Boriso Jelcino epocha vertinama nevienareikšmiškai. Viena
vertus, jis buvo demokratas ir
žodžio laisvės šalininkas, bet,
antra vertus, leido šalyje įsitvirtinti oligarchams, jo valdymo laikais pradėtas kruvinas
karas Čečėnijoje, didelė dalis
visuomenės pasijuto nuskurdusi, nusivylusi dažnai iki galo nepasvertomis reformomis.
Pagaliau vis labiau ligotas Jelcinas savo dėmesį atkreipė
į iki tol mažai kam žinomą
buvusį KGB karininką V. Putiną, faktiškai perduodamas
jam visas valdžios Rusijoje
vadžias.
Šioje A. Ostrovskio knygoje
bandoma atsakyti į klausimą,
kodėl Rusijoje taip ir nesugebėjo atitrūkti nuo slogios
praeities, galutinai išsivaduoti iš „tvirtos rankos“ ilgesio.
Čia aprašoma, kaip „naujasis
caras“ V. Putinas įsitvirtino
valdžioje, nuosekliai smaugdamas žiniasklaidą, pasitelkęs ištisą propagandininkų
korpusą, kaitindamas rusų
neapykantą Vakarams, viešai
apgailestaudamas dėl „prarastos didybės“ – SSRS griūties. Susidorojimas su neįti-

REKLAMA

Viena didžiausių šalyje pieno perdirbimo bendrovių „Pieno
žvaigždės“ per devynis šių metų mėnesius gavo 128,9 mln.
eurų neaudituotų pajamų. Tai – 1,5 proc. mažiau, nei pernai
per tą patį laikotarpį, kai bendrovė gavo 130,8 mln. eurų
pajamų.

kusiais žurnalistais, politikais
ir verslininkais, teroro aktai,
antrasis Čečėnijos karas, įsiveržimas į Gruziją tapo įžanga į įvykius Ukrainai priklausančiose teritorijose – Kryme
ir Donbase.
Trumpai apie autorių. Arkadijus Ostrovskis gimė 1971
m. Sovietų Sąjungoje. Studijavo teatrologiją ir anglų kalbą,
įgijo filosofijos daktaro laipsnį.
Pasukęs į žurnalistiką ir politologiją, tapo įtakingų britų
leidinių „The Economist“, „Financial Times“ bendradarbiu. Dabar su šeima gyvena
Didžiojoje Britanijoje.
Viename savo leidinių A. Ostrovskis teigė, kad Rusijos žiniasklaida yra tapusi valdžios
tarnaite. Ji ne tiek nušviečia tikrovę, kiek konstruoja ją pagal
valdančiųjų užgaidas. Rusijoje
nuo seno remiamasi principu:
kas kontroliuoja žiniasklaidą,
tas kontroliuoja ir valstybę.
Būtent todėl čia propagandininkams teikiamas ypatingas
vaidmuo.
Šioje knygoje autorius siekia atsakyti į klausimą, kaip
Rusija atsidūrė ten, kur yra
dabar, atskleisti jos istoriją,
naratyvus ir dominuojančias
idėjas per pastarąjį ketvirtį
amžiaus ir tikisi išryškinti istorinio posūkio momentus.
Knyga „Pramanyta Rusija“
2016 m. apdovanota Orwello
premija. 

Pasaulinė vargstančiųjų diena. Būtina
sėti regimus vilties
ženklus
(Tęsinys. Pradžia Nr. 2120)
4. Šventajame Rašte nuolat kartojasi tema, kaip Dievas veikia vargstančiųjų labui. Jis „išklauso“, „ateina į
pagalbą“, „gina“, „saugo“, „atperka“, „gelbėja“. Varguolis
niekuomet nepatirs to, kad
Dievas būtų abejingas ar tylėtų jo maldos akivaizdoje.
Dievas vykdo teisingumą ir
nepamiršta (plg. Ps 40, 18;
70, 6); Jis yra varguoliui prieglobstis ir neatsisako ateiti
jam į pagalbą (Ps 10, 14).
Galima pastatyti daug sienų ir užbarikaduoti įėjimus,
susikuriant iliuzinį saugumo
jausmą tarp savo turtų ir pakenkiant likusiesiems išorėje. Tačiau tai nebus amžinai
besitęsianti būklė. Pranašų
aprašoma „Viešpaties diena“ (plg. Am 5, 18; Iz 2–5 ir
Jl 1–3) sugriauna tautas skiriančias sienas ir nedaugelio
žmonių arogantiškumą pakeičia daugybės solidarumu.
Marginalizacijos būklė, kurią
išgyvena milijonai žmonių,
nebegali ilgai tęstis. Jų šauksmas skamba vis stipriau, jis
girdimas visoje žemėje. Kaip
rašė kun. Primo Mazzolari:
„Vargšas yra nuolatinis protestas dėl mūsų neteisybių;
varguolis yra kaip parakinė
– jeigu ją uždegsi, pasaulis
susprogs.“
5. Neįmanoma neišgirsti
primygtinio šauksmo, kuris Šventajame Rašte patikimas vargdieniams. Kad ir
kur kryptų žvilgsnis, Dievo
žodis parodo, jog vargšai neturi būtinų gyvenimui dalykų ir dėl to priklauso nuo
kitų. Vargšai yra prispausti,

Honkonge parduotas žemės sklypas už
rekordinius 5 mlrd. JAV dolerių

Honkongo administracija valstybiniame aukcione
pardavė žemės sklypą už rekordinius 42 mlrd.
Honkongo dolerių (5 mlrd. JAV dolerių). Už rekordinę
sumą parduotame žemės sklype iškils biurų pastatai,
viešbutis ir prekybos centras, kurių bendras plotas, kaip
prognozuojama, sudarys 294 tūkst. kvadratinių metrų.

nuolankūs, parklupdyti ant
žemės. Vis dėlto Jėzus daugybės vargstančiųjų akivaizdoje nebijojo tapatintis su
jais: „Kiek kartų tai padarėte
vienam iš šitų mažiausiųjų
mano brolių, man padarėte“
(Mt 25, 40). Šalintis to tapatinimosi būtų tolygu mistifikuoti Evangeliją ir praskiesti
Apreiškimą. Dievas, kurį Jėzus panorėjo apreikšti, yra
dosnus, gailestingas, neišsemiamo gerumo ir malonės Tėvas, suteikiantis viltį
pirmiausia visiems tiems,
kurie yra nusivylę ir neturi
ateities.
Reikia prisiminti, kad palaiminimai, kuriais Jėzus
pradėjo Dievo karalystės
skelbimą, prasideda nuo žodžių: „Palaiminti jūs, varg-

6. Bažnyčia, būdama artima vargšams, atsiskleidžia
kaip tauta, pasklidusi tarp
daugelio tautų, ir pašaukta,
jog niekas nesijaustų esąs
svetimas arba išskirtas, nes
ji visus įtraukia į bendrą išganymo kelią. Vargšų padėtis įpareigoja neleisti, kad
atsirastų atotrūkis nuo juose
kenčiančio Viešpaties Kūno.
Veikiau esame pašaukti liesti
Jo Kūną, asmeniškai įsitraukdami į tarnystę, kuri yra autentiška evangelizacija. Taip
pat socialinis vargstančiųjų
skatinimas nėra išorinė veikla, nesusijusi su Evangelijos
skelbimu; priešingai, ji parodo krikščioniškojo tikėjimo
realizmą ir jo istorinį reikšmingumą. Meilė, gaivinanti tikėjimą į Jėzų, neleidžia

dieniai“ (Lk 6, 20). Šio paradoksalaus skelbimo prasmė yra būtent tai, kad Dievo
karalystė priklauso varguoliams, nes jų padėtis įgalina
ją priimti. Kaip daug vargšų
kasdien sutinkame! Kartais
atrodo, jog laiko tėkmė ir civilizacijos laimėjimai tik gausina vargšų, užuot mažinę.
Eina šimtmečiai, o tas evangelinis palaiminimas atrodo vis paradoksalesnis, nes
vargšai vis labiau skursta, o
šiandien dar labiau. Vis dėlto
Jėzus, steigdamas savo Karalystę ir statydamas vargšus į
centrą, nori mums perduoti
būtent tai: jis Karalystę pradėjo, bet mums, savo mokiniams, patikėjo užduotį ją
tęsti, drauge ir atsakomybę,
kad vargšams būtų teikiama
vilties. Būtent tokiais laikais
kaip mūsiškiai reikia atnaujinti viltį ir grąžinti pasitikėjimą. Tai programa, kurios
krikščionių bendruomenė
neturėtų nuvertinti. Iš jos kyla mūsų skelbimo ir krikščionių liudijimo tikėtinumas.

mokiniams užsisklęsti dusinančiame individualizme,
pasislėpus atskirose vidinio dvasinio gyvenimo srityse, nedarant jokios įtakos
visuomeniniam gyvenimui
(plg. Apašt. parag. Evangelii
gaudium, 183).
Neseniai apverkėme didžio vargšų apaštalo Jeano
Vanier mirtį. Savo atsidavimu jis atvėrė naujus kelius dalydamasis gyvenimu
su visuomenės nuošalėje
esančiais žmonėmis ir per
tai juos skatindamas. Jeanas
Vanier iš Dievo gavo dovaną
paskirti visą savo gyvenimą
sunkias negales turintiems
broliams, kuriuos visuomenė dažnai linkusi atskirti. Jis
buvo „šventasis iš mūsų kaimynystės“. Savo entuziazmu
jis subūrė apie save daug
jaunų žmonių, vyrų ir moterų, kurie savo kasdieniu įsipareigojimu dovanojo meilę ir grąžino šypseną daugeliui silpnų ir pažeidžiamų
žmonių, pasiūlydami jiems
tikrą „arką“, gelbstinčią nuo

atskirties ir vienišumo. Tas
liudijimas perkeitė daugelio žmonių gyvenimą ir leido pasauliui kitomis akimis
pažvelgti į silpnus ir pažeidžiamus žmones. Vargšų
šauksmas buvo išklausytas
ir pažadino nesugriaunamą
viltį, sukūrė konkrečios meilės regimus ir apčiuopiamus
ženklus, kuriuos iki šiandien
galime liesti savo rankomis.
7. „Pirmenybės teikimas
mažiausiesiems, kuriuos visuomenė atstumia ir atmeta“ (ten pat, 195), yra prioritetinis pasirinkimas, kurį
rinktis yra pašaukti Kristaus mokiniai, siekdami neišduoti Bažnyčios tikėtinumo ir dovanoti veiksmingą
viltį niekieno neginamiems
žmonėms. Krikščioniškoji meilė juose patvirtinama,
nes tas, kuris per Kristaus
meilę dalyvauja jų kančiose,
įgyja stiprybės skelbti Evangeliją įtaigiai.
Krikščionių įsipareigojimas šios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, o visų pirma kasdieniame gyvenime, yra susijęs ne tik
su pagalbos iniciatyvomis,
kurios, nors yra pagirtinos
ir būtinos, turėtų žadinti
kiekvieno didžiausią dėmesį sunkumus patiriantiems
žmonėms. „Toks meilės kupinas dėmesys yra pradžia
tikro rūpinimosi“ (plg. ten
pat, 199) vargšais, siekiant
jiems tikrojo gėrio. Nelengva liudyti krikščioniškąją
viltį vartojimo ir išmetimo
kultūros kontekste, – ji visada nukreipta į paviršinės
ir netvarios gerovės plėtrą.
Būtina pakeisti pasaulėjautą,
iš naujo atskleisti esminius
dalykus ir suteikti Dievo karalystės skelbimui konkretų
turinį bei veiksmingumą.
Viltis perteikiama taip pat
per paguodą, kuri įgyvendinama palydint varguolius ne
tik entuziazmo momentais,
bet ir tęstiniu įsipareigojimu. Vargšai gauna tikrą viltį ne tuomet, kai mato mus
patenkintus, jog atidavėme
truputėlį laiko, bet tuomet,
kai mūsų pasiaukojime mato
dovanojamos, neieškančios
atlygio meilės aktą.
TĘSINYS gruodžio 7 d.

PRIE VYTAUTO KALNO
Lenkijos vyriausybė iškėlė bylą savo kritikui,
kaltindama jį šmeižtu



Per sprogimą Teksaso chemijos fabrike
buvo sužeisti trys žmonės

Lenkijos valdančioji partija „Įstatymas ir teisingumas“
bylinėjasi su pripažinimą pelniusiu profesoriumi, griežtai
kritikuojančiu dešiniosios vyriausybės politiką. 2018 metais
socialiniame tinkle „Twitter“ šią partiją Vojcechas Sadurskis
pavadino „organizuota nusikalstama grupe“.

SKAITYKITE 8 p.
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Viename Teksaso chemijos fabrike driokstelėjęs
galingas sprogimas išdaužė langų ir durų netoliese
esančiuose namuose, taip pat sužeidė tris darbuotojus.
Jame gaminamas butadienas – degios dujos, sintetinio
kaučiuko žaliava – ir kiti naftos produktai.

SKAITYKITE 9 p.
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laikraščio „NAUJASIS GĖLUPIS“ priedas Birštono savivaldybės gyventojams

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Lapkričio 22 dienos vakarą Birštono kultūros centre vyko šių metų geriausių
ūkininkų ir gražiai bei kūrybingai tvarkančių savo
namų aplinką gyventojų
pagerbimo šventė.
Susirinkusiuosius į renginį smagiu šokiu pasveikino
Birštono kultūros centro jaunieji „Aguonėlės“ šokėjai (vadovė Virginija Bankauskienė), vėliau sveikinimo žodį
tarė savivaldybės merė Nijolė
Dirginčienė. Merė pasidžiaugė žmonių meile ir atsakingu požiūriu į žemę, ūkių modernizavimu, taip pat gražia
tradicija pabaigus svarbiausius žemės darbus susirinkti
į šventę, pasidžiaugti rezultatais. Tiesa, ir šie metai nebuvo
palankūs dirbantiems žemę,
nes nemažą derliaus dalį sunaikino sausra.

žymėjo, kad didžiausius žemės
plotus dirba Alvydas, Kęstutis
ir Paulius Radvilos, taip pat Jonas ir Justinas Gradeckai.
Seniūnas paminėjo, kad
Birštono seniūnijoje yra 338
ūkiai, iš jų 25 ūkiai yra jaunų-

LR Seimo narys A. Palionis, Eugenija ir Jonas Rukai su Birštono tarybos nare V. Petkevičiene

Edita ir Giedrius Baranauskai su Birštono mere

Birštono seniūnijos seniūnas Jonas Kederys apžvelgė seniūnijos ūkininkų veiklą. Jis paREKLAMA

mės ūkio veikla. Keletas ūkių
užsiima savo išaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimu: spaudžia aliejų, gamina
sūrius, mėsos gaminius ir kt.
Tačiau kaime mažėja žmonių,
mažėja ir norinčių bei galinčių
ūkininkauti.
„Metai nebuvo lengvi, tačiau

Stasė

jų ūkininkų, vidutinis registruotos valdos dydis – 15,35
ha, vyrauja smulkūs ūkiai, yra
ūkių, kurie nevykdo jokios veiklos. 2019 metais žemės ūkio

naudmenas ir pasėlius deklaravo 341 žemės ūkio valdų
valdytojas. Visas deklaruotas

Sąjungos ir Lietuvos biudžeto
finansuojamose Kaimo plėtros plano programose: Rizikos vandens telkinių būklės
gerinimas, Ekstensyvus pievų
tvarkymas ganant gyvulius,
Specifinių pievų tvarkymas,
Parama smulkiesiems ūkiams,
Žemės ūkio valdų modernizavimas. Savivaldybė yra įsteigusi Žemės ūkio paramos fondą,
kurio parama ūkininkai taip
pat aktyviai naudojasi. Birštono seniūnijoje yra 73 (2018
m. – 97) galvijų laikytojai; galvijų skaičius – 548 (2018 m.
– 612). Savivaldybėje yra 55
pieninių karvių laikytojai, kurie laiko 204 karves. Dauguma ūkių užsiima mišria že-

Prenumeruojamas

Šiukšlynai miške jau likviduoti

Birštono savivaldybės ūkininkai apdovanoti
padėkomis ir prizais
plotas – 5314,3 ha (2018 m
– 6047,78 ha.), iš jo žieminiai
kviečiai – 1509,94 ha, žieminiai rapsai – 603,75 ha, ankštiniai augalai – 310,5 ha, daugiametės pievos – 976, 92 ha,
bulvės – 27,2 ha ir kt. Pasak
seniūno, mūsų ūkininkai dažniausiai dalyvauja iš Europos

ISSN 2538-9076

ne patys blogiausi. Daugelis seniūnijos gyventojų dirba 4–5
ha žemės ir stengiasi pragyventi. Kaimas sensta, bet lietuviui yra įskiepyta meilė žemei
ir savam kraštui, tad žmonės ir
stengiasi išsilaikyti“, – kalbėjo
seniūnas.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, jos pavaduotojas Vytas Kederys ir
administracijos direktorė Jovita Tirvienė padėkomis ir prizais apdovanojo Editą ir Giedrių Baranauskus bei Daivą ir
Algį Kabašinskus.
Kaip ir kiekvienais metais,
šios gražios šventės metu buvo
apdovanoti ir pagerbti geriauNUKelta Į 9 p. 

