Diskutavo apie kaimo plėtrą

NAUJASIS
GĖLUPIS
Š E ŠTA D I E N I S

2019 m. GRUODŽIO 7 d., Nr. 94 (2124)

4
5

Prienų pareigūnai
gavo tris naujus
automobilius

VVG tinklo plėtros pirmininkė, Kauno rajono VVG vadovė Kristina Švedaitė-Damašė, Prienų rajono VVG
vadovė Virginija Žliobienė, VVG administratorius Saulius Narūnas, Prienų rajono savivaldybės
bendruomenių asociacijos pirmininkas Vaidas Kupstas.

Laima

DUOBLIENĖ
Lapkričio 29 d. Prienų KLC
vyko konferencija „Prienų
rajono kaimo plėtra: patirtys, galimybės, iššūkiai,
perspektyvos“.
Konferencijoje, kurią organizavo Prienų rajono vietos
veiklos grupė (VVG), dalyvavo bendruomenių, asociacijų,
nevyriausybinių organizacijų

atstovai, svečiai.
Supažindino su 2015–
2023 m. strategija
Prienų rajono VVG pirmininkė Virginija Žliobienė
konferencijos dalyvius supažindino su 2015–2023 m.
vietos plėtros strategija, kuri
pradėta įgyvendinti 2016 m.
vasario mėnesį. Iš viso projektams ir administravimui
skirta paramos už 2,2 mln.
eurų. Strategija parengta
pagal du prioritetus. Pirma-

sis prioritetas – patrauklios
aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų kokybės gerinimas. Antrasis prioritetas – socialinio
aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas
ir socialinės atskirties mažinimas.
V.Žliobienė apžvelgė atskirus kvietimus, skirtus abiem
priemonėms įgyvendinti,
NUKelta Į 2 p. 

eglę įžiebė išlaužiškiai, surengę įspūdingą šv. Kalėdų
laukimo šventę „Betliejaus
žvaigždė“.
Pagrindinė Išlaužo seniūnijos eglė auga prie Išlaužo

Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios
klebonijos. Manoma, kad ji
sodinta dar klebono Vytauto
Gurevičiaus. Ši eglė gali būti
NUKelta Į 2 p. 

Pirmoji rajone kalėdinė eglė įžiebta Išlauže
„Vaikas mus
išmokė gyventi
kitaip“

Laima

DUOBLIENĖ
Vos prasidėjus adventui
pirmieji Prienų rajone

Subalansuokite švenčių stalą ir denkite
jį kartu su vaikais

REKLAMA

Šventės turėtų asocijuotis
su jaukumu, o ne rūpesčiais.
Mintis su vaikais padengti
švenčių stalą super tėčio vardą pelniusiam Simonui Urbonui atrodo kaip dar viena

galimybė prasmingai praleisti laiką su vaikais, paskatinti
jų kūrybiškumą, burti šeimą.
O tam, kad vaišės nesukeltų negalavimų – medicinos
mokslų daktarė, gydytoja
dietologė, prekybos tinklo

„Rimi“ sveikesnės mitybos
konsultantė Edita Gavelienė
pataria, kaip ir kokius patiekalus derinti, kad išlaikytume balansą.
Socialiniuose tinkluose
aktyviai už kūrybišką tėvystę pasisakantis tėtis S. UrboNUKelta Į 6 p. 
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Brangiausia močiute!
Sveikinu proga gimimo dienos
Lai nieko netrūksta tau niekados.
Daug džiaugsmo linkiu tau tik tyro,
Kuris kaip srovė iš šaltinio išnyra.
Sveikatos linkiu tau geros ir stiprios,
Tvirta kad ji būtų lyg viršūnė kalnuos.
O rūpesčiai jeigu kasdieniai prislėgs,
Širdžiai maloni veikla tau padės.
Meilės linkiu dar, nes jos reik visada,
Mėgaukis ja kaip gėlės saulėta diena.
Užmik, prabusk ir gyvenk mintimi,
Kad pasaulis puikus, gera būt jo dalimi!

88-ojo gimtadienio proga

Stanislovą Genovaitę RASIMIENĘ,
gyvenančią Prienuose,

sveikina anūkė Karolina.

Europiečiai susirūpinę klimatu,
lietuviai – skurdu ir miškais
Spalį Europos Parlamento (EP) užsakymu įvykdyta apklausa parodė,
kad dauguma europiečių kovą su klimato kaita
laiko svarbiausiu EP prioritetu, tačiau Lietuvoje
ji – tik penktoje vietoje.
Ši „Eurobarometro“ apklausa atskleidė, jog lietuviai iš Europos Parlamento pirmiausia tikisi skurdo
ir socialinės atskirties įveikimo priemonių. Šią sritį
paminėjo net 57 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų – tai didžiausias rodiklis
visoje ES, gerokai lenkiantis kitas valstybes. Visoje
Europoje tik 31 proc. gyventojų šį klausimą laiko
EP prioritetu.
Antroje vietoje Lietuvoje – kova su jaunimo nedarbu (33 proc., Europoje
– 24 proc.), trečioje – ekonomikos augimo skatinimas (28 ir 18 proc.), ketvirtoje – vartotojų teisės
(22 ir 18 proc.). Klimato
kaitą pirmąkart istorijoje
EP prioritetu laiko dauguma europiečių – 32 proc.,
tačiau tik 21 proc. lietuvių. Labiausiai ji rūpi švedams (62 proc.), danams
(50 proc.) ir olandams
(46 proc.).
Apklausa taip pat atskleidė, kuris aplinkosaugos klausimas žmonėms
aktualiausias. Absoliuti
dauguma europiečių (52
proc.) mano, kad tai yra
klimato pokyčiai, po jų ei-