ASIPAVIČIENĖ
Mūsų žmonės moka tvarkyti savo gyvenamąją
aplinką, apželdinti įvairiais dekoratyviniais želdiniais sodybas, įveisti gražius gėlynus.
Tik vis niekaip nesupranta,
kad reikia tvarkingai elgtis
ir gamtoje, ypač miškuose,
kurie yra didžiausias mūsų
turtas, dovanojantis tyrą ir
gryną orą, suteikiantis malonumą ir padedantis atgauti
jėgas. Be to, dar reikia nepamiršti, kad miškas – gyvūnų
ir žvėrelių namai.
Prieš porą savaičių sulaukiau vienos moters skambučio, kuri informavo, kad
Vėžiongirės miške, netoli kolektyvinių sodų, grybaudama aptiko didžiulius sąvartynus, didžiąją dalį jų sudarė
išardyti automobiliai.
Kitą dieną nuvažiavau pasižiūrėti. Buvau nustebinta
– viena didžiulė krūva atliekų
išversta vienoje vietoje, paskui primėtyta daugybė padangų, už keliasdešimt metrų riogsojo kita didžiulė krūva. Ir ant viso miško keliuko,
kurį drąsiai galėjai pavadinti
Šiukšlyno taku, buvo primėtyta dar ir buitinių atliekų,

rakandų. Aišku, kad tai buvo
atvežta automobiliu ir, aišku,
ne vieną kartą.
Pirmiausia apie tai informavau VĮ VMU Prienų regioninio padalinio vadovą
Tomą Barkauską, kuris patikino, kad šie laužynai yra
privačiuose miškuose. Tada
teko kreiptis į Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos Alytaus apsaugos inspekciją.
Gavau patarimą šiuo klausimu pasikalbėti su Prienų
filialo specialiste. Deja, ir ji
nieko negalėjo padėti – dirba
viena, laiko trūksta, tad teko
galvoti, kur dar kreiptis, kad
pagaliau būtų atkreiptas dėmesys į miške vis augančias
didžiules krūvas gana pavojingų atliekų.
Kitą savaitę po atostogų
grįžo Valstybinės miškų tarnybos Miškų priežiūros skyriaus Marijampolės regiono
vyriausiasis specialistas Ričardas Guobys, kuris pradėjo
domėtis šiuo klausimu.
Ką reikia daryti, kad tokių
problemų miškuose nekiltų? Valstybiniuose miškuose tuo rūpinasi girininkijų
specialistai, nors ir jie nėra
pajėgūs nei sugaudyti visus
šiukšlintojus, nei surinkti jų
paliktas šiukšles. Privačiuose
miškuose, akivaizdu, turi rūNUKelta Į 10 p. 
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PRIE VYTAUTO KALNO
Nuo sausio didės socialinės išmokos

Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui nuo kitų metų
didinti socialinių išmokų bazinius dydžius. Bazinės išmokos
dydis nuo sausio 1 dienos sieks 39 eurus (šiemet – 38
eurai). Ją gaus apie 600 tūkst. asmenų. Šalpos pensijų bazės
dydis auga iki 140 eurų (šiemet – 132 eurai), tikslinių
kompensacijų – iki 117 eurų (114 eurų), valstybės remiamų
pajamų dydis auga iki 125 eurų (122 eurai).

Dalijamės mintimis...

Albanijoje žemės drebėjimo aukų
padaugėjo iki 30

Albaniją sukrėtusio galingo žemės drebėjimo aukų
skaičius trečiadienį pasiekė 30, gelbėtojai po griuvėsiais
tebeieško išgyvenusių žmonių ir žuvusiųjų palaikų. Be
žinios dingo nuo 10 iki 25 žmonių, 45 asmenis pavyko
ištraukti iš po griuvėsių, sužeista maždaug 650 žmonių.

(Prisimenant žymų Birštono ir Prienų krašto žmogų Juozą Palionį)
Verčiame kalendoriaus lapą, žymintį žiemos pradžią. Atrodytų,
kad jis turėtų būti sniego baltumo ar tiesiog baltas popieriaus
lapas. Kaip gyvenimo pradžia
– nuo pirmos raidės, pirmo žodžio.
Balti puslapiai pamažėle užsipildo, jų kasdien daugėja ir jie tampa
knyga. Kasdien ir kasmet auga metų laikų ir žmonių istorijos knygos.
Vienos pasilieka tiesiog atmintyje,
kitas įamžiname rašto ženklais ir
guldome į istorijos atmintį. Žengiant pirmuosius žingsnius žiemos
prisilietimu kvepiančiais takais,
mintys paliečia daugelį dalykų. Ir
pirmiausia, žinoma, žmones. Kai
laikas prigesina netektis ir išėjimus,
labai dažnai norisi pasidžiaugti
tuo, kas ne vien tik buvo, bet ir tuo,
kas pasiliko, kas padėjo suprasti,
patirti, išgyventi, pajausti begales
svarbių patirčių, galimybių, savęs
supratimo, mokėjimo džiaugtis
paprastais dalykais, kukliais, bet labai svarbiais pasiekimais. Tuomet
su ilgais ir nykiais žiemos vakarais
sugrįžta tos gražios mintys, prisilietimai prie gyvenimo tiesų ar tiesiog prie kasdienybės akibrokštų ir
gausybės pamąstymų. Gruodžio 1oji žymi prisilietimą prie žmogaus,
kuris neišėjo (tiesiog pakeitė savo
egzistencijos būvį), ir jo atėjimo į
gyvenimą datą. Mūsų kraštiečio,
kūrėjo, žymaus visuomenės veikėjo, politiko, Birštono garbės piliečio
Juozo Palionio asmenybės šviesa
tebešviečia kraštiečių atmintyje
ir gausiame palikime ne vien tik
knygų puslapiuose. Juozo Palionio
labdaros ir paramos fondas vykdo
švietėjišką veiklą, tęsia sporto ir
kultūrines tradicijas, prisideda prie
visuomeninių organizacijų, švietimo įstaigų projektų įgyvendinimo.
Parama ir darbai padeda svajonėms tapti realybe, neša džiaugsmą
į mažų ir didelių žmonių širdis, ir tai
suteikia vilties, kad „dalijantis viskuo, kuo galime, ką turime – duona, pastoge, įspūdžiais, mintimis“
(J.Palionis) yra teisingas ėjimas
pasirinktuoju keliu. Ne veltui yra
sakoma: duoti lengviau negu imti.
Juolab kad suteiktas džiaugsmas
visuomet sugrįžta su dar didesniu
džiaugsmu. Todėl kartais atsigręžti, prisiminti ar tiesiog pasidalinti
mintimis verta vien dėl to, kad žinotume, ar toli nukeliavom, kiek
REKLAMA

esame verti savęs, kitų, atminties,
prisiminimų ir laiko. Žmogaus kelionė, brandintos ir augintos mintys, tarsi šaltinio versmės, išsilieja,
susilieja, įgauna tėkmės pagreitį ir
virsta kūrybos, o kartais ir gyvenimo upėmis. Nelygu, kaip jas priimame, suprantame ir kiek jos įsilieja į
mūsų gyvenimus, mintis ir atmintį... Tegul srovena, liejasi, šniokščia,
nerimsta...
Juozo Palionio labdaros ir paramos fondas 

Genovaitė Mačiūtė,
bibliotekininkė
Kai galvoju apie savo tėvų kartą, negaliu atsistebėti, kiek daug
jie žinojo, mokėjo ir be interneto, ir be to „visažinio“ Google. Gal
tam ir duotas gyvenimas, kad suvoktum, jog ne su tavimi pasaulis
prasidėjo ir kad toli nenueisi, nevertindamas kitų, gyvenusių prieš
tave, savo meile, savo žiniomis
ir savo tikėjimu tave auginusių.
Matyt, tą tiesą buvo gerai supratęs
ir šviesaus atminimo Juozas Palionis, savo krašto žmonių gyvenimus
skubėjęs sudėti į knygas, rėmęs jų
leidybą. Dėkui knygai ir knygą dalijančioms rankoms – ir išėję, ir išėjusiųjų nepamiršę, dar tebeskaitantys – visi sugrįžtame prie knygos. Ji
daug ko moko. Moko ir padėkoti.
2016 m.
....noriu padaryti vieną nedidelę
digresiją į daug mums artimesnius
laikus. Ir Jūsų kraštas visai neseniai
turėjo tokį vyrą – amžiną atilsį Lietuvos Respublikos Seimo narį Juozą Palionį, šiandien, kaip ir šio susitikimo kaltininkas – Stanislovas
Moravskis – besiilsintį Nemajūnų
kapinaitėse. Labai ryškiai prisimenu Juozo Palionio skambutį 2008aisiais, t. y. lygiai prieš dešimt metų. Man asmeniškai nepažįstamas
politikas išreiškė norą padovanoti
man savo poezijos knygas. Šiandien
saugau jas specialioje lentynoje,
kurią esu pavadinusi „jausmų lentyna“, nes turiu ir daugiau tokių iš
pirmo žvilgsnio keistų, bet tikriausiai pačių tikriausių dovanų…
Hum. m. dr. Redos
Griškaitės mintys iš
paskaitos renginyje,
skirtame St. Moravskiui, 2018
m. Birštono
kurhauze

Anarsija Adamonienė
Meditacijos
Žinojo Tėvas, kai sodinot
Tą maumedį kitų kraštų,
Kad jis aukščiausias, sakingiausias
Augs vienas vidury laukų.
Žaibai ir vėtros talžys medį,
Ir saulė kartais pagailės,
Bet augs jis čia gal šimtą metų –
Stiprybės mums visiems linkės.
Ir Tu su maumedžiu užaugai
Dvasia galingas ir stiprus,
Nes papročius tautos išsaugot
Tau buvo būtina, svarbu.
Ak, kad dabar tėvai sodintų
Su kiekvienu vaiku medžius
Ir padorumų užaugintų,
Ir džiaugsmas lietųsi taurus!
Nereikėtų mums kažkuo svaigintis,
Kai tik sueinam į svečius...
Blaivėkim, medžių apkabinti, –
Skaistesnis bus Tautos dangus.
2017 m.
Stefa Juršienė
„Nemunas – man...“
Nemunas – man. Ir ne tik. Ir ne
sau.
Jo tėkmė amžinoji – visų,
ieškančių aukšto svajonių dangaus
mirgesy gilumos debesų.
Ateini čia širdies nuraminti,
galgi savo menkumą pajaust...
Prisiglaudus prie mėlyno vingio,
sielos juodumas kantriai nuplaut.

Paprašyti minties įkvėpimo,
Išsipildymų ir atrasčių, –
ką dar lemta patirt prigimimui...
Ko galbūt ligi šiol nepažinom,
nesupratom būties paslapčių,
netgi didžio žmogaus pašaukimo!
2014 m.
Juozas Palionis
Mokslas
Daryk tai, ką geriausiai moki, jei
nemoki – mokykis. Kai išmoksi, tada praktikuokis. Nepamirški, kad
praktika kartais nemažai skiriasi
nuo teorijos.
Kai laisvai sugebėsi užsidirbti ne
tik duonai, tada pasijusi laisvas. Tik
nebandyk vien laisvai gyventi. Bankrutuosi. Kaip laužą, taip gyvenimo
veiklą būtina kurstyti ir saugoti nuo
darganų bei visokių negandų.
Kai jau gerai žinai, ką reikia daryti – nebandyk tinginiauti. Ne veltui
sakoma – darbas viską sukuria, o
tinginiavimas – pražudo.
Nukeliavęs tam tikrą kelio dalį,
patark ir kitiems – pradedantiems
nelengvą, o kartu ir labai įdomų žygį, vadinamą gyvenimu.
2011 m.

Laikrodis
Tik laikrodžių tiksėjimas,
Kaip širdies plakimas,
Mums primena, kad ribotą laiką
turime vaikščioti šioje žemėje.
Gal ir gerai, kad tik retkarčiais apie
tai susimąstome,
O einame ir einame...
Kol laikrodis sustoja.
2002 m.
Antanina Aleknavičienė
Sako, jokia pasaulio upė neišvingiuoja tokių įspūdingų kilpų, kaip
mūsų Nemunas ties Birštonu, Prienais ir Punia. Tarp tų dainuojančių
vingių – kalvomis banguojanti žemė,
apaugusi kaip rūta žaliuojančiais,
anot Maironio, maldingais miškais,
menančiais žilą senovę, kunigaikštį Vytautą, kuris čia stumbrus medžiodavęs. Džiaugiamės unikalia
mūsų krašto gamta, didžiuojamės
artimiausia literatūrinei kalbai mūsų tarme, bet labiausiai gėrimės savo
krašto darbščiais, talentingais žmonėmis. Vieni jų jau iškeliavę Amžinybėn, kiti šiandien aktyviai tebedirba,
ieško, kuria mūsų laisvos Tėvynės
dabartį. Juozas Palionis yra pasakęs,
kad „pramindami takus, mes tiesiame iš vienos širdies į kitą dvasinius
kelius, stipriname žmogiškąjį ryšį ir
bendravimą“. Pratęsdama kraštiečio
mintį: žmonių išmintis, valia, gražūs
darbai tampa šviesa, telkiančia visuomenę, skatinančia augti, tobulėti,
siekti kilniausių idealų.
2007 metai

PRIE VYTAUTO KALNO
Susitarimą dėl atlyginimų pasiekę Suomijos
paštininkai užbaigė dviejų savaičių streiką

Pasiekus susitarimą dėl darbo užmokesčio, ilgiau nei dvi
savaites streikavę Suomijos pašto darbuotojai nutraukė savo
protesto akciją. Suomijos transporto sektoriaus darbuotojai
anksčiau surengė solidarumo streiką, siekdami paremti
paštininkus, dėl ko teko atšaukti beveik 300 skrydžių.

Tęsiant bendrystės ryšius: Birštono jaunimas dalyvavo
renginyje „Neringos jaunimo apdovanojimai 2019“

Keturi migrantai žuvo, o dar keliolika dingo, mėgindami
pasiekti Ispaniją pripučiama valtimi. Ispanų pakrančių
apsaugos laivui pavyko išgelbėti 58 migrantus, įskaitant
tris vaikus, buvusius valtyje, dreifavusioje Alborano
jūroje, maždaug už 50 km į šiaurę nuo Meliljos.

Birštono savivaldybės ūkininkai
apdovanoti padėkomis ir prizais
siai tvarkomų Birštono savivaldybės sodybų konkurso „Gražiausia sodyba 2019“ nugalėtojai, kuriantys gražią, išpuoselėtą aplinką, besirūpinantys ne
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Narūnas Lendraitis, Birštono savivaldybės ir Neringos
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriai apsikeitė
draugiškomis dovanomis ir
padėkojo vieni kitiems už sėkmingą bendradarbiavimą.
Vakaro metu buvo apdovanoti geriausieji Neringos moksleiviai. Gerą nuotaiką dovanojo neringiškių merginų grupė
„Inspire“, profesionalius pasirodymus pademonstravo
kauniečių šokių studija „Gamers“. Puikius balsus turinčios birštonietės, „Tiesiog
bendas“ vokalistės Austėja
ir Adrija, prikaustė neringiškių dėmesį, profesionaliai pagrojo Rokas ir Jonas. Vakaro
vinimi tapo naujai susikūręs, tačiau jau spėjęs pelnyti
palankumą jaunimo gretose,
vaikinų duetas „Sadboi“. Sėdėti savose vietose nepavyko – jaunimas šoko, pokštavo, susibičiuliavo vieni su
kitais, muzikinė grupė net
kelis kartus pakartojo savo
dainas. Pasibaigus vakarinei
daliai, įsikūrus modernioje
Nidos meno kolonijoje, neringiškiai ir birštoniečiai tęsė
savo bičiulystę, žaisdami stalo žaidimus, besišnekučiuodami, gerdami arbatą. Nidos meno kolonijos projekto
tikslas – kelti dailės ir dizaino
edukacijos kokybę ir diegti
inovacijas meninio švietimo
srityje, skatinant tarptautinį
bendradarbiavimą. Turėjome puikią erdvę aptarti tolesnius jaunimo reikalų planus, apsvarstėme galimybę
Birštonui ateityje organizuoti
panašaus pobūdžio renginį ir
kitais metais pasikviesti bičiulius iš Kuršių nerijos.
Kitos dienos rytą siautė-

jo itin stiprus vėjas, tačiau
žinojome, jog mūsų laukia
šaunus, patyręs gidas Arūnas
Balna, nusiteikęs sudominti
jaunus žmones Neringos istorija, parodyti įžymiausius
objektus. Sutelkę jėgas, vykome aplankyti Parnidžio
kopos ir saulės laikrodžiokalendoriaus. Čia reikėjo būti
itin atsargiems – marių vėjas,
besisukdamas su kopų smėliu, bet kada galėjo nupūsti.
Vis tik, esant net ne itin lengvoms oro sąlygoms, vaizdai
buvo nuostabūs, kiekvienas
metų laikas savaip žavus. Aplankyta Nidos Švč. Mergelės
Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia, Žvejo etnografinė sodyba, Nidos senosios
kapinės, kuriose buvo apstu
antkapinių paminklų – Kuršių nerijoje jie buvo ypatingi,
vadinami krikštais. Skirtingai
nuo katalikų kryželių, krikštai buvo statomi kojūgalyje.
„Nė dienos nenukrypk nuo
savo tikslo – štai būdas prailginti laiką, be to, būdas labai
geras, nors naudotis juo ir nelengva“,– teigė vokiečių rašytojas, meno kritikas Georgas Kristofas Lichtenbergas.
Galima didžiuotis, kad Birštono jaunoji grupė pasirodė
labai profesionaliai ir paliko
gerą įspūdį Neringos pedagogams, renginyje dalyvavusiems svečiams.
Džiaugiamės jaunaisiais
birštoniečiais ir linkime niekuomet nenukrypti nuo savo užsibrėžto tikslo bei siekti svajonių kūrybinėje veikloje!
Birštono savivaldybės
administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vyr. kalbos tvarkytojos informacija 