na oro tarša (35 proc.), jūrų tarša (31 proc.), miškų
naikinimas ir didėjantis
atliekų kiekis (abu po 28
proc.). Lietuvoje pirmąją
vietą užėmė miškų naikinimas – jį paminėjo net
63 proc. apklaustųjų, tai
didžiausias rodiklis visoje ES.
Jaunimo surengti protestai dėl klimato kaitos
sutelkė milijonus žmonių
ES ir kitur pasaulyje. Beveik šeši iš dešimties europiečių įsitikinę, kad šie
protestai turės poveikį
tiek valstybių, tiek Europos lygiu vykdomai politikai. Labiausiai tuo įsitikinę airiai (74 proc.), švedai
(71 proc.) ir kipriečiai (70
proc.), o mažiausiai – čekai (42 proc.) ir britai (47
proc.). Lietuvoje tuo įsitikinę 63 proc. gyventojų.
Tačiau tik 48 proc. lietuvių mano, kad jaunimo
protestai paskatins politinius veiksmus jų šalyje, o
46 proc. su tuo nesutinka.
Skeptiškiausi šiuo atžvilgiu yra čekai (vos 37 proc.
tikisi politinių veiksmų
jų šalyje, o 58 proc. – nesitiki).
Šios reprezentatyvios
apklausos duomenis surinko ir apdorojo bendrovė „Kantar“, o pati apklausa atlikta 2019 m. spalio
8–22 d. visose 28 ES valstybėse. Tiesiogiai apklausti 27 607 žmonės, vyresni
nei 15 metų. EP 
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Europos čempionate – pirmasis D.Rapšio
aukso medalis

Turkija šantažavo NATO Baltijos šalių
sąskaita

Glazge vystantį Europos plaukimo čempionatą trumpame
(25 metrų) baseine trečiadienio vakarą sėkmingai pradėjo
Lietuvos rinktinės lyderis Danas Rapšys. Panevėžietis
jau pirmąją varžybų dieną nuskynė aukso medalį 400 m
plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje.

Pirmoji rajone kalėdinė eglė
puošiant eglę ir
įžiebta Išlauže prisidėjo
kuriant šventinę nuotaiką.
ATKelta IŠ 1 p.
ir rekordininkė – aukščiausia
kalėdinė eglė rajone, mat jos
aukštis yra apie 23 metrus,
ji matoma net iš Šaltupio,
Rutkiškių, Gražučių, Čiudiškių kaimų.
„Mūsų seniūnija pati gražiausia, o mūsų eglė – pati
aukščiausia“, – juokavo Išlaužo klebonas Vilius Sikorskas.
Jis papasakojo, kad jau pernai jam kilo mintis papuošti
čia pat vietoje augančią eglę,
o ne nukirstą ir atvežtą. Tam
pritarė ir seniūnas, ir bendruomenė, o puošti eglę ir
įrengti prakartėlę padėjo didelis būrys žmonių. Jau planuojama, kad per kitų metų
Kalėdas sužibs ne tik ši, dar
labiau paaugusi eglė, bet ir
Išlaužo parkų medžiai.
„Linkiu, kad mūsų laukimas būtų gražus, o Kalėdos
kiekvienam į namus atneštų
daug šeimos šilumos, pasitikėjimo, sveikatos ir turtingų
metų“, – prieš šventindamas
prakartėlę ir eglę kalbėjo
klebonas.
Gausų susirinkusiųjų būrį sveikino ir Prienų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius,
ir Išlaužo seniūnas Tomas
Skrupskas.
Padėkos žodžiai skambėjo tiems, kurie daugiausiai

Seniūno padėkos įteiktos
Išlaužo klebonui V. Sikorskui, UAB „Kesberta“ vadovui
Kęstučiui Grabauskui bei
jauniems seniūnijos ūkininkams Tautvydui Žukauskui
ir Tadui Keturakiui.
Šventėje koncertavo Išlaužo pagrindinės mokyklos ansamblis, vadovaujamas mo-

kytojos Aldonos Armonienės, Išlaužo laisvalaikio salės
vokalinis ansamblis, vadovaujamas Ausmos Sakalauskaitės, ir muzikinio projekto
„Lietuvos balsas“ dalyvė Neringa Garmuvienė.
Karšta kakava vaišino Išlaužo kaimų bendruomenė.
Šventė baigėsi fejerverku,
kurį bendruomenei padovanojo Gražučių seniūnaitis
Tautvydas Žukauskas.
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Turkijos prezidentas Redžepas Tajipas Erdohanas
grasino vetuoti atnaujintus Baltijos šalių ir Lenkijos
gynybos planus, jeigu NATO nepripažins Sirijos kurdų
Liaudies apsaugos dalinių (YPG) teroristine organizacija,
tačiau vėliau atsitraukė ir planai buvo patvirtinti.

Diskutavo apie kaimo plėtrą
ATKelta IŠ 1 p.
skirtą, panaudotą ir likusią
paramą, įvardijo jau įgyvendintus, dar įgyvendinamus ir
dar vertinamus projektus.
Rajono vizija – saugus,
patrauklus, novatoriškas,
atviras kiekvienam žmogui ir verslui
Apie Prienų rajono savivaldybės viziją (kryptis, galimybes ir lūkesčius) kalbėjo
mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė.
Prienų rajono savivaldybės vizija: Prienų rajonas
– saugus, patrauklus, novatoriškas, atviras kiekvienam
žmogui ir verslui.
L. Jakinevičienė priminė,
kiek bendruomenių ir asociacijų yra registruota kiekvienoje seniūnijoje, kiek veikia
jaunimo organizacijų.
Bendruomenių ir asociacijų veikla finansuojama
pagal Kultūros, jaunimo ir
bendruomenės aktyvinimo
programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo
organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ programoje
numatytas lėšas. Šiai priemonei 2017 m. buvo skirta beveik 180 tūkst. eurų, 2018 m.
– 248,3 tūkst. eurų, 2019 m.
– 313,5 tūkst. eurų. Iš jų asociacijoms ir bendruomenėms
– atitinkamai 44,04 tūkst. eurų, 50,02 tūkst. eurų ir 43,4
tūkst. eurų. Iš viso parama
skirta 37 organizacijoms. Remiamas viešųjų erdvių tvarkymas, švenčių organizavimas, priemonių įsigijimas,
vaikų dienos stovyklų organizavimas, projektų kofinansavimas ir kitos išlaidos.
L. Jakinevičienė priminė,
kad ateinantiems metams
nustatytos šios prioritetinės
veiklos kryptys: socialinio

verslo skatinimas; edukacinių veiklų plėtra; poeto Justino Marcinkevičiaus 90-ųjų
gimimo metinių paminėjimas; vaikų dienos centrų plėtra; jaunimo užimtumo iniciatyvų skatinimas; bendruomenių sveikatos stiprinimas
ir monitoringas; asmenų,
kuriems nustatyta proto negalia ar psichikos sutrikimai,
integracija ir užimtumas bendruomenėje; Prienų krašto
identiteto aktualizavimas.
Ji taip pat priminė programos lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo
svarbiausius punktus bei lūkesčius.
Dalijosi gerąja patirtimi
VVG gerąja patirtimi ir iššūkiais pasidalino VVG tinklo
plėtros pirmininkė, Kauno
rajono VVG vadovė Kristina
Švedaitė-Damašė. VVG tinklas vienija 49 kaimiškųjų
vietovių VVG, o svarbiausiu
sėkmingos veiklos veiksniu
pranešėja įvardijo bendravimą ir bendradarbiavimą.
Kauno rajono VVG vadovės
teigimu, 2007–2013 m. dauguma (apie 85 proc.) projektų buvo skirta infrastruktūros gerinimui, o 2014–2020
m. – apie 75 proc. projektų
skirti verslo ir darbo vietų
kūrimui.
K. Švedaitė-Damašė apgailestavo, kad dažnai sėkmingą
projektų įgyvendinimą lėtina
tai, kad iki šiol nėra vertinimo metodikos. Kalbėdama
apie ateities perspektyvas, ji
pastebėjo, kad kol kas nėra
strategijos, į kokį modelį bus
orientuojamasi.
K. Švedaitė-Damašė pateikė ir konkrečių bendruomeninių verslo kūrimo, kaimų
atnaujinimo, aplinkos gražinimo pavyzdžių, o pritrūkus
idėjų ragino drąsiai kreiptis
į kitų rajonų VVG, bendruo-
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menes ir pasinaudoti jų patirtimi.
Įgyvendintų vietos projektų rezultatus aptarė VVG
administratorius Saulius Narūnas. Kalbėdamas apie VPS
priemonės „Ūkio ir verslo
plėtra“ sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, jis sakė, kad
buvo gautos 7 paraiškos, jau
įgyvendinti du projektai. S.
Narūnas trumpai supažindino su projektais, ypač pasidžiaugė teritoriniu projektu „Dzūkijos piliakalnių
kelias“, kuris buvo įgyvendinamas Trakų, Alytaus ir
Prienų rajonuose. Už didelį
indėlį įgyvendinant projektą
VVC administratorius padėkojo Vyšniūnų bendruomenės pirmininkei Daliai Vertinskienei.
Apie LEADER programos
ateitį, iššūkius ir lūkesčius
kalbėjo konsultantė Jūratė
Čiukinaitė. Ji pasidžiaugė,
kad Prienų rajone jau įgyvendinta apie 80 proc. projektų,
kai šalyje – tik 30-40 proc.
J. Čiulikinaitė pasakojo
apie projektų rengimo sunkumus, klaidas. Ateityje rašant projektus ji ragino atkreipti dėmesį į rajono problemas ir apgailestavo, kad
kol kas neaišku, kokia strategija bus numatyta kitam
laikotarpiui, prasidėsiančiam
po 2020 m.
Apie strategijų rengimo
„jovalą“, vertinimo neteisingumą kalbėjo ir jos kolega
Vytautas Mickus.
Svarbiausias tikslas –
bendrauti ir bendradarbiauti
Prienų rajono savivaldybės bendruomenių asociacija, kuriai vadovauja Vaidas
Kupstas, įkurta 2003 m.
„Per šį laikotarpį daug išmokome, nemažai nuveikėme, išaugome iki paauglystės, išmokome bendrauti su
Redakcija pasilieka teisę
rankraščius trumpinti ir redaguoti.

Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su
laiškų autorių nuomone.
Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje
paskelbtą informaciją bei nuotraukas be
redakcijos sutikimo - draudžiama.

savivaldybės darbuotojais ir
teisingai išdėstyti savo poreikius“, – kalbėjo nuo 2011
m. asociacijai vadovaujantis
V. Kupstas,
Jo manymu, svarbiausias
asociacijos tikslas – bendrauti ir bendradarbiauti. Ypač
sveikintinas vienoje seniūnijoje esančių bendruomenių
bendravimas. Pasak V. Kupsto, bendruomenėms trūksta
glaudesnės bendrystės su
Ūkininkų sąjunga.
Asociacijos vadovo teigimu, kurdamasi kiekviena
bendruomenė turėjo skirtingų tikslų – vienos norėjo gauti patalpas, kitų pirmininkai
– tapti lyderiais, treti – paįvairinti šalia gyvenančių žmonių laisvalaikį ir t.t. Todėl ir
tolesnė veikla bei aktyvumas
yra skirtingi. Jo manymu, tos
bendruomenės, kurios konfrontuoja tarpusavyje, turėtų
susijungti.
Asociacijos vadovas linkėjo bendruomenėms aktyvumo, išlaikyti teigiamą ir teisingą požiūrį.
V. Kupstas turėjo ir dar
vieną tikslą – surinkus į būrį
bendruomenių atstovus, surengti ataskaitinį-rinkiminį
susirinkimą. Deja, į konferenciją neatvyko reikiamas
skaičius bendruomenių atstovų, todėl rinkiminis susirinkimas bus surengtas artimiausiu metu.
Konferencijos dalyvius
sveikino Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė
Zailskienė, kuri džiaugėsi
jau įgyvendintais projektais,
linkėjo sėkmės įgyvendinant
pradėtus ir ruošiantis pateikti naujus, išreiškė viltį, kad
atsiras daugiau edukacinių
veiklų, projektų, kurie leis užsidirbti, pagyvins kaimo bendruomenių gyvenimą.
Muzikinį sveikinimą įteikė
Prienų KLC ansamblis „Aksomas“.
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verta žinoti
Po didelio gaisro Odesos kolegijoje 14
žmonių laikomi dingusiais
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Samoa uždaryta beprecedenčiam
mūšiui su tymų epidemija

Ukrainos pietiniame Odesos uostamiestyje per gaisrą
Ekonomikos, teisės, viešbučių ir restoranų verslo kolegijoje
žuvo viena studentė, nukentėjo kiti 27 žmonės, o dar
14 žmonių laikomi dingusiais. Gaisras kilo šešių aukštų
kolegijos mokomojo korpuso pastato trečiajame aukšte.

1HYLHQLEėGRMH

Samoa ketvirtadienį buvo dviem dienoms visiškai
uždaryta beprecedentei masinei vakcinacijai, kuria
siekiama suvaldyti tymų epidemiją, šioje Ramiojo
vandenyno salų valstybėje nusinešusią dešimčių vaikų
gyvybes.
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Ar perkate ir naudojate dėvėtus
daiktus?

to paties drabužio nedėvėti.
Bet neperku naudotų daiktų, nes girdėjau, kad daiktai
kaupia energiją, kuri gali būti
ir neigiama. Drabužį gali išskalbti, išlyginti, o su dideliu
daiktu to nepadarysi.

Užs. Nr. 040 

pigesnės. Ir kokybė geresnė būdavo. Dabar pamačius
apipešiotą megztinį, kainuojantį 8–10 eurų, praeina
noras ieškoti toliau. Seniau
pirkdavau ir kitokius daiktus, pavyzdžiui, rankines, bet
pastaruoju metu nusprendžiau, kad turiu pakankamai,
ir net nebežiūriu.

Indrė Gediminaitė
Darius Giraitis

Galima sakyti, kad neperku ir nenaudoju, nes manau,
kad geriau nauji daiktai. Labai
retai, bet pasitaiko, kai įsigyju kokį daiktą buičiai, pavyzdžiui, užtiesalą automobiliui.
Po sendaikčių prekyvietes
nevaikštau dar ir dėl to, kad
tam reikia daug laiko, noro ir
kantrybės. Nesilankau ir vadinamuose bagažinių turguose,
nes neįsivaizduoju, ko iš ten
man gali reikėti.