Žuvo Ispaniją mėginę pasiekti keturi
migrantai, dar keliolika dingo
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Neringos jaunimas ėmėsi iniciatyvos ir pakvietė
savo bičiulius, jaunuosius
birštoniečius, atvykti turiningai praleisti laiką bei
sudalyvauti tradiciniame
renginyje „Neringos jaunimo apdovanojimai 2019“.
Birštono savivaldybės jaunimo delegacija, lydima Birštono savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorės Žanetos Židonienės, lapkričio 21–
22 dienomis išvyko į Neringą. Prie delegacijos prisijungė Birštono meno mokyklos
gitaros mokytojas Romanas
Lykovas, dvi jaunosios Birštono meno mokyklos džiazo
ansamblio „Tiesiog bendas“
atlikėjos Austėja ir Adrija
Suchockaitės, Rokas Zdanavičius ir Meda Kučinskaitė
(fortepijonas), Jonas Zubavičius (saksofonas), Dovydas
Bunevičius (mušamieji), dvi
Birštono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narės. Jau
kelionės metu autobuse vyko
„prasidainavimas“ – atsakingai nusiteikęs jaunimas repetavo ir ruošėsi ypatingam vakaro pasirodymui.
Neringoje delegaciją pasitiko Neringos savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatorius Arvydas Razma, prieš
vakaro renginį birštoniečiai
spėjo apsilankyti jaukioje
Neringos gimnazijoje, kur
pasiruošė savo muzikinius
instrumentus, vyko generalinė repeticija.
„Neringos jaunimo apdovanojimų 2019“ metu netrūko linksmo juoko, šmaikštumo, geros muzikos, puikių
dainų ir ovacijų. Sveikinimo
žodį tarė Neringos savivaldybės mero pavaduotojas

ŠEŠTAdienis,
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naujasis gĖlupis

iš Seimo, kad nedidės žemės
mokestinė vertė ir SODROS
„lubos“, kad minimaliai 4 eurais už toną padidės kuro kaina. Taip pat pažadėta, kad per
maksimaliai trumpą laiką bus

Aldona Sukockienė (viduryje) su dukromis Laura ir Kristina

tik savo namų, bet ir Birštono
kurorto jaukumu, įvaizdžiu.
Konkurso nugalėtojais tapo:
Neringa ir Ovidijus Balčiūnai –
už sodybos originalumą, žaliųjų erdvių formavimą ir aplinkos gražinimo tradicijų puoselėjimą Birštono savivaldybėje;
Marija ir Vytautas Smolskai
– už sodybos stiliaus vientisumo išlaikymą ir aplinkos
gražinimo tradicijų puoselėjimą Birštono savivaldybėje;
Rasa ir Sigitas Buzai – už sodybos gėlynų, želdinių įvairovę
ir aplinkos gražinimo tradicijų puoselėjimą Birštono savivaldybėje.
Apdovanojimas „Gražiausia aplinka 2019“
įteiktas Aldonai Sukockienei – už išradingą
želdinių, gėlynų formavimą ir aplinkos gražinimo tradicijų puoselėjimą
Birštono savivaldybėje.
Po apdovanojimų kalbėjo LR Seimo narys,
žemės ūkio ministras
Andrius Palionis, kuri
pranešė džiugių žinių

parengtas kooperacijos įstatymas, kuris leis ūkininkams
kooperuotis ir siekti geresnių
rezultatų. Andrius Palionis apdovanojo ūkininkus Eugeniją
ir Joną Rukus.
Birštono savivaldybės žemdirbius sveikino Žemės ūkio
rūmų direktorius Sigitas Dimaitis. Be sveikinimo žodžių,
Žemės ūkio rūmų atstovas
priminė ir ne kokią Lietuvos
ūkininkų padėtį gaunant Europos Sąjungos išmokas, apie
kitų šalių požiūrį. S. Dimaitis
sakė, jog šių metų gruodžio
12-ąją bus svarstomas ES biudžetas, vyks ES vadovų tary-

bos posėdis. Taip pat numatoma organizuoti ir protesto akciją kartu su Lenkijos, Čekijos,
Slovakijos bei Vengrijos atstovais, siekiant atkreipti dėmesį
į diskriminaciją patiriančias
mažesnes valstybes.
Birštono krašto ūkininkus
sveikino ir Lietuvos ūkininkų sąjungos Prienų skyriaus
(šiam skyriui priklauso ir
birštoniečiai) pirmininkas
M. Butkevičius. Jis pasidžiaugė ir iš A. Palionio išgirstomis
geromis žiniomis. „Tai duoda
vilties, kad išgyvensim ir gyvensim toliau“, – sakė M. Butkevičius.
Birštono savivaldybės ūkininkas J. Gradeckas ir Lietuvos ūkininkų sąjungos Prienų
skyriaus pirmininkas M. Butkevičius merei įteikė rudens
gėrybių kraitę ir padėkojo už
dėmesį žemdirbiams.
Renginio dalyviams nuotaikingą koncertą dovanojo
Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Vilainiai“ (vadovas A. Mikalauskas), šoko ir Birštono kultūros
centro tautinių šokių ansamblis „Kupolė“ (vadovė Birutė
Brazdžiūtė).
Po oficialios renginio dalies visi dalyviai ir svečiai susirinko prie bendro ir gausaus
stalo pabendrauti, pasikalbėti
ir pasivaišinti. Juos linksmino
muzikinė grupė „Kava“.

Ovidijus Balčiūnas su Birštono savivaldybės mere, administracijos
direktore ir mero pavaduotoju.
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ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 30 d.,
naujasis gĖlupis

Išleista 20 eurų sidabro moneta, skirta
Sapiegų rūmams

Bagdade tęsiantis protestams nušauti dar
mažiausiai du demonstrantai

Bagdade dar mažiausiai du demonstrantai buvo nušauti
trečiadienį, kilus naujų susirėmimų tarp protestuotojų ir
saugumo pajėgų. Vienas naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė girdėjęs šūvių papliūpas iš už betoninių
užtvarų, prie kurių buvo sutelktos saugumo pajėgos.

Gruodžio 6 d. 17:00 val. Knygos-albumo apie Adolfą Ramanauską-Vanagą
pristatymas. Vieta: Birštono viešoji
biblioteka
Gruodžio 6 d. 18:00 val. „Tu Kitokia
2019/2020“. Vieta: Butikas

RENGINIAI BIRŠTONE
Gruodžio 1 d. 14:00 val. Spektaklis-žaidimas visai šeimai „Obuolių
pasakos“ . Vieta: Birštono kultūros
centras
Gruodžio 2 d. 19:00 val. Kino filmas
„Pasmerkti. Pajūrio džiazas“. Vieta:
Birštono kultūros centras
Gruodžio 3 d. 19:00 val. „Auksinis
protas“ Birštone! Vieta: Birštono
kultūros centras

Gruodžio 6 d. 20:00 val. Birštonas in
Rock OPEN. Vieta: Birštono kultūros
centras
Gruodžio 7 d. 17:00 val. Kalėdinės
eglės įžiebimo šventė. Vieta: J. Basanavičiaus aikštė
Gruodžio 7 d. 13:00 val. Ekskursijos
Kalėdamobiliu. Vieta: Birštone
Gruodžio 8 d. 13:00 val. Ekskursijos
Kalėdamobiliu. Vieta: Birštone

Gruodžio 3 d. 19:00 val. Susitikimas
su aktoriumi Giedriumi Savicku.
Vieta: Birštono kurhauzas

Gruodžio 13 d. 18:00 val. Muzikinė
komedija „Penkiašakis dobilėlis“.
Vieta: Birštono kultūros centras

Gruodžio 4 d. 19:00 val. Juozas
Erlickas ,,Laisvoji programa“. Vieta:
Birštono kultūros centras

Gruodžio 14 d. 19:00 val. Vincenzo
Cipriani muzikinis projektas „At
times it is“. Vieta: Birštono kultūros
centras

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

Šiukšlynai miške jau likviduoti
ATKelta IŠ 7 p.
pintis patys savininkai.
„Nustačius, kad miškas yra
privatus, reikia surasti savininkus ir priminti, kad jie
turi patys saugoti savo turtą
ir už jį atsakyti. Rastas savo
miške šiukšles turi surinkti
savininkas ir pristatyti į tam
skirtas surinkimo aikšteles“,
– sakė R. Guobys.
Tačiau ne taip paprasta surasti tuos savininkus (ir kas
tai turi daryti?), kurie dažnai
gyvena kitose šalies vietose ar net ne Lietuvoje. Tada
mišką reikia tvarkyti savivaldybei, kuriai miško teritorija
priklauso.
Visgi, R. Guobio manymu, tose teritorijose reikia
didesnės kontrolės, reikia,
kad dažniau jose apsilankytų
miškininkai, policijos pareigūnai ar aplinkosaugininkai.
Iš svieto krašto, kaip sakoma,
tų išardytų automobilių detalių tikrai neatveža. Reikia
maždaug 10 kilometrų atstumu patikrinti tuos garažus,
kuriuose ardomi automobiliai, pasidomėti, kur jie deda
atliekas. Šioje situacijoje gali
padėti ir pilietiški vietiniai
gyventojai, kurie mato, kai
vežamos atliekos.
R. Guobys rodo Lietuvos
Respublikos Miškų įstatymą,
kuriame yra aplinkos minis-

LEIDĖJAS:

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

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

tro patvirtintos nuostatos ir
teisės aktai. Čia sakoma: „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 17 str.
nuostatomis, miškų valdytojai, privačių miškų savininkai
įpareigoti saugoti miškus
nuo teršimo ir šiukšlinimo.“
Šio įstatymo 22 str. numatyta, kad asmenys, pažeidę šio
Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Taip pat LR Žemės įstatymo
21 str. yra numatytos žemės
savininkų ir kitų naudotojų
pareigos. Šio straipsnio 1 d. 4
p. yra numatyta pareiga įgyvendinti teisės aktų numatytas žemės, miško ir vandenų
apsaugos nuo užteršimo, dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir nualinimo, aplinkos
apsaugos priemones, kad
neblogėtų ekologinė būklė.
Taip pat Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 1 d. numatyta, kad
atliekų turėtojas turi atliekas
perduoti atliekų tvarkytojui.
Atliekos tvarkomos Atliekų
tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Taigi, viskas turi
būti tvarkoma, kaip to reikalauja įstatymai ir taisyklės,
o ne susikrovus į automobilį, užuot vežus į atliekų surinkimo aikštelę, pasukama
link miško.
Situacija tikrai liūdna ir

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

Lietuvos bankas trečiadienį išleido kolekcinę 20 eurų
sidabro monetą, skirtą Sapiegų rūmams. Moneta išleista
2,5 tūkst. tiražu. Tai antroji serijos „Lietuvos rūmai ir
dvarai“ moneta, pranešė bankas. Pirmoji moneta, skirta
Radvilų rūmams Vilniuje, išleista 2017 metais.

kelianti pasipiktinimą. Juk
tie patys žmonės, kurie automobilių ardymo atliekomis bei padangomis užteršia
gražų mišką, tikriausiai ir patys eina ir uogauti, ir grybauti. Kaip reikia jaustis matant
tokius peizažus miške? Argi
tik tokias dovanas žmogus
gali palikti miškui? Skaudu ir gėda, kai pagalvoji, jog
žmogus negerbia ne tik kitų,
besilankančių miške, bet ir
pats savęs. Gaila, kad ne visada pavyksta nustatyti tuos
niekadėjus. Bet nustačius galima nubausti visu įstatymo
griežtumu.
Ypač didelės baudos gresia paliekantiems pavojingas
atliekas – galvaninius elementus, akumuliatorius, buitinės chemijos produktus, lakų, dažų, skiediklių atliekas,
cheminėmis medžiagomis
užterštas pakuotes, tepalus
ir kitas žmogui, gyvūnams
ir gamtai kenkiančias medžiagas. Miškuose atsikratę
1 kub. m tokių atliekų galite
būti nubausti nuo 1400 iki
2400 eurų bauda. Jei pavojingų atliekų kiekis viršys 5 kub.
m ir jos bus paliktos Kodekse
išvardytose vietose, gali tekti
mokėti net 6000 eurų ir dar
atlyginti gamtai padarytą žalą. O Vėžiongirės miške tos
krūvos buvo gana didelės.
Beieškant, kas padėtų nustatyti miško savininkus ir
paprašytų jų sutvarkyti są-

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

vartyną, Birštono seniūnijos seniūnas Jonas Kederys,
pamatęs tokią betvarkę, per
pusantros savaitės seniūnijos darbuotojų pajėgomis
surinko ir išvežė šias šiukšles
ir atliekas į atliekų surinkimo
aikštelę. Turbūt nesunku įsivaizduoti, kiek turėjo būti tų
šiukšlių, jeigu tiek laiko užtruko jų surinkimas ir išvežimas. Tokį patį darbą neseniai Birštono seniūnija atliko kartu su Punios seniūnija
– išvežė šiukšles iš besiribojančių miškų.
Kalbėdamas apie tai seniūnas sako, kad reikia daugiau
dėmesio atkreipti į tai, kas
vyksta miškuose, kur žmonės veža šiukšles ir atliekas.
Visi žmonės moka už buitinių atliekų, stiklo taros, pakuočių išvežimą, žino, kaip
rūšiuoti, ką į kokį konteinerį
mesti. Bet kodėl taip neatsakingai elgiasi gamtoje?
Sunku suprasti, kodėl žmonės, užuot atliekas nuvežę į
aikštelę ar konteinerį, veža
į mišką. Pravartu įsiklausyti
į miškininkų, aplinkosaugininkų žodžius ir patausoti
savo piniginę, bet svarbiausia – turėti švaresnę sąžinę.
Dabar nemažai yra pilietiškų žmonių, kurie, pastebėję
tokius neatsakingai besielgiančius žmones, juos nufotografuos ar paskambins
policijai. O tada bausmė neišvengiama.
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TV PROGRAMA

Prancūzų ūkininkai paralyžiavo miestus
protestuodami dėl mažėjančių kainų

lapkričio

30

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Daiktų istorijos 07:00 Mūšio laukas.
Visuomenės atsparumo
skatinimo programa 07:30
Premjera. Diena, kai mano
tėtis virto krūmu. Nuotykių
filmas 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Operacija
„Šimpanziukai“. Dok. serialas. Stebuklai prasideda
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų
draugystės 4. Dok. serialas 13:50 Džesika Flečer 9
15:28 Loterija „Keno Loto“.”
15:30 Žinios. Orai 15:45
Sveikinimų koncertas 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00
Šventinis koncertas„Kosminės Kalėdos Kaune“.Eglutės
įžiebimo tiesioginė transliacija iš Kauno Rotušės...
19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.”
20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai. 21:00 Šok
su žvaigžde 23:10 Smūgis
žemiau juostos 2. Veiksmo komedija 00:50 Kazino „Royale“. Veiksmo trileris 03:10 Benamė istorija.
Dok. filmas
06:40 Tomo ir Džerio šou
(11) 07:05 Zigis ir Ryklys
(5) 07:30 Šaunusis SkūbisDū (13) 07:55 Ponas Bynas
(18) 08:25 Tomo ir Džerio
nuotykiai (15) 08:55 Ogis ir
tarakonai (32) 09:05 KINO
PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Pasaka apie Spragtuką 10:05 Stebuklų namai
11:50 Denis - grėsmė visuomenei. Kalėdos 13:35
Dzeusas ir Roksana 15:35
Robotas ir Frenkas 17:25 Kelionių panorama 17:55 Gyvūnų pasaulis 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Penas.
Nuotykiai Niekados šalyje
21:45 Suvaidink mano žmoną 00:05 Kietuolis Rodas
01:50 Ekvalaizeris

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30
Ančiukų istorijos 1/11s.
07:00 Vėžliukai nindzės
1/16s. 07:30 Aladinas
1/142s. 08:00 Ančiukų istorijos 1/12s. 08:30 Virtuvės istorijos 10/13s. 09:00
Gardu Gardu 8/13s. 10:00
REKLAMA

Būk sveikas! 2/13s. 10:30
Penkių žvaigždučių būstas
7/13s. 11:00 Misija: dirbame sau 3/11s. 11:30 Mano
pinigai 1/5s. 12:00 Baltoji
iltis 2. Mitas apie baltąjį vilką 14:15 Paveldėtojai
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 1 18:30 TV3
žinios 334 19:17 TV3 sportas
1 19:22 TV3 orai 334 19:25
Eurojackpot 48 19:30 Kalėdų eglės įžiebimo šventė
Katedros aikštėje “Kalėdos
sostinėjė 2019” 21:00 Turtuolis vargšas 2/13s. 22:30
Šnipų tiltas 01:20 Paskutinė riba 03:05 Geri metai
05:45 Televitrina 3

BTV

06:30 Oplia! 07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (48) 08:30 Oplia!
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina 10:05 Varom! (13)
10:35 Didieji gyvūnai. Paskutiniai milžinai (3) 11:40
Lemtinga diena (2) 12:45
Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos (7) 13:45
Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (8) 14:45
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (49) 15:45 Nusikaltimų tyrėjai (4) 17:00
Betsafe–LKL čempionatas.
Pieno žvaigždės - Lietkabelis 19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Mirtinas ginklas 4 00:35 AŠTRUS
KINAS Galutinis tikslas 5
07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“ (7,8) 08:30 Nauja diena
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO
KOK 2019” 09:30 Krepšinio pasaulyje su V 10:00
Vantos lapas 10:30 „Pone prezidente” (1/15,16,17)
12:00 „Detektyvas Linlis“
(5) 14:00 Gyvenimas 15:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. 2019. N-7. 16:00
Žinios 16:28 Orai 16:30
Kryptys LT 17:00 Laikykitės
ten. Pokalbiai 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje“ (7)
19:00 „Moterų daktaras“
(3/25) 20:00 Žinios 20:28
Orai 20:30 Oponentai 21:00
Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi 22:00 Viralas 22:30
Žinios 22:58 Orai 23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. M
00:00 „Moterų daktaras“
(3/25) 01:00 „Pagrindinis
įtariamasis“ (6/2) 03:00
„Pasaulis iš viršaus“ (5/7)
03:20 Viralas 03:40 Kitoks

pokalbis su Edvardu Žičkumi 04:40 Gyvenimas 05:40
Kryptys LT

1

07:00 Akloji (63) 07:30 Pragaro katytė (7) 08:30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo
patarimai (90) 09:30 Tėvas
Motiejus (4) 10:40 Būrėja
(40,41,42) 12:25 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson
receptai (38) 12:55 Akloji
(64,65,66) 14:30 Sveikatos namai 15:30 Sveikatos
namai televitrina 15:45 Širdele mano (232,233) 17:45
Akloji (10,11) 18:50 Būrėja
(73,74) 20:00 Detektyvė
Rizoli (7) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Juodoji
žudikė 22:50 Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona 01:15
Kriminalinė Maskva (5,6)
02:55 Stokholmo rekviem.
Kino klubas
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Klausimėlis
06:20 Žagarės vyšnių festivalis 2015. Koncertuoja
grupė „Rondo“. HD.” 07:20
Auksinis protas 08:30 Unikalios mamos 09:00 Auto
Moto. Programa apie autotransportą. 09:30 Pradėk
nuo savęs. Programa apie
ekologiją 10:00 Į sveikatą! 10:30 Smalsumo genas 11:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 11:30
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis 12:00 Kultūrų
kryžkelė. Trembita 12:30
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 13:00 ARTS21 13:30
W. A. Mozart. Don Žuanas.
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro spektaklis
16:05 Laikinosios sostinės
fenomenas. Vytauto Didžiojo muziejus ir Vienybės
aikštė. Dok. filmas 16:30
Mūšio laukas. Visuomenės
atsparumo skatinimo programa 17:00 Klauskite daktaro 17:50 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
Jurgio Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia 18:00 Stambiu planu 18:55 Pasaulio
teisuoliai 19:45 Premjera.
Frenki Dreik paslaptys 1.
Detektyvinis serialas 20:30
Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Ir viso pasaulio
negana. Veiksmo trileris
23:05 Kauno „Hanza dienos 2019“ 23:45 Laikinosios sostinės fenomenas.
Vytauto Didžiojo muziejus
ir Vienybės aikštė. Dok. filmas 00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Šventinis koncertas

SEKMADIENIS
gruodžio

1

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija 07:00
Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis 08:00
Tėčio reikalai 08:30 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Pasaka apie
Pažadėtąją žemę 10:00
Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų
gyvūnai 12:00 Pasaulio
dokumentika. Premjera.
Žemės gamtos stebuklai 2
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Serengetis
13:45 Puaro 15:28 Loterija
„Keno Loto“.” 15:30 Žinios.
Orai 15:45 Istorijos detektyvai 16:30 Gyvenk be
skolų 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Duokim
garo! 19:30 Savaitė 20:25
Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.” 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai. 21:00
Savaitė su „Dviračio žiniomis“ 21:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas
22:30 Super Džonis 23:55
Meilės jūra. Kriminalinė
drama 01:50 Pasaulio dokumentika. Žemės gamtos
stebuklai 2 02:40 Pasaulio dokumentika. Serengetis.Nesėkmės 03:30 Klausimėlis 03:45 Šventadienio mintys 04:15 Smūgis
žemiau juostos 2.
06:50 Tomo ir Džerio šou
(12) 07:15 Zigis ir Ryklys
(6) 07:40 Šaunusis Skūbis-Dū (14) 08:05 Ponas
Bynas (19) 08:35 Tomo
ir Džerio nuotykiai (16)
09:00 Sveikatos namai
09:55 KINO PUSRYČIAI
Meškiukas Jogis 11:30
Ponas Bynas (3) 12:00
Mažius 13:45 Provincialai
Niujorke 15:35 Policijos
akademija 6. Miesto apgultis 17:20 Teleloto 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 Lietuvos balsas.
Senjorai 21:45 Sąskaitininkas 00:15 Mobilusis 02:05
Suvaidink mano žmoną

TV3

05:45 Televitrina 3 07:00
Vėžliukai nindzės 1/17s.
07:30 Aladinas 1/143s.
08:00 Ančiukų istorijos
1/13s. 08:30 Svajonių ūkis
6/11s. 09:00 La Mais-

tas 1/13s. 10:00 Pasaulis pagal moteris 8/13s.
11:00 Svajonių sodai 11
12:00 Robinzono Kruzo
sala 13:50 Daktaras Dolitlis 4. Prezidento šuo
15:40 Valgyk, žaisk, mylėk 17:30 Visi mes žmonės
3/13s. 18:30 TV3 žinios 335
19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 335 19:30 X Faktorius 7/13s. 22:30 Septynios
seserys 00:55 Karaliaus
vardu 3. Paskutinė misija
02:25 Šnipų tiltas

BTV

06:30 Galiūnai. Mačas
Lietuva-Latvija. Skuodas
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (49)
08:30 Tauro ragas 09:00
Galiūnai. Europos dvejetų
taurė. Lazdijai 10:05 Varom! (14) 10:35 Laukinė
karalystė (1) 11:40 Lemtinga diena (3) 12:45 Džeimio
ir Džimio kulinarinės dvikovos (8) 13:45 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (1) 14:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (50) 15:45 Nusikaltimų tyrėjai (5) 17:00
Betsafe–LKL čempionatas.
Žalgiris - Neptūnas 19:30
Žandaras Niujorke 21:40
Narkotikų prekeiviai (3)
22:45 Gyvi numirėliai (8)
23:45 Greitojo reagavimo būrys 02:00 Galutinis
tikslas 5
07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“ (3/3) 08:30 Kaimo
akademija 09:00 2019m.
“F-1” čempionato Brazilijos
GP apžvalga 10:00 Šiandien kimba 11:00 Kryptys LT 11:30 „Krepšinio
pasaulyje su V.Mačiuliu“
12:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (7/1) 14:00 Kitoks
pokalbis su Edvardu Žičkumi 15:00 Skyrybos 16:00
Žinios 16:28 Orai 16:30
„24/7“ 17:30 Oponentai
18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“ (8) 19:00
„Moterų daktaras“ (3/26)
20:00 Žinios 20:28 Orai
20:30 #NeSpaudai 21:30
„24/7“ 22:30 Žinios 22:58
Orai 23:00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. S 00:00 „Moterų daktaras“ (3/26) 01:00
„Detektyvas Linlis“ (5)
03:00 „Pasaulis iš viršaus“
(5/8) 03:20 Oponentai
03:40 „24/7“ 04:40 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi
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Rusų parlamentaras: „Apple“ sutiko
įvardyti Krymą Rusijos dalimi

Šimtai traktorių trečiadienį užplūdo Paryžių, prancūzų
ūkininkams protestuojant prieš žemės ūkio bendruomenės
patiriamus sunkumus ir raginant prekybos centrų tinklus
mokėti jiems daugiau už tiekiamus produktus.
ŠEŠTADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 30 d.,
naujasis gĖlupis

Vienas Rusijos Valstybės Dūmos narys trečiadienį
pareiškė, kad JAV technologijų milžinė „Apple“
patenkino reikalavimą savo produktuose Maskvos
aneksuotą Ukrainai priklausantį Krymą įvardyti kaip
Rusijos teritoriją.

1

07:10 Akloji (67) 07:40
Pragaro katytė (8) 08:40
Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (91)
09:40 Tėvas Motiejus (5)
10:50 Būrėja (43,44) 12:00
Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai (39) 12:30
Džino viešnagė Italijoje
(5) 13:00 Gaminame namie su Reičele Alen (9)
13:30 Sveikinimai 15:45
Širdele mano (234,235)
17:45 Akloji (12,13) 18:50
Būrėja (75,76) 20:00 Detektyvė Rizoli (8) 21:00
SNOBO KINAS Svetima
šalis 23:15 Nuogas ginklas: iš policijos metraščių 01:00 Zoologijos sodo
prižiūrėtojo žmona 03:10
Juodoji žudikė

HOROSKOPAS
Gruodžio 2-8 d.

SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Savaitės pradžioje galimi rūpesčiai namuose. Jei paklausysite protingo patarimo, finansinės investicijos savaitės viduryje turėtų būti sėkmingos. Savaitgalį,
užuot ėjęs į svečius, verčiau pasikvieskite draugus pas save.



DAINININKĖ

NIJOLĖ PAREIGYTĖ



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Stichija: Ugnis Planeta: Jupiteris
Savaitės diena: ketvirtadienis
Akmuo: chrizolitas, ametistas, topazas
Spalvos: tamsiai raudona, žalia, mėlyna
ir violetinė.

AVINAS
(03.21-04.20)
Savaitės pradžioje tikėkite tik artimiau06:00 Lietuvos Respublisiais draugais. Kiti nebus linkę jums
kos himnas 06:05 Kausakyti to, ką iš tiesų mano. Antroje
no „Hanza dienos 2019“.
savaitės pusėje ypač atidžiai galvokiKoncertuoja Arina ir Kauno bigbendas 06:45 Ža- te, ką kalbate - aplinkiniai bus linkę
garės vyšnių festivalis jūsų žodžius iškraipyti. Savaitgalį dėl
2015. „Shorena Rocks!“ pašalinio žmogaus gali kilti konflik07:45 Krikščionio žodis tas namuose.
08:00 Kelias. Programa
JAUTIS
apie tradicines protestan(04.21-05.21)
tų bendruomenes LietuvoPirmomis savaitės dienomis nesibaije 08:30 Kultūrų kryžkelė.
minkite ilgalaikių investicijų. Tai bus
Menora 09:00 Pasaulio
protingas sprendimas. Jei neimsite palietuvių žinios 09:30 Linija.
galiau spręsti įsisenėjusios problemos,
Spalva. Forma 10:00 Atantroje savaitės pusėje galite susikivirspindžiai 10:30 Literatūros
čyti su artimu draugu.
pėdsekys 11:00 Stop juosta. Programa apie moderDVYNIAI
nizmo architektūrą. 11:30
(05.22-06.21)
7 Kauno dienos 12:00 Ke- Savaitės pradžioje nesidrovėkite prolias į namus 12:30 Moks- gai pasitaikius viešai pasisakyti - būsite
lo sriuba 13:00 Šok su atidžiai išklausytas ir deramai įvertinžvaigžde 15:00 Šventadie- tas. Ketvirtadienį ar penktadienį turėnio mintys 15:30 Brandūs
tų pasitaisyti finansinė padėtis. Visą
pokalbiai 16:00 Euromaxx
savaitę būkite ypač atidus skaityda16:30 Veranda. Programa
mas ir pasirašinėdamas oficialius doapie aplinkos estetiką
kumentus ir niekada nesakykite “taip”,
17:00 Stilius 17:55 Kultūjei turite omenyje “ne”.
ringai su Nomeda 18:50
Mūsų miesteliai. Igliauka.
VĖŽYS
1 d 19:45 Premjera. Fren(06.22-07.22)
ki Dreik paslaptys 1 20:30 Jau pirmadienį turėtumėte gauti paPanorama 20:52 Sportas. pildomų pajamų, o gal atsiras galiOrai 21:00 Skamban- mybė palypėti karjeros laiptais. Kad
tys pasauliai su Nomeda ir kaip ten būtų, veikti reikės greitai
Kazlaus. Svečias – operos ir ryžtingai. Ypač didelės naudos gažvaigždė Sergejs Jegers
li atnešti projektas, pradėtas savaitės
22:00 Tarptautinis literapabaigoje.
tūros festivalis „Vilniaus
lapai 2019“ 23:30 Kino
LIŪTAS
žvaigždžių alėja. Ir viso
(07.23-08.21)
pasaulio negana 01:35 Be- Pirmadienį nepasirašinėkite jokių sunamė istorija. Dok. filmas tarčių ir apskritai verčiau nesitarkite
02:30 Kauno bažnyčios: dėl svarbių dalykų - reali padėtis visai
miesto tapatumo kodas. kitokia nei jūs įsivaizduojate. Kelionė
Šv. Mikalojaus (Benedikti- savaitės viduryje bus sėkminga. Kenių) bažnyčia 02:40 Super tvirtadienį ar penktadienį galite tapDžonis. Komedija 04:05 ti paskalų objektu. Šeštadienį galima
Šventadienio mintys
įdomi pažintis.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

MERGELĖ
(08.22-09.23)
Savaitės pradžioje užsiimti šiaip jau nebūdinga jums veikla būtų labai pravartu - tai sužadintų jūsų kūrybines jėgas.
Šią savaitę emocinis ryšys su žmonėmis
bus stiprus ir nuoširdus, bet realios pagalbos konkrečiuose darbuose verčiau
iš nieko nesitikėkite - teks pasikliauti
savo jėgomis.













SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Saugokitės - savaitės pradžioje jus gali
apgauti ar kaip kitaip nuvilti žmogus,
kuriuo visiškai pasitikite. Antroje savaitės pusėje daug rūpesčių kels netikėtai didelės piniginės išlaidos. Turite
pagaliau išmokti sakyti “ne”. Ilgainiui
veikiausiai prarasite susidomėjimą
projektu, kurį su tokiu užsidegimu šią
savaitę ketinate pradėti.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Prieš siūlydamasis padėti, gerai pagalvokite, ar turite tam pakankamai laiko,
ypač pirmoje savaitės pusėje. Neapsvarstęs visų niuansų galite prarasti taip
sunkiai įgytą pasitikėjimą. Šią savaitę
teks daug bendrauti su žmonėmis, bet
rezultatais veikiausiai liksite nepatenkintas. Ypač sunku bus rasti bendrą kalbą su priešingos lyties atstovais.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Pirmoje savaitės pusėje sudaryti verslo
sandėriai bus pelningi. Trumpa dalykinė kelionė antroje savaitės pusėje bus
maloni ir naudinga. Savaitgalį visą savo
energiją skirkite namų ūkiui. Tikriausiai
jau pribrendo reikalas iš esmės pakeisti
savo gyvenimo kokybę.



VANDENIS
(01.21-02.18)
Šią savaitę paskolintų pinigų veikiausiai
nebeatgausite niekada. Gal verčiau padėti protingu patarimu? Tik pasistenkite primygtinai neprimesti savo nuomonės - ištikus nesėkmei neabejotinai
liktumėt kaltas. Jei šį savaitgalį nuspręsite kiek atsipalaiduoti ir pasilinksminti, tai gali jums kainuoti kiek brangiau
nei planavote.



ŽUVYS
(02.19-03.20)
Pirmoje savaitės pusėje teks gerokai
paplušėti. Vargu ar tilpsite į įprastinę
darbo dieną. Jei savaitei įpusėjus pastebėsite pridaręs klaidų, verčiau taisykite
jas nedelsdamas - vėliau tai padaryti
bus labai nelengva. Jūsų sunkiai nuspėjamas elgesys savaitgalį gali sukelti
konfliktą namuose.
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TV PROGRAMA

Rusijoje didmeninės degalų kainos per
metus krito 23 proc.