Taip, vaikštau po dėvėtų
drabužių parduotuves. Pirmiausia dėl to, kad taupyčiau gamtos išteklius – pailginčiau daikto gyvenimą. Aš
turbūt esu iš tų, kuri „skudurynuose“ moka rasti gerų ir
kokybiškų drabužių, nes kai
apsirengiu, visi klausia, kur
gavau. Dažniausiai apsipirkti
einu, kai būna nuolaidos, nes
kai atnaujina asortimentą,
būna gan brangu. Nebrangiai
nusipirkus nebūna gaila atiduoti, nes aš stengiuosi ilgai

Genovaitė Senavaitienė

Gan dažnai užsuku į dėvėtų drabužių parduotuves ir
įsigyju nemažai. Kartais einu
konkretaus drabužio ieškoti,
o kartais ir šiaip pasižvalgyti
– gal ką tinkamo rasiu. Anksčiau, prieš dešimt ir daugiau
metų, prekės, nors nebūdavo taip gražiai sukabintos
ir surūšiuotos, buvo daug

Alma Vaišnienė

Į dėvėtų daiktų prekyvietes užsuku retai, beveik visada vizitai būna tiksliniai,
kai greitai prireikia kokio
konkretaus drabužio.Kartais
nusiperku ir tokį drabužį, kurį paskui persiuvu ar papil-

Mintimis
dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja
Laima Duoblienė

dau detalėmis, aksesuarais.
Manau, kad šitų parduotuvių prekės leidžia žmonėms
improvizuoti. Apie kainas
mažai ką galiu pasakyti, bet
esu pastebėjusi, kad kartais
dėvėti drabužiai kainuoja
tiek, kiek nauji. Gal todėl, kad
dažnai dėvėtų drabužių audiniai būna labai kokybiški ir
ilgaamžiai. Manau, kad daug
kam reikalingos dėvėtų rūbų parduotuvės – jaunimui,
kuris nori dažnai keisti drabužius, greitai augantiems
paaugliams. Nors kainų vis
tiek nesuprantu – dažnai jos

būna neadekvačios. Įdomu,
kokie ekspertai tas kainas
nustatinėja?
Meida Juknevičiūtė

Gan dažnai užsuku į dėvėtų rūbų parduotuves ir nusiperku nemažai gerų, išskirtinio dizaino, garsių firmų drabužių. Man pavyksta rasti.
Nors kartais prekės kainuoja nemažai, manyčiau, kaip
dėvėtas rūbas per daug, bet
perku patinkantį daiktą, nes
jis išskirtinis, niekas kitas tokio nedėvės ir niekur kitur jo
nenusipirksi.
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atgarsiai
JK teismas uždraudė aplinkosaugos
aktyvistams artintis prie naftos platformų

Energetikos milžinė „Shell“ trečiadienį laimėjo bylą, kurioje
prašė teismo užkirsti kelią aplinkos apsaugos aktyvistams
patekti į bendrovės platformas Šiaurės jūroje netoli Škotijos.
Aktyvistai protestavo prieš naftos milžinės sprendimą
palikti platformos dalis jūroje, kai jos bus uždarytos.

Prienų pareigūnai gavo tris
naujus automobilius

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

2019-12-01 apie 15.44
val. gautas pranešimas,
kad Veiverių sen., Kuprių
k., Kuprių g. dega dviejų
aukštų mūrinis dešimties butų namas. Išdegė
pirmame aukšte esančio
buto (74 m² dydžio) koridoriaus (5x2,5 m dydžio)
sienos ir lubos, iškaltos
medinėmis lentelėmis,
bei medinės durys. Aprūko virtuvės ir dviejų
kambarių sienos. Viename iš kambarių apsilydė
putplasčio apdaila.
2019-12-01 apie 22.20
val. Prienų r., Elzbietiškio k., gyvenamojo namo
kambaryje, konflikto
metu neblaivi (3,23 prom.
alkoholio) moteris (g.
1987 m.) smurtavo prieš
savo neblaivų (1,98 prom.
alkoholio) sugyventinį
(g. 1979 m.). Įtariamoji
sulaikyta ir uždaryta į
areštinę.

2019-12-02 ryte, 9.29
val., gautas pranešimas,
kad Pakuonio sen., Patamulšio k., Pamiškio g.
dega namas. Atvira liepsna degė vagonėlis. Visiškai išdegė vagonėlio vidus. Namelio gyventojas
apdegė veidą ir plaukus.
GMP medikų apžiūrėtas
vietoje, į gydymo įstaigą
vykti atsisakė.
2019-12-02 apie 12.50
val. vyras (g.. 1987 m.)
pastebėjo, kad iš jam
priklausančios sodybos
Prienų r. sav. pavogta
priekaba, skirta gyvuliams pervežti.
REKLAMA