Seimo Etikos komisija pripažino P. Gražulį
padarius pažeidimą dėl kelionės į Kiniją

Didmeninės degalų kainos Rusijoje per metus (praėjusį
mėnesį, palyginti su pernai spaliu) nukrito vidutiniškai
23,3 proc., skelbia nacionalinė statistikos tarnyba
„Rosstat“. Tuo tarpu degalai šalies mažmeninėje rinkoje
per metus pabrango 1,9 procento.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija pripažino Seimo narį
Petrą Gražulį pažeidus Seimo statutą, kai išvyko į Kiniją
negavęs Seimo valdybos leidimo. Kaip skelbė naujienų
portalas 15min.lt, Seimo narys P. Gražulis spalio mėnesį
išvyko į Kiniją, nors valdyba jo į kelionę neišleido.
PIRMADIENIS
gruodžio

2

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios.
Orai. 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 3 11:10 Komisaras
Reksas 12:00 Beatos virtuvė 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno
Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena,
Lietuva 16:35 Kūrybingumo
mokykla 16:45 Premjera.
Ponių rojus 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 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. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“.” 21:30 LRT
forumas 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Tikrasis genijus 23:45 Komisaras
Reksas 00:30 Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 02:00 LRT
radijo žinios
06:00 Mano gyvenimo
šviesa (1226,1227,1228)
07:30 Tomo ir Džerio šou
(13) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (93,94) 09:55
Gyvūnų pasaulis 10:25 Rozenheimo policija (1) 11:25
KK2 penktadienis 13:00
Tik tu ir aš (6,7) 14:00 Našlaitės (128) 15:00 Svajoklė
(128) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki... 21:00
Rimti reikalai 2 (52) 21:30
Žinios 22:20 Sportas 22:27
Orai 22:28 Telefoninė loterija 1634 22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Domino
00:20 Akloji zona (9) 01:15
Sąskaitininkas

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/34s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/165s. 07:25
Kempiniukas Plačiakelnis
1/74s. 07:55 La Maistas
1/13s. (kart.) 08:55 Meilės
sūkuryje 3190 10:00 Nuo
likimo nepabėgsi 1/1,2s.
12:00 Atsargiai! Merginos
2/36,37s. 13:00 Parduotas
gyvenimas 1/13,14,15,16s.
15:00 Simpsonai 30/5,6s.
16:00 TV3 žinios 239 16:25
REKLAMA

TV3 orai 239 16:30 TV Pagalba 14/65s. 18:30 TV3 žinios 336 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 336 19:30
Namas 2/14s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/47s.
21:00 TV3 vakaro žinios 191
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 191 22:00 Kobra
11 23/14s. 23:00 Galutinis
vaizdas 00:55 Rezidentas
2/21s. 01:45 Pasitikėjimas
1/8s. 02:35 Ekstrasensai
tiria 6/111s. 04:00 Kobra
11 23/14s.

BTV

06:05 CSI. Majamis (5)
07:00 Mano virtuvė geriausia (5) 08:15 Stoties policija
(2) 09:15 Paskutinis faras
(29) 10:15 Daktaras Richteris (22) 11:25 Nusikaltimų tyrėjai (5) 12:35 Visa
menanti (3) 13:35 Mano
virtuvė geriausia (6) 14:55
Stoties policija (3) 16:00
Paskutinis faras (30) 17:00
Info diena 17:30 Daktaras Richteris (23) 18:35
CSI. Majamis (6) 19:30 Jūrų pėstininkai (5) 20:30
Oplia! 21:00 Itališkas apiplėšimas 23:15 Mirtinas
ginklas 4 01:50 Narkotikų
prekeiviai (3) 02:50 Gyvi
numirėliai (8) 03:35 Visa
menanti (3)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Krepšinio pasaulyje su V 07:00
Šiandien kimba 08:00
„24/7“ 09:00 Apie tave
10:00 Gyvenimas 11:00
„Prokurorai” (1/25) 12:00
TV parduotuvė 12:15 Kryptys LT 12:50 Skyrybos 14:00
Nauja diena 15:00 Laikykitės ten 16:00 Reporteris
16:48 Sportas 16:58 Orai
17:00 2019m. “F-1” čempionato Abu Dabio GP apžvalga 18:00 Reporteris 18:45
Sportas 18:55 Orai 19:00
Nauja diena 19:30 Delfi dėmesio centre 20:00
Reporteris 20:20 Sportas
20:28 Orai 20:30 Viralas
21:00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu. 2019. N7. 22:00 „Pone prezidente” (1/18) 22:30 Reporteris
23:20 Sportas 23:25 Orai
23:30 Delfi dėmesio centre 00:00 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi 01:00
2019m. “F-1” čempionato
Abu Dabio GP apžvalga
02:10 „Pone prezidente”
(1/18) 02:30 „Prokurorai”
(1/25) 03:15 Reporteris
03:45 Sportas 03:53 Orai
03:55 Nauja diena 04:35
Oponentai
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06:30 Tėvas Motiejus (23)
07:45 Neklausk meilės vardo (242,243) 08:45 Meilės
sparnai (111) 09:45 Akloji
(10,69) 10:50 Būrėja (46,73)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (89) 13:00 Zigis ir
Ryklys (36,37) 13:20 Keista
šeimynėlė (4) 13:50 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (13) 14:20 Muča Luča
(25) 14:45 Seklė Agata (5)
16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (379,380) 17:00
Būk su manim (1602,1603)
18:00 Keršto gėlės (48)
18:50 Paskolinta meilė
(95) 19:50 Seklė Agata
(6) 21:00 PREMJERA “Velvet” kolekcija (1,2) 23:25
Gyvenimo daina (31,32)
01:20 Senojo Tilto paslaptis (206,207) 03:20 Svetima šalis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius
Jazz 2019. Hermia-CeccaldiDarrifourcq 07:00 Kultūros
diena 07:25 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo.Serialas
07:40 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis serialas
07:55 Smurfai. Animacinis
serialas 08:20 Pradėk nuo
savęs. Programa apie ekologiją 08:50 Maistas: tiesa
ar pramanas? 4. Nuodėmingi skanumynai 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 12:40 Linija.
Spalva. Forma 13:05 Savaitė 14:00 Gimę tą pačią
dieną 14:55 Benamė istorija. Dok.filmas 15:50 Kaip
Paulinė Kalėdas gelbėjo.
Serialas 16:05 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis serialas 16:15 Smurfai.
Animacinis serialas 16:45
Premjera. Maistas: tiesa
ar pramanas? 4.Gardūs
kepiniai 17:05 Premjera.
Ieškok manęs Paryžiuje
1. Serialas 18:00 Kultūros
diena. 18:30 Gimę tą pačią
dieną 19:25 Premjera. Šaltojo karo istorija. Dok.serialas 20:20 Kūrybingumo
mokykla 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai 21:30 Riedėjo
gniūžtė į pietus. Dok.filmas
22:25 Istorijos detektyvai
23:10 Kūrybingumo mokykla 23:30 Kelias. Programa
apie tradicines protestantų
bendruomenes Lietuvoje 00:00 DW naujienos
rusų kalba. 00:15 Dabar
pasaulyje

ANTRADIENIS
gruodžio

3

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla 16:45 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 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.
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.”
21:30 Nacionalinė ekspedicija 22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Apgavikai
1. Serialas 23:45 Komisaras
Reksas 00:30 Tėčio reikalai
01:00 LRT radijo žinios
06:00 Mano gyvenimo
šviesa (1229,1230),1231
07:30 Tomo ir Džerio šou
(14) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (95,96) 09:55
Rimti reikalai 2 (52) 10:25
Rozenheimo policija (2)
11:25 Supermamos (12)
12:00 Nuo... Iki... 13:00 Tik
tu ir aš (8,9) 14:00 Našlaitės
(129) 15:00 Svajoklė (129)
16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30 VIDO VIDeO 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 20:00 Bus
visko 21:00 Rimti reikalai
2 (53) 21:30 Žinios 22:20
Sportas 22:27 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Bet kokia kaina 00:40 Akloji zona
(10) 01:35 Domino

TV3

Prieš srovę 19/14s. 20:30
Moterys meluoja geriau
12/48s. 21:00 TV3 vakaro
žinios 192 21:52 TV3 sportas
1 21:57 TV3 orai 192 22:00
Kolumbiana 00:10 Skubi
pagalba 2/1s. 01:10 Rezidentas 2/22s. 02:00 Pasitikėjimas 1/9s. 02:55 Ekstrasensai tiria 6/112s. 04:20
Skubi pagalba 2/1s.

BTV

06:10 CSI. Majamis (6)
07:05 Mano virtuvė geriausia (6) 08:25 Stoties
policija (3) 09:25 Paskutinis faras (30) 10:25 Daktaras Richteris (23) 11:35 Jūrų
pėstininkai (5) 12:35 Visa
menanti (4) 13:35 Mano
virtuvė geriausia (7) 14:55
Stoties policija (4) 16:00
Paskutinis faras (31) 17:00
Info diena 17:30 Daktaras
Richteris (24) 18:35 CSI.
Majamis (7) 19:30 Jūrų
pėstininkai (6) 20:30 Oplia!
21:00 Požemių ugnis 23:10
Itališkas apiplėšimas 01:25
Visa menanti (4) 02:20 Detektyvų istorijos (7)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Kaimo
akademija 07:00 „Moterų daktaras“ (3/24) 08:00
Nauja diena 09:00 Puikūs
pralaimėjimai 10:00 Kitoks
pokalbis su Edvardu Žičkumi 11:00„Prokurorai”(1/26)
12:00 TV parduotuvė 12:15
Viralas 12:50 „Gyvybės langelis“ (1/7) 14:00 Nauja
diena 15:00 „24/7“ 16:00
Reporteris 16:23 Sportas
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ (1/8) 18:00
Reporteris 18:45 Sportas
18:55 Orai 19:00 Nauja
diena 19:30 Delfi dėmesio
centre 20:00 Reporteris
20:23 Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai
21:00 Laikykitės ten 22:00
„Pone prezidente” (1/19)
22:30 Reporteris 23:20
Sportas 23:25 Orai 23:30
Delfi dėmesio centre 00:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. 2019. N-7. 01:00
„Gyvybės langelis“ (1/7)
02:10 „Pone prezidente”
(1/19) 02:30 „Prokurorai”
(1/26) 03:15 Reporteris
03:45 Sportas 03:53 Orai
03:55 Nauja diena 04:35
Viralas

06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/35s.
06:55 Žmogus voras 1/1s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/75s. 07:55 Namas 2/14s. 08:55 Meilės
sūkuryje 3191 10:00 Nuo
likimo nepabėgsi 1/3,4s.
12:00 Atsargiai! Merginos
3/38,39s. 13:00 Parduotas
gyvenimas 1/17,18,19,20s.
15:00 Simpsonai 30/7,8s.
16:00 TV3 žinios 240 16:25
1
TV3 orai 240 16:30 TV Pa06:00
Tėvas
Motiejus
(24)
galba 14/66s. 18:30 TV3 žinios 337 19:22 TV3 sportas 07:45 Neklausk meilės var1 19:27 TV3 orai 337 19:30 do (244,245) 08:45 Meilės

sparnai (112) 09:45 Akloji
(11,70) 10:50 Būrėja (47,74)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (90) 13:00 Zigis ir
Ryklys (38,39) 13:20 Keista
šeimynėlė (5) 13:50 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (14) 14:20 Muča Luča
(26) 14:45 Seklė Agata (6)
16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (381,382) 17:00
Būk su manim (1604,1605)
18:00 Keršto gėlės (49)
18:50 Paskolinta meilė
(96) 19:50 Seklė Agata (7)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Prancūziška žmogžudystė. Mirtis Orleane 22:55
Gyvenimo daina (33,34)
00:55 Senojo Tilto paslaptis (208,209) 03:00“Velvet”
kolekcija (1,2)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Daiktų istorijos 07:00 Kultūros diena
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo.Serialas 07:40
Drakoniukas Kokosas 1.
Animacinis serialas 07:55
Smurfai. Animacinis serialas 08:20 Į sveikatą! 08:50
Maistas: tiesa ar pramanas?
4.Gardūs kepiniai 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 12:40 Atspindžiai 13:10 Kultūringai
su Nomeda 14:00 Gimę
tą pačią dieną 14:50 Žagarės vyšnių festivalis 2015
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo. Serialas 16:05 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis serialas 16:15 Smurfai.
Animacinis serialas 16:45
Premjera. Maistas: tiesa ar
pramanas? 4 17:05 Premjera. Ieškok manęs Paryžiuje 1. Serialas 18:00 Kultūros
diena. 18:30 Į sveikatą!
18:55 FIBA Čempionų lyga. Panevėžio „Lietkabelis“
– Holono „UNET“. Tiesioginė transliacija 21:00 Laikinosios sostinės fenomenas. Kauno meno mokykla
21:30 Medičiai. Florencijos
valdovai 2. Serialas 23:25
Atspindžiai 23:55 Kauno
bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. Mikalojaus
(Benediktinių) bažnyčia
00:00 DW naujienos rusų
kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Mokslo sriuba 01:15 Vilnius Jazz 2019
02:35 Riedėjo gniūžtė į
pietus. Dok.filmas 03:30
Auksinis protas 04:40 Auto
Moto. Programa apie autotransportą

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

trečiADIENIS
gruodžio
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
3 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla 16:45 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Kas
ir kodėl? 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Gyvenimo
spalvos 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Ypatingas
būrys 22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Apgavikai
1. Serialas 23:45 Komisaras
Reksas 00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas
01:00 LRT radijo žinios
06:00 Mano gyvenimo
šviesa (1232,1233,1234)
07:30 Tomo ir Džerio šou
(15) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (97,98) 09:55
Rimti reikalai 2 (53) 10:25
Rozenheimo policija (3)
11:25 Supermamos (13)
12:00 Bus visko 13:00 Tik
tu ir aš (10,11) 14:00 Našlaitės (130) 15:00 Svajoklė
(130) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 KK2
20:00 Gaudyk laiką 21:00
Rimti reikalai 2 (54) 21:30
Žinios 22:20 Sportas 22:27
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Krydas. Gimęs kovoti
01:10 Akloji zona (11) 02:05
Bet kokia kaina

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/36s.
06:55 Žmogus voras 1/2s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/76s. 07:55 Prieš
srovę 19/14s. 08:55 Meilės
sūkuryje 3192 10:00 Nuo
likimo nepabėgsi 1/5,6s.
12:00 Atsargiai! Merginos
3/40,41s. 13:00 Parduotas
gyvenimas 1/21,22,23,24s.
15:00 Simpsonai 30/9,11s.
16:00 TV3 žinios 241 16:25
TV3 orai 241 16:30 TV Pagalba 14/67s. 18:30 TV3 ži-

nios 338 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 338 19:30
Gero vakaro šou 6/14s.
20:30 Moterys meluoja
geriau 12/49s. 21:00 TV3
vakaro žinios 193 21:52 TV3
sportas 1 21:57 TV3 orai 193
22:00 Kol nenuėjau miegoti 22:25 Vikinglotto 49
23:55 Skubi pagalba 2/2s.
00:55 Rezidentas 2/23s.
01:45 Pasitikėjimas 1/10s.
02:40 Ekstrasensai tiria
6/113s. 04:05 Skubi pagalba 2/2s.

BTV

06:10 CSI. Majamis (7)
07:05 Mano virtuvė geriausia (7) 08:25 Stoties
policija (4) 09:25 Paskutinis faras (31) 10:25 Daktaras Richteris (24) 11:35 Jūrų
pėstininkai (6) 12:35 Visa
menanti (5) 13:35 Mano
virtuvė geriausia (8) 14:55
Stoties policija (5) 16:00
Paskutinis faras (32) 17:00
Info diena 17:30 Gelbėtojai
- 112 (1,2) 18:30 CSI. Majamis (8) 19:30 Jūrų pėstininkai (7) 20:30 Oplia! 21:00
Tylos kodeksas 23:05 Požemių ugnis 01:10 Visa menanti (5) 02:05 Detektyvų
istorijos (8)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Kryptys LT 07:00 „Moterų daktaras“ (3/25) 08:00 Nauja
diena 09:00 Sėkmės gylis 10:00 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi 11:00
„Prokurorai” (1/27) 12:00
TV parduotuvė 12:15 „Pone
prezidente” (1/18) 12:50
„Gyvybės langelis“ (1/8)
14:00 Nauja diena 15:00
„Prokurorai” (1/27) 16:00
Reporteris 16:23 Sportas
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės
langelis“ (1/9) 18:00 Reporteris 18:45 Sportas 18:55
Orai 18:57 Rubrika “Verslo
genas” 19:00 Nauja diena
19:30 Delfi dėmesio centre 20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00
Gyvenimas 22:00 „Pone
prezidente” (1/20) 22:30
Reporteris 23:20 Sportas
23:25 Orai 23:27 Rubrika
“Verslo genas” 23:30 Delfi
dėmesio centre 01:00 „Gyvybės langelis“ (1/8) 02:10
„Pone prezidente” (1/20)

1

06:15 Tėvas Motiejus (1)
07:45 Neklausk meilės vardo (246,247) 08:45 Meilės
sparnai (113) 09:45 Akloji

(12,71) 10:50 Būrėja (48,75)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (91) 13:00 Zigis ir
Ryklys (40,41) 13:20 Keista
šeimynėlė (6) 13:50 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (15) 14:20 Muča Luča
(27) 14:45 Seklė Agata (7)
16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (383,384) 17:00
Būk su manim (1606,1607)
18:00 Keršto gėlės (50)
18:50 Paskolinta meilė
(97) 19:50 Seklė Agata
(8) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Prancūziška žmogžudystė. Mirtys Overnėje
22:55 Gyvenimo daina
(35,36) 00:55 Senojo Tilto
paslaptis (210,211) 03:00
Prancūziška žmogžudystė.
Mirtis Orleane 04:30 Tėvas
Motiejus (1)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Vilnius Jazz
2019 07:25 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo. Serialas
07:40 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis serialas
07:55 Smurfai. Animacinis
serialas 08:20 Smalsumo
genas. Mokslo žurnalas
08:50 Maistas: tiesa ar
pramanas? 4 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15
Kultūrų kryžkelė. Menora
12:40 Literatūros pėdsekys. Programa apie Lietuvos įtaką pasaulio kūrėjams 13:05 Stambiu planu
14:00 Laikinosios sostinės
fenomenas. Kauno meno
mokykla 14:30 Krikščionio
žodis 14:50 Žagarės vyšnių
festivalis 2015 15:50 Kaip
Paulinė Kalėdas gelbėjo.
Serialas 16:05 Drakoniukas
Kokosas 1. Animacinis serialas 16:15 Smurfai. Animacinis serialas 16:45 Premjera. Maistas: tiesa ar pramanas? 4 17:05 Premjera.
Ieškok manęs Paryžiuje 1.
Serialas 18:00 Kultūros diena. 18:30 Į sveikatą! 18:55
FIBA Čempionų lyga. Sombathėjaus „Falco“ – Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė
transliacija 21:00 Laikinosios sostinės fenomenas. Kaunas carinės Rusijos
valdžioje 21:30 Premjera.
Suzi Q. Dok.filmas 23:10
Nacionalinė ekspedicija
00:00 DW naujienos rusų
kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Brandūs pokalbiai 01:15 Vilnius Jazz 2019
02:05 W. A. Mozart. Don Žuanas. Klaipėdos valstybinio
muzikinio teatro spektaklis
04:40 Į sveikatą!

tv programa
Pirmadienį avariniu būdu sustabdyta
„Achemos“ veikla, į aplinką sklido teršalai

gruodžio
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios.
Orai. 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 3 11:10 Komisaras Reksas 12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla 16:45 Premjera. Ponių
rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos 20:25
Loterija „Keno Loto“.” 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30
Gyvenk be skolų 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Ištikimybė. Serialas, trileris 23:45
Komisaras Reksas 00:30
Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas
06:00 Mano gyvenimo
šviesa (1235,1236,1237)
07:30 Tomo ir Džerio šou
(16) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (99,100)
09:55 Rimti reikalai 2 (54)
10:25 Rozenheimo policija
(4) 11:25 Supermamos (14)
12:00 VIDO VIDeO 13:00 Tik
tu ir aš (12,13) 14:00 Našlaitės (131) 15:00 Svajoklė
(131) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00
Valanda su Rūta 21:00 Rimti reikalai 2 (55) 21:30 Žinios
22:20 Sportas 22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS
Eilinis Džo. Kerštas 00:45
Akloji zona (12) 01:40 Krydas. Gimęs kovoti 03:50
Alchemija VI. XYZ. Operos
fantomai 04:20 RETROSPEKTYVA

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/37s.
06:55 Žmogus voras 1/3s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/77s. 07:55 Gero
vakaro šou 6/14s. 08:55
Meilės sūkuryje 3193
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/7,8s. 12:00 Atsargiai! Merginos 3/42,43s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/25,26,27,28s. 15:00
Simpsonai 30/12,13s. 16:00
REKLAMA

TV3 žinios 242 16:25 TV3
orai 242 16:30 TV Pagalba
14/68s. 18:30 TV3 žinios
339 19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 339 19:30
Farai 13/14s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/50s.
21:00 TV3 vakaro žinios 194
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 194 22:00 Kietas
riešutėlis. Puiki diena mirti
23:55 Skubi pagalba 2/3s.
00:55 Makgaiveris 1/1s.
01:45 Tėvynė 5/1s. 02:40
APB 1/1s. 03:30 Skubi pagalba 2/3s. 04:20 Vieniši
tėvai 1/3,4s.

12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (92) 13:00 Zigis ir
Ryklys (42,43) 13:20 Keista
šeimynėlė (7) 13:50 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (16) 14:20 Muča Luča
(28) 14:45 Seklė Agata (8)
16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (385,386) 17:00
Būk su manim (1608,1609)
18:00 Keršto gėlės (51)
18:50 Paskolinta meilė
(98) 19:50 Mirtis rojuje (4)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Kasandra.
Ugnies sugrįžimas 23:05
Gyvenimo daina (37,38)
01:05 Senojo Tilto paslapBTV
tis (212,213) 03:15 Prancū06:20 CSI. Majamis (8) ziška žmogžudystė. Mirtys
07:15 Mano virtuvė geriau- Overnėje 04:50 Tėvas Mosia (8) 08:35 Stoties policija tiejus (2)
(5) 09:35 Paskutinis faras
(32) 10:35 Gelbėtojai - 112
(1,2) 11:35 Jūrų pėstininkai
06:00 Lietuvos Respubli(7) 12:35 Visa menanti (6)
kos himnas 06:05 Vilnius
13:35 Mano virtuvė geriauJazz 2019 07:00 Kultūros
sia (9) 14:55 Stoties policija
diena 07:25 Kaip Paulinė
(6) 16:00 Paskutinis faras
Kalėdas gelbėjo. Serialas
(33) 17:00 Info diena 17:30
07:40 Drakoniukas KokoGelbėtojai - 112 (3,4) 18:30
sas 1. Animacinis serialas
CSI. Majamis (9) 19:30 Jūrų
07:55 Smurfai. Animacinis
pėstininkai (8) 20:30 Oplia!
serialas 08:20 Mūšio lau21:00 Amerikos nindzė.
kas. Visuomenės atsparuSusidorojimas 23:05 Tylos
mo skatinimo programa
kodeksas 01:05 Visa me08:50 Maistas: tiesa ar
nanti (6) 02:00 Detektyvų
pramanas? 4 09:15 Labas
istorijos (1)
rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15
06:13 Programa 06:14 TV Kultūrų kryžkelė. Trembiparduotuvė 06:30 Vantos ta 12:40 Veranda. Progralapas 07:00 „Moterų dak- ma apie aplinkos estetiką
taras“ (3/26) 08:00 Nauja 13:05 Nacionalinė ekspedidiena 09:00 Visi savi 10:00 cija 14:00 Pasaulio teisuoLaikykitės ten su Andriumi liai 14:45 Laikinosios sosTapinu. 2019. N-7. 11:00 tinės fenomenas. Kaunas
Laikykitės ten 12:00 TV carinės Rusijos valdžioje.
parduotuvė 12:15 „Pone Dok.filmas 15:15 Unikalios
prezidente” (1/19) 12:50 mamos 15:50 Kaip Paulinė
„Gyvybės langelis“ (1/9) Kalėdas gelbėjo. Serialas
14:00 #NeSpaudai 15:00 16:05 Drakoniukas Koko„Prokurorai” (1/28) 16:00 sas 1. Animacinis serialas
Reporteris 16:23 Sportas 16:15 Smurfai. Animacinis
16:30 Lietuva tiesiogiai serialas 16:45 Premjera.
16:58 Orai 17:00 „Gyvy- Maistas: tiesa ar pramanas?
bės langelis“ (1/10) 18:00 4 17:05 Premjera. Ieškok
Reporteris 18:45 Sportas manęs Paryžiuje 1. Seria18:55 Orai 19:00 Nauja las 18:00 Kultūros diena.
diena 19:30 Delfi dėme- 18:30 Auto Moto. Prograsio centre 20:00 Repor- ma apie autotransportą
teris 20:23 Sportas 20:30 19:00 Europos plaukimo
Lietuva tiesiogiai 20:58 čempionatas trumpajame
Orai 21:00 Skyrybos 22:00 25 m baseine. Pusfinaliai
Viralas 22:30 Reporteris ir finalai. Tiesioginė trans23:20 Sportas 23:25 Orai liacija iš Glazgo. 21:00 Lai23:30 Delfi dėmesio centre kinosios sostinės fenome00:00 Gyvenimas 01:00 nas. Besikurianti laikinoji
„Gyvybės langelis“ (1/9) sostinė. Dok.filmas 21:30
Elito kinas. Pamoka. Dra1
ma 23:20 Euromaxx 23:50
06:30 Tėvas Motiejus (2) Kūrybingumo mokykla.
07:45 Neklausk meilės var- Asmenybės kūrybingumo
do (248,249) 08:45 Meilės paieškos ir lavinimo ugdysparnai (114) 09:45 Akloji mas 00:00 DW naujienos
(13,72) 10:50 Būrėja (49,76) rusų kalba.

PENKTADIENIS

Amerika. Pirmasis keršytojas 00:05 Red Bull muilinių
lenktynės 00:35 Markas
Feltas. Žmogus, sugriovęs
Baltuosius rūmus 02:35
Kolumbiana 04:25 Kol ne06:00 Lietuvos Respublikos nuėjau miegoti
himnas 06:02 Labas rytas,
BTV
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:05 Klausi- 06:20 CSI. Majamis (9)
mėlis 10:25 Štutgarto krimi- 07:15 Mano virtuvė geriaunalinė policija 3 11:10 Komi- sia (9) 08:35 Stoties policija
saras Reksas 12:00 Gyve- (6) 09:35 Paskutinis faras
nimo spalvos 13:00 Ypa- (33) 10:35 Gelbėtojai - 112
tingas būrys 13:58 Loterija (3,4) 11:35 Jūrų pėstininkai
„Keno Loto“.” 14:00 Žinios. (8) 12:35 Visa menanti (7)
Sportas. Orai. 14:20 Laba 13:35 Mano virtuvė geriaudiena, Lietuva 16:35 Kūry- sia (10) 14:55 Stoties pobingumo mokykla 16:45 licija (7) 16:00 Paskutinis
Premjera. Ponių rojus 17:30 faras (34) 17:00 Info diena
Žinios. Sportas. Orai 18:00 17:30 Gelbėtojai - 112 (5,6)
Kas ir kodėl? 18:30 Visi 18:30 CSI. Majamis (10)
kalba 19:30 Beatos virtuvė 19:30 Amerikietiškos im20:25 Loterija „Keno Loto“.” tynės (47) 21:30 Infiltruo20:30 Panorama 21:00 tas 00:00 Amerikos nindzė.
Dienos tema 21:20 Sportas. Susidorojimas 02:00 Visa
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” menanti (7) 02:55 Detek21:30 Auksinis protas 22:55 tyvų istorijos (2)
Paguodos kvantas. Veiksmo trileris 00:40 Saujelė
06:13 Programa 06:14 TV
gyvenimo. Drama
parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ (1/4) 07:00
Laikykitės ten 08:00 #Ne06:00 Mano gyvenimo Spaudai 09:00 Greiti pietūs
šviesa (1238,1239,1240) 10:00 Mano vieta 10:30
07:30 Tomo ir Džerio šou Kryptys LT 11:00 Gyveni(17) 07:55 Volkeris, Tek- mas 12:00 TV parduotuvė
saso reindžeris (101,102) 12:15 „Pone prezidente”
09:55 Rimti reikalai 2 (55) (1/20) 12:50 „Gyvybės lan10:25 Rozenheimo polici- gelis“(1/10) 14:00 Skyrybos
ja (5) 11:25 Supermamos 15:00 „Prokurorai” (1/29)
(15) 12:00 Valanda su Rū- 16:00 Reporteris 16:20
ta 13:00 Tik tu ir aš (14,15) Sportas 16:28 Orai 16:30
14:00 Našlaitės (132) 15:00 Oponentai 17:00 „GyvySvajoklė (132) 16:00 Labas bės langelis“ (1/11) 18:00
vakaras, Lietuva 17:30 Ga- Reporteris 18:45 Sportas
liu rytoj (27,28) 18:30 Ži- 18:55 Orai 19:00 „Motenios 19:20 Sportas 19:27 rų daktaras“ (3/27) 20:00
Orai 19:30 KK2 penktadie- Reporteris 20:48 Sportas
nis 21:00 SAVAITĖS HITAS. 20:58 Orai 21:00 Kitoks
PREMJERA 12 stipriausių pokalbis su Edvardu Žičku23:35 Misija “Neįmano- mi 22:00 Oponentai 22:30
ma” 3 02:00 Eilinis Džo. Reporteris 22:50 Sportas
Kerštas
22:58 Orai 23:00 Bušido
ringas. Tarptautinis turnyras
TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 „BUSHIDO KOK 2019” 23:30
Keršytojų komanda 1/38s. Vantos lapas 00:00 „Mote06:55 Žmogus voras 1/4s. rų daktaras“ (3/27) 01:00
07:25 Kempiniukas Pla- „Gyvybės langelis“ (1/10)
čiakelnis 1/78s. 07:55 Farai 02:10 Oponentai 02:30
13/14s. (kart.) 08:55 Le- „Prokurorai” (1/29) 03:15
gendinės legendos 1/12s. Reporteris 03:45 Sportas
10:00 Nuo likimo nepa- 03:55 Gyvenimas 04:35
bėgsi 1/9,10s. 12:00 Atsar- Mano vieta
giai! Merginos 3/44,45s.
1
13:00 Parduotas gyveni- 06:00 Tėvas Motiejus (3)
mas 1/29,30,31,32s. 15:00 07:20 Neklausk meilės varSimpsonai 30/14,15s. 16:00 do (250,251) 08:45 Meilės
TV3 žinios 243 16:25 TV3 sparnai (115) 09:45 Akloji
orai 243 16:30 TV Pagalba (73,74) 10:50 Būrėja (50,51)
14/69s. 18:30 TV3 žinios 340 12:00 Bjaurusis ančiukas
19:22 TV3 sportas 1 19:27 Niujorke (93) 13:00 Zigis ir
TV3 orai 340 19:30 Vienas Ryklys (44,45) 13:20 Keista
namuose 21:45 Kapitonas šeimynėlė (8) 13:50 Kiaugruodžio
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Skelbia pergalę prieš „Gazprom“ skundą
dėl Stokholmo arbitražo sprendimo

Pirmadienį dėl elektros tiekimo sutrikimo avariniu būdu
sustabdyta „Achemos“ veikla, į aplinką išmesti didesni nei
įprastai teršalų kiekiai. Iš amoniako gamybos įrenginių
teršalai į aplinką buvo išmetami 45 minutes, o iš azoto
rūgšties gamybos įrenginių – 15 minučių.
KetvirtADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 30 d.,
naujasis gĖlupis

Stokholmo „Svea“ apeliacinis teismas paskelbė palankų
Ukrainos valstybinei energetikos grupei „Naftogaz“
sprendimą dėl „Gazprom“ apeliacijos dėl Stokholmo
tarptautinio arbitražo nutarties. Ukraina nebeturi
sumokėti „Gazprom“ apie 80 mlrd. JAV dolerių.
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys (17) 14:20 Muča Luča
(29) 14:45 Mirtis rojuje (4)
16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (387,388) 17:00
Būk su manim (1610,1611)
18:00 Keršto gėlės (52)
18:50 Paskolinta meilė
(99) 19:50 Mirtis rojuje (5)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Stokholmo
rekviem. Akis už akį 22:55
Kriminalinė Maskva (7,8)
00:55 Senojo Tilto paslaptis
(214,215) 03:00 Kasandra.
Ugnies sugrįžimas 04:35
Tėvas Motiejus (3)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius
Jazz 2019 07:00 Kultūros
diena 07:25 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo. Serialas
07:40 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis serialas
07:55 Smurfai. Animacinis
serialas 08:20 Pasaulio lietuvių žinios 08:50 Maistas:
tiesa ar pramanas? 4 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 12:40 7 Kauno dienos 13:05 Mūsų miesteliai.
Igliauka. 1 d. Dok.filmas
14:00 Laikinosios sostinės
fenomenas. Besikurianti
laikinoji sostinė. Dok.filmas
14:25 Tarptautinis literatūros festivalis „Vilniaus lapai
2019“ 15:50 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo. Serialas
16:05 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis serialas
16:15 Smurfai. Animacinis
serialas 16:45 Premjera.
Maistas: tiesa ar pramanas?
4 17:05 Premjera. Ieškok
manęs Paryžiuje 1. Serialas 18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną
19:20 Kūrybingumo mokykla 19:30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės varžybos.
Italijos „Didysis prizas“. Šokiai ant ledo. Trumpoji programa. Tiesioginė transliacija 20:50 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės varžybos.
Italijos „Didysis prizas“. Moterys. Trumpoji programa.
Tiesioginė transliacija 21:55
Pasaulio dailiojo čiuožimo
taurės varžybos. Italijos „Didysis prizas“. Poros. Laisvoji
programa. Tiesioginė transliacija 23:00 Europos kinas.
Staigiam posūky. Kriminalinė drama 00:30 DW naujienos rusų kalba. 00:45 Dabar pasaulyje 01:15 Veranda. Programa apie aplinkos
estetiką