Laima

DUOBLIENĖ
Alytaus AVPK Prienų rajono policijos komisariato
automobilių parką papildė trys nauji „Volkswagen
Caddy“ automobiliai, kuriais nuo ketvirtadienio
važinėja Veiklos skyriaus
pareigūnai.
Pasak Prienų r. PK viršininko Andriaus Rupeikio, automobiliai yra su automatine
pavarų dėže, 2 litrų darbinio
tūrio 147 AG (110 kW) maksimalios galios turbodyzeliniu varikliu (TDI), keturiais
varančiaisiais ratais, oro kondicionieriumi. Salone įrengtos trys sėdimos vietos – dvi
pareigūnams, o trečioji skirta
stažuotojui arba nukentėjusiajam. Dalį galinės sėdynės
užima dėžė, kurioje yra gelbėjimo ir kita būtina įranga.
Automobiliuose, be įprastos
pareigūnams įrangos, yra
sumontuotos ir 4 vaizdo kameros (viena – priekyje, dvi
– gale, viena – salone), radijo stotis, ant stogo sumontuoti švyturėliai ir šoniniai
žibintai.
Automobilio gale įrengtos
dvi vietos sulaikytiems asmenims vežti. Jos yra izoliuotos

nuo priekinės salono dalies,
be langų į išorę, su grotomis
dengtu langu į saloną.
Komisariato vadovas
džiaugėsi, kad automobiliuose veikia belaidis internetas, todėl visus dokumentus galima užpildyti įvykio
vietoje, nebereikia važiuoti į
komisariatą.
Iš viso Lietuvos policijos
komisariatai gavo 128 tokius
naujus automobilius. 15 iš jų
atkeliavo arba dar atkeliaus į
Alytaus apskrities rajonų policijos komisariatus.
Vieno automobilio kaina
– per 33 tūkst. eurų, iš kurių
daugiau nei 7 tūkstančius
kainavo speciali įranga.
Prienų r. PK naudojasi dešimčia „uniformuotų“ automobilių ir vienų „civiliniu“,
neskirtu patruliavimui. Seniausias – „Volkswagen Passat“, pagamintas 2006 m.
Trys dar senesni (2005 m.),
kuriuos ir pakeitė naujieji,
išmontavus įrangą bus parduoti aukcione.

Prancūzija uždraudė du amerikiečių
gamybos pesticidus dėl grėsmės bitėms

Adventas Lietuvoje turi senas tradicijas. Beveik mėnesį trunkantis apsivalymo,
susikaupimo ir apmąstymų
laikotarpis padeda pasirengti didžiajai metų pabaigos šventei – Kalėdoms.
Nemažai lietuvių stengiasi prisiminti ir laikytis senųjų
advento tradicijų, iš kurių viena
yra pasninkas. Gal mūsų žmonės labai ir nesilaiko pasninko,
tačiau savo meniu ir šiuo laikotarpiu galima paįvairinti skaniais ir vertingais patiekalais.
Advento laikotarpiu lietuviai
renkasi ne tik žuvį – pirmenybę
teikia ir džiovintiems vaisiams
bei grybams, kepa įvairius pyragėlius, verda virtinius.Taigi pabandykime pasigaminti adventui tinkančių patiekalų.

Grikių blyneliai

Reikės: 150 g grikių,
1 morkos, 1 svogūno,
pusės paprikos, 2 kiaušinių, trupučio miltų,
druskos, pipirų.
Gaminimas. Grikius
išvirkite, o svogūną,
morką ir papriką supjaustykite bei pakepinkite. Grikius ir daržoves
sumaišykite, įmuškite
kiaušinius, įpilkite porą
šaukštų vandens, įberkite tris šaukštus miltų, žiupsnelį druskos
ir pipirų. Iš masės suformuokite blynelius ir
kepkite keptuvėje. Blyneliai skanūs ir šilti, ir
šalti.

Grybų užkanda

Reikės: 1 l virtų grybų, 2 virtų bulvių, 2 virtų
morkų, 3 svogūnų, 1 stiklinės aliejaus, trupučio
pipirų, druskos.
Gaminimas. Virtus
grybus ir 2 svogūnus
sumalkite, įberkite pipirų ir druskos. Bulves ir
morkas smulkiai sutarkuokite ir sumaišykite
su grybais. Likusį svogūną pakepinkite aliejuje ir
užpilkite ant grybų masės. Viską gerai išmaišykite ir tepkite ant duonos riekelių.

Prancūzijos institucijos trečiadienį uždraudė naudoti
du amerikiečių gamybos pesticidus, kurie, ekologų
vertinimu, yra kenksmingi bitėms. Nicos teismas priėmė
sprendimą, uždraudžiantį naudoti JAV grupės „Dow
AgroSciences“ gaminius.

Lietiniai su rūkyta žuvimi

Reikės lietiniams: 1 stiklinės pieno, 1 stiklinės vandens, 1,5 stiklinės miltų, 2 kiaušinių.
Įdarui: 300 g rūkytos žuvies, 0,5 stiklinės grietinės,
1 svogūno, trupučio druskos, pipirų, 6 šaukštų džiūvėsėlių.
Gaminimas. Iš lietiniams skirtų produktų sumaišykite tešlą, iškepkite lietinius blynus. Dalį tešlos palikite.
Žuvį nulupkite, nuimkite nuo kaulų, šakute sutrinkite,
įdėkite smulkiai supjaustytą, aliejuje pakepintą svogūną, supilkite grietinę, paskaninkite pipirais, trupučiu
druskos, sutrinkite į vientisą masę. Ja patepkite lietinius
blynus, suvyniokite, pamirkykite į likusią tešlą, apvoliokite džiūvėsėliuose ir apkepkite aliejuje. Patiekite su
mėgstamu padažu.