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTADIENIS
gruodžio
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Mūšio laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo programa
07:30 Premjera. Šrekenštaino pilis. Nuotykių komedija 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Operacija
„Šimpanziukai“.Lūžio taškas 12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 4 13:50
Džesika Flečer 9,10 15:28
Loterija „Keno Loto“.” 15:30
Žinios. Orai 15:45 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Langas
į valdžią 18:30 Vakaras su
Edita 19:30 Stilius 20:25
Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.” 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai. 21:00
Šok su žvaigžde 23:10 Susižadėję penkerius metus.
Romantinė komedija 01:10
Paguodos kvantas. Veiksmo trileris 02:55 Europos
kinas. Staigiam posūky.
Kriminalinė drama 04:25
Šrekenštaino pilis. Nuotykių komedija
06:50 Tomo ir Džerio šou
(16) 07:15 Zigis ir Ryklys
(7) 07:40 Šaunusis SkūbisDū (15) 08:05 Ponas Bynas
(20) 08:35 Tomo ir Džerio
nuotykiai (1) 09:05 Beprotiškos melodijos (4) 09:30
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA
Sniego karalienė 3 11:15
PREMJERA Žaidimų kūrėjas
13:35 Beveik mirtina 15:30
Prieš pakratant kojas 17:25
Kelionių panorama 17:55
Gyvūnų pasaulis 18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 SUPERKINAS.
PREMJERA Drąsusis elniukas Eliotas 21:20 Tamsos
riteris 00:20 Paskutinės
merginos 02:10 12 stipriausių

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30
Ančiukų istorijos 1/13s.
07:00 Vėžliukai nindzės
1/18s. 07:30 Aladinas
1/144s. 08:00 Ančiukų istorijos 1/14s. 08:30 Virtuvės istorijos 10/14s. 09:00
Gardu Gardu 8/14s. 10:00
Būk sveikas! 2/14s. 10:30
Penkių žvaigždučių būstas

7/14s. 11:00 Misija: dirbame sau 3/12s. 11:30 Mano
pinigai 1/6s. 12:00 Princas ir kalvis 14:20 Įpėdiniai 2 16:45 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis 2 18:30
TV3 žinios 341 19:17 TV3
sportas 1 19:22 TV3 orai
341 19:25 Eurojackpot 49
19:30 Uošvių nepasirinksi
1/1s. 21:00 Čia buvo Saša
22:55 Gringo 01:10 Kietas
riešutėlis. Puiki diena mirti
02:50 Markas Feltas. Žmogus, sugriovęs Baltuosius
rūmus 04:40 Makgaiveris 1/1s.

BTV

06:30 Oplia! 07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (50) 08:30 Oplia!
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Varom! (15) 10:35
Laukinė karalystė (2) 11:40
Lemtinga diena (4) 12:45
Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos (1) 13:45
Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (2) 14:45
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (51) 15:45
Nusikaltimų tyrėjai (6)
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Juventus - Šiauliai 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 MANO HEROJUS
Ateities pasaulis 23:55
AŠTRUS KINAS Pelkių pabaisa
07:03 Programa 07:04
TV parduotuvė 07:20 „TV
Europa pristato. Vyrų šešėlyje“ (9,10) 08:30 Nauja diena 09:00 Bušido
ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2019”
09:30 Krepšinio pasaulyje
su V 10:00 Vantos lapas
10:30 „Pone prezidente”
(1/18,19,20) 12:00 „Detektyvas Linlis“ (6) 14:00 Gyvenimas 15:00 Laikykitės
ten su Andriumi Tapinu.
2019. N-7. 16:00 Žinios
16:28 Orai 16:30 Kryptys
LT 17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“ (9) 19:00
„Moterų daktaras“ (3/28)
20:00 Žinios 20:28 Orai
20:30 Oponentai 21:00
Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi 22:00 Viralas
22:30 Žinios 22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. M 00:00 „Moterų
daktaras“ (3/28) 01:00
„Pagrindinis įtariamasis“
(7/1) 03:00 „Pasaulis iš
viršaus“ (5/9) 03:20 Viralas 03:40 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi 04:20

Gyvenimas

1

07:00 Akloji (69) 07:30
Pragaro katytė (9) 08:30
Daktaras Ozas 09:30 Tėvas
Motiejus (6) 10:40 Būrėja
(46,47,48) 12:25 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson
receptai (40) 12:55 Akloji
(70,71,72) 14:30 Sveikatos
namai 15:30 Sveikatos namai televitrina 15:45 Širdele mano (236,237) 17:45
Akloji (14,15) 18:50 Būrėja
(77,78) 20:00 Detektyvė
Rizoli (9) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Šešėliai iš praeities 22:55 Mano motinos prakeikimas
00:50 Kriminalinė Maskva
(7,8) 02:45 Stokholmo rekviem. Akis už akį
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klausimėlis 06:20 Žagarės vyšnių festivalis 2015 07:10
Kūrybingumo mokykla
07:20 Auksinis protas
08:30 Unikalios mamos
09:00 Auto Moto 09:30
Pradėk nuo savęs 10:00
Į sveikatą! 10:30 Smalsumo genas 11:00 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus albumas
11:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis 12:00
Kultūrų kryžkelė. Trembita 12:30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 13:00 ARTS21
13:30 Euromaxx 14:00
Pasaulio dailiojo čiuožimo
taurės varžybos. Italijos
„Didysis prizas“. Vyrai. Laisvoji programa. Tiesioginė
transliacija 15:00 Įrėžta
gintare 16:20 Kūrybingumo mokykla 16:30 Mūšio
laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo programa
17:00 Klauskite daktaro
18:00 Stambiu planu 18:55
Pasaulio teisuoliai 19:40
Premjera. Frenki Dreik paslaptys 1.Detektyvinis serialas 20:25 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės varžybos.
Italijos „Didysis prizas“. Šokiai ant ledo. Laisvoji programa. Tiesioginė transliacija 21:55 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės varžybos.
Italijos „Didysis prizas“.
Moterys. Laisvoji programa. Tiesioginė transliacija
23:00 Europos kino apdovanojimai 2019 01:30
Dabar pasaulyje 02:00
Saujelė gyvenimo. Drama
03:30 Klausimėlis 03:50
ARTS21 04:15 Kelias. Programa apie tradicines protestantų bendruomenes
Lietuvoje
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ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 30 d.,
naujasis gĖlupis

SKELBIMAI

„VW Golf“ (1997 m., 1,6 l, B,
4/5 durys, TA iki 2020 m. 08
mėn., geros būklės). „GAZ-53“
ir „GAZ-21“ variklius ir detales.
Tel. 8 682 83999.

Perka

Informuoju, kad 2019 m. gruodžio 10 d. nuo 10.30 val.
Žibutės Cibulskienės įmonė atliks žemės sklypo (Nr. 302A) Juodupio k., Stakliškių sen., kadastrinius matavimus.
Gretimo sklypo (kad. Nr. 6960/1:171) įpėdinius, savininkus ar jų įgaliotus asmenis prašome atvykti į sklypo ribų
ženklinimą. Neatvykus su planu bus galima susipažinti
ar pareikšti pretenzijas adresu: Laisvės al. 101A - 305,
Kaunas, per 30 dienų nuo matavimo pradžios. Informacija tel. 8 699 97461.

Nekilnojamas turtas
1 kambario butus

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

Kambarį bendrabutyje Prienuose. Tel. 8 682 31217.

Sodybas, sodus

92 a ūkio paskirties žemę (netoli Verknės upės, yra geodeziniai
matavimai, suformuotas tvenkinys). Voseliūnų k., Birštono
sen. Tel. 8 618 69252.

Perka

Skubiai perku 1, 2, 3 ar 4 kambarių butus, gali būti su skolomis. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8
642 33366.

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 676 41155.
Brangiai mišką (gali turėti
bendrasavininkų, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
REKLAMA

Žemės ūkis
Parduoda

Ūkininkas parduoda naminiais pašarais šertų vištų
(broilerių) skerdieną. Kaina
– 4 Eur/kg. Parduodame
antis ir žąsis. Atvežame. Tel.
8 608 39334.

Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną, perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina
– 2,65 Eur/kg. Motininių
kiaulių skerdiena – 2,20 Eur/
kg. Tel. 8 607 12690.

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

Žemės sklypus

Naujai įsikūrusi įmonė superka visų markių automobilius.
Tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8
604 38726.

Ekologiškai augintas žąsis ir
kalakutus. Tel. 8 626 48530.

3 kambarių butus

Sodybą (8 ha žemės, šalia bus
asfaltuotas kelias, dviračių
takas, kaina 30 000 Eur) ir
4,75 ha (apie 200 m Nemuno
pakrantės, apie 60 a pušynėlis,
sklypas lygus, geras privažiavimas, 30 000 Eur) Naravuose.
Tel. 8 699 45745.

Superkame senus automobilius, gali būti įvairios techninės
būklės: daužti, nevažiuojantys,
be techninės apžiūros ar surūdiję. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 602 64890.

Maistines bulves (0,20 Eur/kg).
Tel. 8 601 05587.

Išnuomoja
Butą Birštone. Tel. 8 675
89483.

2 k. butą J. Basanavičiaus g.,
Prienuose. Tel. 8 656 77708.

Išsinuomoja

1-2 k. butą Prienuose. Tel. 8
609 08017.

Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės Šilavoto, Leskavos, Klebiškio, Jiestrakio
apylinkėse. Gali būti pieva,
arimas, pūdymas ar apleista
žemė. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 683 47763.

Automobiliai, dalys
Parduoda
„Ford Transit“ (1999 m. 12
mėn., 2.5 l, 56 kW, TA iki 202004-12, 9 vietos, žalios spalvos,
tamsinti stiklai, ABS, vairo stiprintuvas, 2 salono šildytuvai,
990 Eur.). Tel. 8 652 65164.

Miežius ir kviečius. Atveža. Tel.
8 677 31879.
Pigiai kviečius. Tel. 8 682
59925.

Kviečius ir bulves. Gali atvežti.
Tel. 8 676 90392.

Belukštes avižas, kviečius ir
žirnius. Tel. 8 650 48440.
Trąšas: amonio salietrą, sulfatą,
azofoską. Pristatome. Išrašome
sąskaitas. Tel. 8 605 49513.

Akselinę (peilių plotis 0,45 m,
liodė, diržas, 4 kW variklis, trifazis), vienaarklinį vežimą pneumatiniais ratais, vienaarklines
roges („lubinukė“), cisterną (5
kub. m). Tel.: (8 319) 46224, 8
611 15818.

Perka

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

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

Vilniaus apskrities ūki
ninkas nuolat perka
arklius. Suteikia trans
porto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka kar
ves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame kar
ves, bulius ir tely
čias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supir
kėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
G e ra i į m i t u s i u s ,
liesus ir traumuo
t u s ga l v i j u s ( A B
„Krekenavos agro
firma“ kainomis).
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).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

Įvairios prekės
Parduoda

DURPIŲ BRIKETAI
IR MALKOS

Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Tel. 8 672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.

Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel.
8 682 31133.
Sausas kapotas malkas, laikomas po stogu (vežame ir mažais kiekiais), pušines atraižas,
supjautas po 30 cm, statybinę
medieną, malkines, voljerus
šunims, sandėliukus, lauko tualetus, sūpynes, šulinių apdailas,
mėsos rūkyklas. Atvežame. Tel.
8 648 61061.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus
ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44884.

Atvešime durpių
briketų, akmens
anglių, pjuvenų
briketų, granulių.
KOKYBĘ
GARANTUOJAME.

Tel. 8 683 13463.
Pianiną „Красный Октябрь“.
Tel. 8 699 94535.

Labai pigiai naudotus televizorius „Sony“ (65 cm įstrižainė) ir
„Panasonic“ (70 cm įstrižainė).
Tel. 8 614 84173.

Cisterną (skersmuo – 1 m, ilgis
– 3 m). Tel. 8 684 53042.

Paslaugos

Gruodžio 5, 6, 7 dienomis
kviečiu pasigražinti ilgalaikiu makiažu (antakiai, akių
linija, lūpos). Daugiau informacijos tel. 8 630 68020.

Giedame
laidotuvėse

(1 vakaras ir
palydėjimas – 120 Eur,
keturnedėlis ir
metinės – 60 Eur).

Atvažiuojame
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

Mobilaus kubilo (jacuzzi)
nuoma. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

Paskolos!!! Turimų
paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame

paskolas ir refinansuojame
turimas bei kt. skolas sumoje
nuo 100 iki 10 000 eurų sumai,
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn.
Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuojame
pensijų kaupimo II - III pakopoje klausimais. Tarpininkas Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių uždengimų gamyba.
Betonavimas, montavimas, užpylimas skalda, senų kapaviečių
restauravimas ir kiti akmens
gaminiai. Nemokama konsultacija. Tel. 8 686 96155.

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).

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įren
gimo darbus. Sudarome sąma
tas, pristatome medžiagas, sutei
kiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Gaminame betoną, kalkinį
skiedinį, šulinio žiedus (nuo
0,7 iki 3 m), įvairią gelžbetoninę produkciją. Vežame
žvyrą, smėlį. Atliekame metalo tekinimo ir suvirinimo
darbus. Tel. 8 687 95399.

skelbimai

Atlieku įvairius vidaus ir
lauko apdailos darbus. Tel. 8
689 80927.

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

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

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.

Sienų glaistymas, dažymas, plytelių klijavimas, gipso kartono
montavimas ir kiti remonto
ir apdailos darbai. Tel. 8 671
14527.
Ilgą patirtį turintis meistras
kokybiškai ir greitai klijuoja
visų rūšių plyteles. Tel. 8 638
86086.
Atliekame įvairius vidaus apdailos darbus. Tel. 8 675 04884.

Dažymas, glaistymas, laminato klojimas, plytelių klijavimas, gipso kartono ir visų
tipų lentelių montavimas.
Betonavimo, griovimo, senų
medinių namų bei butų remonto darbai. Turi ilgametę
darbo patirtį. Darbus atlieka
kruopšiai, kokybiškai ir laiku. Tel. 8 647 02708.
Visi santechnikos darbai:
šildymo, vandentiekio, kanalizacijos. Komplektuojame medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8
640 39204.
REKLAMA

Santechnikos darbai: vamzdžių keitimas, metalinių vamzdžių sriegimas, klozetų tvarkymas ir keitimas, nerūdijančių kriauklių skylių gręžimas.
Profesionalia įranga atkišu
kanalizacijas. Katilų prijungimas ir kiti santechnikos darbai.
Atvykstu ir savaitgaliais bei į
rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba
8 619 54866.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Remontuoju visų modelių
„MTZ“ ir „Belarus“ traktorius.
Tel. 8 678 04550.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą,
atsijas ir kitus birius krovinius.
Tel. 8 690 66155.

ŽEMĖS KASIMO
DARBAI
Ø Kasame tranšėjas,
kūdras, tvenkinius;
Ø Tvarkome aplinką,
lyginame žemes;
Ø Atvežame statybines
birias medžiagas;
Tel. 8 698 20600.

JCB ekskavatoriaus (3,5 t) nuoma su operatoriumi. Atliekami
visi pagrindiniai kasimo, lyginimo, pamatų gręžimo darbai.
Tel. 8 676 00479.

Mobiliuoju juostiniu gateriu
kokybiškai pjaunu medieną.
Atvykstu į vietą. Tel. 8 601
02662.

Kviečiame nusipinti
kalėdinį adventinį vainiką.
Priemonėmis aprūpiname.
Užsiėmimai gruodžio mėn.
vyks: I ir VI – nuo 9.30 val.,
III ir V – nuo 17.30 val.
adresu: J. Brundzos g. 6,
Prienuose.
Registracija tel. 8 612 82535.

Renginiai

Remontuojame
skalbykles, džiovy
kles, el. virykles ir
kt. Suteikiame ga
rantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savait
galiais. Tel. 8 645 04370.

šaldytuvus, šaldiklius.
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Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį,
Tačiau bent šia užuojauta norime
palengvinti praradimo skausmą.

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

8 622 02208

ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 30 d.,
naujasis gĖlupis

Reikalinga
Viešbučiui-restoranui Birštone reikalinga kambarinėvalytoja, apmokome dirbti.
Tel. 8 687 53756. Galima siųsti
CV el.p. pusynebirstone@gmail.
com
Baldų įmonei – stalius ir staliaus padėjėjas. Gaminame nestandartinius medinius baldus
ir duris. Tel. 8 679 11884, www.
baldaiirspalvos.lt

Darbas senjorams. Priimsime į
darbą ne visą darbo dieną šaltkalvį-formuotoją. Atlyginimas
nuo 3,50 Eur/val., priklausomai
nuo kvalifikacijos. Tel. 8 698
46062.

Dovanoja

Trijų spalvų suaugusias katytes
(sterilizuotos) ir iki pusės metų
kačiukus (skiepyti). Tel. 8 604
20704.

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.