Vegetariški barštukai

Reikės „ausytėms“: 1 stiklinės miltų, 2 kiaušinių, 3
šaukštų vandens, 100 g džiovintų grybų, 1 svogūno, 20 g
sviesto, druskos, malto muskato.
Sriubai: 3 burokėlių, 1 morkos, 1 svogūno, 2 kubelių
grybų sultinio, 1,5 l vandens, laurų lapų.
Gaminimas. Iš miltų kiaušinių ir vandens paruoškite tešlą ir iškočiokite ploną lakštą. Susmulkintą svogūną
pakepkite su sviestu, sudėkite išvirtus ir susmulkintus
grybus, įberkite prieskonių. Po arbatinį šaukštelį atvėsusio įdaro dėkite ant tešlos lakšto ir formuokite ,,ausytes“.
Sriubai į verdantį vandenį sudėkite sutarkuotus burokėlius, morką, supjaustytą svogūną. Įdėkite sultinio
kubelius bei laurų lapus. Tada sumeskite ,,ausytes“ ir
virkite apie 10 min.

Žuvų maltinukai

Reikės: 600–800 g žuvų (geriausiai menkių) filė, 1
svogūno, 2 skiltelių česnako, 1 bandelės, 2 kiaušinių,
druskos, pipirų.
Gaminimas. Žuvį gerai nusausinkite ir kartu su svogūnu, česnaku, išmirkyta ir gerai nuspausta bandele permalkite mėsmale, įmuškite kiaušinius, įberkite
druskos, pipirų, gerai suminkykite. Galima įberti truputį džiūvėsėlių. Formuokite vidutinio dydžio kotletus
ir kepkite juos gerai įkaitintame aliejuje. Patiekite karštus su bulvėmis, daržovėmis arba šaltus su majonezu,
balta mišraine.

Ryžių ir džiovintų vaisių troškinys

Reikės: 250 g ryžių, 250 g morkų, 250 g svogūnų, 1
galvutės česnako, 1/4 stiklinės aliejaus, 50 g džiovintų
vaisių (slyvų, abrikosų, razinų), įvairių prieskonių.
Gaminimas. Aliejų supilkite į indą. Kai įkais, sudėkite kubeliais supjaustytas morkas, uždenkite ir pavirkite 5–7 minutes. Tada sudėkite svogūnus ir vėl pavirkite,
užbarstykite džiovintų vaisių, ant jų užpilkite iš anksto
išvirtus ryžius (kiekvieną sluoksnį pabarstykite mėgstamais prieskoniais). Į ryžius prismaigstykite česnako skiltelių ir uždengę palaikykite šiltoje orkaitėje apie 45 min.
Prie troškinio tinka pomidorų padažas su česnaku.

verta žinoti

Perl Harboro karinėje bazėje Havajuose per
šaudymą žuvo du žmonės

Pokyčiams įtaką darė
sveikatos negalavimai
Dažniausiai neužtenka
būti vien fiziškai aktyviam,
norint išvengti antsvorio ar
tam tikrų sveikatos problemų, o taip pat norint jaustis
laimingu bei džiaugtis veidrodyje matomu atvaizdu.
„Anksčiau nekreipiau dėmesio ir per daug nesigilinau į savo gyvenimo įpročius, tačiau buvau depresyvi
ir nelaiminga, o kai būdama
23-ejų metų nebegalėjau
nusileisti iš 5-ojo aukšto
nesustojusi pasiilsėti, – itin
rimtai susimąsčiau apie
gyvenimo būdo keitimą“,
– atvirauja mitybos specialistė I. Trusovė.
Kiti žingsniai buvo domėjimasis įvairiomis organizmo valymo programomis,
mokslinės literatūros skaitymas, gilinimasis į maisto

Trys konstitucijos ekspertai trečiadienį pastiprino
JAV demokratų argumentus dėl apkaltos Donaldui
Trumpui (Donaldui Trampui) pareiškę, kad prezidento
veiksmai siekiant užsienio įsikišimo į JAV rinkimus yra
pakankamas pagrindas jį nušalinti.

„Vaikas mus išmokė gyventi kitaip“
derinimą bei kitų žmonių patirtis, kol galų gale visa tai natūraliai virto ne tik nauju gyvenimo būdu, bet ir profesija.
Nors ir visas šis virsmo etapas reikalavo be galo daug
jėgų bei vidinės motyvacijos,
pakitęs kūno svoris, pagerė-

bos racioną, o gimus pirmajai
dukrytei, buvo dar didesnis
noras kuo atsakingiau rinktis
valgomą maistą, grįžti į mėgstamą sporto salę ir, žinoma,
kuo aktyviau bei įdomiau leisti
šeimos laisvalaikį.
Tiesa, šiuo metu gyvenant

„pameta“ galvą ir dažniausiai
tai tampa didele problema, turint omenyje ne vien svorį, bet
ir kitus sveikatos sutrikimus“,
– teigia mitybos specialistė.
Taip pat pasikonsultavus
su gydytojais ir sužinojus,
kad šiais laikais II tipo cukri-

Indrė Trusovė teigia, kad svarbiausia yra neieškoti tobulybės, kuri neegzistuoja, nes
viskas, net ir sveikas gyvenimo būdas, turi būti paremtas balansu, o ne griežtais
draudimais ar fanatizmu, kuris ilgai netrunka. (Nuotr. Simonos Kuzminskaitės)

jusi nuotaika ir savijauta, susitvarkęs virškinimas, dingusios
skrandžio bei tuštinimosi problemos privertė judėti pirmyn
ir kardinaliai viską keisti.