Lapkričio 30 d. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – konferencija „Laimingas
Prienų kraštas“. 10.30 val. – Registracija 11.00 val. – Renginio
atidarymas 11.15 val. – Iniciatyvos „Laimingas Prienų kraštas“
pristatymas 11.40 val. – Tyrimo
„Laimės indeksas“ pristatymas
(bendrovės „RAIT“ atstovas).
Klausimai ir atsakymai. 12.40
val. – Kavos pertrauka. 13.00 val.
– Diskusija apie tyrimo rezultatus
(moderuoja žurnalistas Martynas
Žilionis) 14.30 val. – Renginio
apibendrinimas. Registracija į
renginį tel. 8 638 55613, el. p.
laimingasprienukrastas@gmail.
com

Lapkričio 30 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – seminaras
„Vakarų Europos sakraliosios
muzikos ištakos: Grigališkasis
choralas“. 11.00 val. – Teorinė-praktinė dalis. Sakralinės
muzikos ypatumai, istorija bei
Grigališkojo giedojimo tradicija.
Seminaro lektorius – teol. dr. sakr.
muz. mgr. kun. Vilius Sikorskas.
15.00 val. – Koncertas. Kauno
sakralinės muzikos mokyklos
mokytojų profesionalaus Antikinės muzikos ansamblio „David
Antique“ (vad. mgr. Mindaugas
Radzevičius) koncertas, skirtas
seminaro dalyviams bei visuomenei. Koncerto metu bus pristatyta
sakralioji vokalinė muzika, grįsta
Grigališkojo giedojimo tradicija.
Lapkričio 30 d. Prienų sporto
arenoje – smiginio varžybos
„Prienų taurė 2019“. 09.30– 10.30
val. dalyvių registracija į tarpklubinį komandinį čempionatą;
09.30–10.50 val. dalyvių registracija į reitinginę rungtį „501“;
11.00–12.00 val. tarpklubinio
komandinio čempionato varžybų pradžia; 12.00 val. – „501“
individualios rungties pradžia;
Po pogrupio etapo – valandos
pietų pertrauka; Po pirmojo individualios rungties „501“ etapo,
t. y. pogrupio etapo, vyks atkrintamosios varžybos, paguodos ir
jaunimo turnyrai (vienu metu)

Dėl mylimo tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame
Donatą Jančauską.
UAB „Prienų butų ūkis“ darbuotojai

ir pramoginis turnyras.

Lapkričio 30 d. 10.00 val. Stakliškių gimnazijoje – tarptautinis
mėgėjų teatrų festivalis „Rudens
sambariai“. 10.00 val. – Jiezno KLC
mėgėjų teatras „Žaltvykslė“. K.
Gineičio komedija „Knarkia paliepus“. 11.00 val. – Punsko Trečiojo
amžiaus universiteto teatras.
Komedija „Oj, cėj amerikonai“.
12.00 val. – Tauragės r. Skaudvilės
kultūros namų mėgėjų teatras.
Komedija „Kas netiesa – nebūtinai melas“. 13.00 val. – Prienų
r. mėgėjų teatras „Veidrodis“. O.
Stepnovos komedija „Svajonių
moteris“. 14.30–15.00 val. – Pietų
pertrauka. 15.00 val. – Kauno
r. Ramučių KLC salės teatras
„Siena“. Džon Patrik komedija
„Įprotis“. 16.00 val. – Anykščių kultūros centro Skiemonių
skyriaus „Skiemonių miestelio
teatras“. Vytauto Kupšio komedija
„Jaunikio medžioklė“. 17.00 val.
– Trakų r. Dusmenų suaugusiųjų
mėgėjų teatras. Edmundo Untulio
komedija „Nosis su apgamu“.
Gruodžio 1 d. Prienų Kristaus
Apsireiškimo bažnyčioje – respublikinis sakralinės muzikos
festivalis „Džiaugsmas pasauliui“.
Dalyvauja vokalinės muzikos
kolektyvai iš Vilniaus, Marijampolės, Varėnos, Vievio, Kėdainių,
Kauno, Garliavos, Samylų, Prienų.
Svečiai – Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Cantores
David“. Įėjimas nemokamas.

Gruodžio 2–31 dienomis Prienų
krašto muziejuje vyks Kalėdinė
mugė. Norinčius dalyvauti mugėje, kviečiame savo rankdarbius
iki lapkričio 25 d. atnešti į Prienų
krašto muziejų (F. Martišiaus g.
13, Prienai).
Gruodžio 3 d. 17 val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre – susitikimas su aktoriumi Giedriumi
Savicku „Aš čia pro šalį ėjau...“.
Renginys nemokamas.
Gruodžio 6 d. 17.00 val. Prienų
Laisvės aikštėje – Kalėdų eglės
įžiebimo šventė. Šventinį laikotarpį „užkurs“ pašėlęs Kalėdų
senelis, 2019 m. projekto „Lietuvos balsas. Vaikai“ nugalėtoja
Milėja Stankevičiūtė, „Vitaminas
D“, „Aksomas“. Vyks akcija „Maltiečių sriuba“, veiks kalėdinė

mugė. Turėkite pagamintą eglutės žaisliuką, sulaukite stebuklingo momento, ir tapsite aktyviais
šventės dalyviais! Kviečiame
prekybininkus, tautodailininkus,
amatininkus dalyvauti ir prekiauti šventėje. Norintiems prekiauti
– dėl leidimų prašome kreiptis
į Prienų seniūniją tel. (8 319)
52 195, el. p. ruta.laukaitiene@
prienai.lt

Gruodžio 7 d. 11 val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre – Advento
vainiko pynimas. Užsiėmimą ves
tautodailininkė, meistrė Jurgita
Treinytė. Renginys nemokamas.
Registracija tel. 8 670 09308.
Gruodžio 13 d. Stakliškėse: 16.00
val. – Kalėdinės eglutės įžiebimas
Stakliškių miestelio aikštėje.
17.00 val. – Atnaujinto Stakliškių
kultūros ir laisvalaikio centro
atidarymas. Padėkos vakaraskoncertas „Po angelo sparnu“.
Koncertuos styginių kvartetas
„Music Atelier“ ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro artistė,
kamerinio orkestro narė Rasa
Smolinskytė.
Gruodžio 17 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– kino filmas visai šeimai „Elniuko Ailo kelionė per Laplandiją“
(nuotykių dokumentika). Bilieto
kaina – 5 Eur.

Parodos

Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama dailininko
Vlado Tranelio autorinė tapybos
darbų paroda.

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Irmos
Urbonavičienės autorinė akvarelės darbų paroda „Kasdieniai
ritualai“. Paroda veiks iki gruodžio 13 d.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama paroda „Adolfas Ramanauskas-Vanagas gyvenime,
kovoje ir dokumentuose“.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje lapkričio mėn. eksponuojama Padangų importuotojų
organizacijos fotografijų paroda
„Kūrybingas padangų atliekų
panaudojimas“.

Atraskite ir nupieškite prieMatematinis galvosūkis. Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog skaičių sumos su- lapkričio Š E Š T A D I E N I S
Įrašykite
trūkstamus
Įrašykite
skaičius
trūkstamus
taip, jog
horizontaliai,
skaičius
taip,vertikaliai
jog horizontaliai,
ir įstrižaivertikaliai
sutaptų skaičių
ir įstrižai sutaptų skaičių
šų laivus! Eilučių
ir stulpelių
taptų horizontaliai,
vertikaliai
ir įstrižai.
sumos.
sumos.
pradžioje surašyti numeriai

9

32

24

27 7

7

2

27

4

113 2

3

26

1

418

1

3

1

13
3

21 29 30 15 21
21 29
14 30 15 21

4

6

33

100 4+1

3

317 1

gruodžio

2

16 4

6

1

33+4

3SEKMADIENIS
17

-3
38
+2
33

2

16

9

7

5

89

738 5

18

6

10

9

6

10
33 9

14

26 29 24 40 18
26 29
24 24 40 18
24
gruodžio P I RM A D I E N I S

Matematinis galvosūkis. Atlikdami sudėties veiksmus raskite kelią nuo apibrėžto

8

KLAIPĖDA

VILNIUS

-3

+1

+1 +3

-2
+1

2

pradinio skaičiaus iki galutinės, apskritimu apibrėžtos sumos.

KLAIPĖDA

VILNIUS

3

-2

0

gruodžio

3

4

0

+1 +3

ANTRADIENIS

-2
+1

© 2016 KrazyDad.com

gruodžio

4

0

+1 +3

TREČIADIENIS

-2
+1

KLAIPĖDA

VILNIUS

-2
1.

#8

9

4

1

4

7

4

8

1

9
2
7
10

1
2
7
4

3
4
2
9

6

26

9

13

2

27

2

32
35

7
2.

10
7
2
3
7

7

9

9

5

5

18

4

1
5

0

3

6

8

33

1

38

8
2
3

10

4

1

1

16
17
33

29 1.

8
4

4

2

4
4
1

1

2

4

1

9

9
1
7
8

2

7
10

2
7
4

18

3

26

3
4
2
9

13
27
32
35

2

0

4

14

2

4

-2

Matematinis galvosūkis. Raskite slaptą skaičių - eilučių ir stulpelių skaičių sumą.
8

21 29 30 15 21

#8

KLAIPĖDA

VILNIUS

ATSAKYMAI

gruodžio

26 29 24 40
10

6

7

9

2

2

3

2

7

9

9

5

4

7

7

1

6

5

8

10

2.

Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliai, vertikaliai ir įstrižai su
sumos.
sumos.

5

2

+1

+3 +6

KETVIRTADIENIS

+1
+3

3

KLAIPĖDA

VILNIUS

2

0

#6

gruodžio

6

3

1918

1823

1945
1586
1621

+6 +6

P E N K TA D I E N I S

+1
+4

KLAIPĖDA

VILNIUS

0

+3

+3 +6

VANDENS TEMPERATŪRA

-1#2

1914
1918
1835
1891

+2

+3 NEMUNAS
PRIE NEMAJŪNŲ
2019-11-27
+3 KAUNO MARIOS
+5 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+2 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

6x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1
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Gruodžio 3 d.
Sudoku
ANTRADIENIS
Įrašykite skaiTarptautinė neįgaliųjų žmotmenis nuo 1 iki
nių diena
9 taip,
Lietuvos
diena
of the classic
strategyadvokatūros
game in which
you must
locatekad
andskaisink a
nesikarate the number of squares
in 08:19
each row/columntmenys
that contain
a ship
Saulė teka
dicate water, specificleidžiasi
ships, or
parts of ships. Circles
indicate
totų eilutėse,
15:57
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Technologies
2015 Schoolhouse Technologies - 1 Semicircles indicate
of larger
squares bei
stulpeliuose
Dienosends
ilgumas
07.38ships. Large
s are unspecified
ship
pieces.
The
complete
list
of
ships
paryškintuose
Jaunatis (6 mėnulio diena)
puzzle. NoPranciškus,
ship may touch
another
ship, even9 diagonally.
langelių (3×3)
Gailintas,
Audinga,
kvadratuose.
Ksaveras
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Lošimas
m. gruodžio 1 d.: JAV sėkminSavaitė istorijos puslapiuose
Sode, darže:
Nr. 1394
gai atlikta pirmoji lyties pakeitim.
lapkričio
30
d.:
pradinėje
tinkamas laikas pjauti žolę,
2019-11-27
mo operacija.
Šiaurės karo stadijoje prasidėlaistyti, netinkamas laikas
m. gruodžio 2 d.: Paryžiaus Notre
jo Narvos mūšis, kuriame Švedijos karaliaus
kaupti vaisius.
SKAIČIAI
Dame katedroje Napoleonas saKarolio XII armija nugalėjo Rusijos caro PePagrindiniai skaičiai: 11, 27, 28, tro I armiją.
ve
karūnavo
Prancūzijos imperatoriumi.
Gruodžio 4 d.
30, 42, 48
m.
gruodžio 2 d.: įvyko Austerlico
TREČIADIENIS
m. lapkričio 30 d.: Čarlis ČapliVikingo skaičius: 03
mūšis, kuriame Austrijos ir RusiŠv. Barbora
nas debiutavo kine.
jos jungtinė 86 tūkst. karių armija, vadovaujaSaulė teka 08:20
m. gruodžio 1 d.: Kaune į vysVieno derinio laimėjimų
ma M.Kutuzovo, pralaimėjo Napoleono pranleidžiasi 15:56
kupus įšventintas Jurgis Malentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
cūzų armijai, kurią sudarė 73 tūkst. karių.
Dienos ilgumas 07.36
tulaitis.
14233797.00€ 0
Priešpilnis (7 mėnulio diena) 6+1
m. gruodžio 2 d.: JAV prezidenm. gruodžio 1 d.: išleista pirBarbora, Osmundas, Vainotas, 6
243425.50€ 0
tas Džeimsas Monro paskelbė
moji Hanso Kristiano AnderseLiugailė
vadinamąją „Monro doktriną“ – „Amerika
5+1
15810.00€ 1
no
pasakų
knyga.
Tinkamas laikas sėti:
– amerikiečiams“, pagal kurią turėjo būti už5
722.50€
4
m. gruodžio 1 d.: fizinio lavini- kirstas kelias Europos valstybėms kolonizuošaknines petražoles, morkas,
96.00€
36
mo mokytojas Džeimsas Neis- ti Ameriką.
pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 4+1
8.00€
279
mitas sugalvojo savo auklėtiniams žaidimą
ropes, grieščius, burokus, braš- 4
m. gruodžio 2 d.: JAV sukurtas pir5.00€
668
patalpoje: skirtinguose salės galuose prikakes, sodo žemuoges, svogūni- 3+1
masis branduolinis reaktorius.
lė po pintinę, davė jiems futbolo kamuolį ir
nes gėles.
3
1.50€
4711
m. gruodžio 3 d.: iš Amerikos į
paaiškino, kad jį reikia įmesti į pintinę. Taip
Sode, darže:
2+1
1.25€
5152
Angliją atvežtos bulvės.
gimė krepšinis.
tinkamas laikas pjauti žolę,
2
0.75€
35452
laistyti, netinkamas laikas
m. gruodžio 3 d.: Galilėjus išrado
m. gruodžio 1 d.: Transilvanija
Kito tiražo prognozė: 16,1 mln. Eur
kaupti vaisius.
teleskopą.
prisijungė prie Rumunijos.

Atsakymai
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1967

m. gruodžio 3 d.: atlikta pirmoji širdies persodinimo operacija
žmogui: Keiptaune chirurgas Kristianas Bernaras persodino širdį žydų išeiviui iš Lietuvos
Luisui Vaškanskiui. Pacientas po operacijos išgyveno aštuoniolika dienų.

1973
1674
1931

m. gruodžio 3 d.: JAV kosminis
palydovas Pioneer 10 atsiuntė
pirmąsias Jupiterio nuotraukas.

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

m. gruodžio 4 d.: Prancūzijos jėzuitai įsteigė Čikagos miestą.

m. gruodžio 5 d.: keletu sprogimų sunaikinta Kristaus Išgelbėtojo šventovė – didžiausia cerkvė Maskvoje.
Sovietų spauda šį sprogdinimą sveikino kaip
pažangų.

1957

m. gruodžio 5 d.: į vandenį nuleistas pirmasis pasaulyje civilinės paskirties laivas su branduoline jėgaine
– ledlaužis „Leninas“.

1774

m. gruodžio 6 d.: Austrija tapo
pirmąja pasaulio šalimi, kur buvo
įvesta valstybinė švietimo sistema.

GAMA RADIACINIS FONAS
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Gruodžio 2 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė vergovės panaikinimo diena
Saulė teka 08:17
leidžiasi 15:58
Dienos ilgumas 07.41
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Liucijus, Svirgailas, Milmantė,
Aurelija, Paulina
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, netinkamas
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laikas laistyti.
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Gruodžio 1 d.
SEKMADIENIS
Pasaulinė AIDS diena
Saulė teka 08:16
leidžiasi 15:59
Dienos ilgumas 07.43
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Aleksandras, Eligijus, Natalija,
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Butigeidas, Algmina
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, vijoklines
gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, netinkamas
laikas laistyti.

© 2015 Schoolhouse
2019-11-27
Technologies

2

by Krazydad,

nurodo kiek laivų ar jų fra1.gmentų yra konkrečioje
1.
eilutėje ar stulpelyje. ŠoVolume
1, Book
1
ne surašyti jūroje
esantys4
8 10
laivai. Laivai negali liestis nei4šonais nei 7
įstrižai.7
Ieškoti laivų Jums padės
užuomina
4 - laivo
1 arba
2 jūros fragmentas.

-1-

Lapkričio 30 d.
ŠEŠTADIENIS
Šv. Andriejus, Saulės grįžtuvių
laukimo pradžia
Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos
6x6 Battleships
akto diena
Advento pradžia
Pasipriešinimo pirkiniams
diena
Saulė teka 08:14
leidžiasi 15:59
Dienos ilgumas 07.45
Jaunatis (3 mėnulio diena)
0 3Saugardas, Dovainė,
Andriejus,
Andrius, Saugirdas, Saugirdė
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, vijoklines
gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

PASKUTINIS PUSLAPIS
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ŠEŠTAdienis,
2019 m. lapkričio 30 d.,
naujasis gĖlupis

FUKUŠIMOS AE
7809 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8000 nSv/val.

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