Atsiradus dukrytei viskas
tik pagerėjo
Besilaukiant pirmosios atžalos Amandos, I. Trusovę
užklupo daliai mamų pažįstamas jausmas, siejamas su toksikoze. Nuolatinis pykinimas,
silpnumas ir skaudanti galva
buvo patys „geriausi“ draugai,
todėl nors ir buvo stengiamasi
valgyti daugiau daržovių, vaisių ir nenaudoti papildomo
cukraus, dažnai besilaukiančioji tiesiog džiaugdavosi atsiradusiu natūraliu noru bent
kažką suvalgyti.
Žinoma, pasitaisius sveikatai, tokie vertingi produktai
kaip kiaušiniai, žuvis ar žalieji kokteiliai, kurių ankstesniu
nėštumo periodu organizmas
nepriėmė, visiškai grįžo į mity-

antrojo vaikelio laukimu, I.
Trusovę ir vėl kamuoja varginanti toksikozė, tačiau likusi
šeimos dalis toliau sėkmingai
maitinasi įvairiu ir sveiku naminiu maistu, o besilaukiančiai mamai pats skaniausias ir
dažniausias patiekalas dabar
yra graikiškos salotos.
Reikia valgyti tai, kas yra
pagaminta
Mitybos specialistė prisipažįsta, kad susilaukus pirmosios dukros ji ilgai svarstė,
koks yra teisingas auklėjimo
būdas. Tačiau dėmesį patraukė tokios situacijos, kada, pavyzdžiui, ikimokyklinio amžiaus vaikai, kurie yra visiškai
priklausomi nuo mamos, nes
patys parduotuvėje nieko nenusipirks, nėra ragavę picos,
greitojo maisto, bulvių traškučių ar gazuotų gėrimų. „Galų gale vis vien ateina laikas,
kai visa tai, ko troško, vaikai
gali įsigyti patys, o tuomet jie

niu diabetu serga begalė vaikų, I. Trusovė su vyru priėmė
sprendimą, kad jų vaikas privalės valgyti tai, ką reikia ir ką
pagamino mama.
Tiesa, savaitgaliais ar išvykų metu šeima pasmaližiauja,
o ir saldumynų stalčius namuose tikrai nėra paslėptas
ar užrakintas. „Mūsų namuose visada yra saldainių, tačiau
dukra niekuomet nesuvalgo
nei vieno, prieš tai neatėjusi
paklausti mamos ar tėčio, ar
dabar gali valgyti saldumynus.
Pamenu kartą, kai ji dar buvo
visai mažytė, parduotuvėje jai
leidau išsirinkti vieną bet kokį
gardėsį, tai ji parbėgo laiminga rankoje laikydama didžiulį
brokolį – savo pačią mėgstamiausią daržovę“, – pasakoja
I. Trusovė.

Prenumeruokite laikraštį 2020 metams!

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

42,84



Ekspertai Kongresui: D. Trumpas
įvykdė apkaltos vertų nusikaltimų

Perl Harboro karinio jūrų laivyno laivų statykloje Havajuose
trečiadienį vienas amerikiečių jūreivis nušovė du ir sužeidė
trečią žmogų, o paskui nusišovė pats. Du nušauti žmonės
yra JAV gynybos departamente dirbę civiliai.

Neretai daugelis net nepagalvoja, kodėl jaučiasi nelaimingi, lyg juos kamuotų
nuolatinės pagirios, nors
alkoholio nevartojo nė lašo. Tokį „malonų“ jausmą
taip pat sukelia ir stresas,
nuovargis, blogas maistas
bei nekokybiškas miegas.
Norint švytėti, pasitikėti
savimi ir jaustis puikiai,
vertėtų sunerimti dėl savo ir savo vaikams diegiamų gyvenimo įpročių, nes
be tinkamos mitybos, gero
poilsio, fizinės veiklos ir
dvasinio tobulėjimo veikiausiai kasdienės šypsenos veide gali taip ir neatsirasti.
Apie tai, kodėl nusprendė
pakeisti savo gyvenimo
būdą ir kaip visai šeimai
sekasi kartu laikytis sveiko ir subalansuoto gyvenimo principų, pasakoja mitybos specialistė ir maisto
tinklaraščio autorė Indrė
Trusovė.
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Vanduo, daržovės ir judėjimas – raktas į sveiką gyvenseną
Visa šeima kiekvieną rytą

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio)
1 mėn.
3,06 Eur
12 mėn.
3 mėn.
8,16 Eur
Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“
6 mėn.
15,30 Eur
(Birštono krašto gyventojams)
28,56
1 mėn.
1,02 Eur
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio) 3 mėn.
3,06 Eur
12 mėn.
(senjorams ir neįgaliesiems)
6 mėn.
6,12 Eur
12,24
1 mėn.
3,06 Eur
12 mėn.
3 mėn.
7,14 Eur
6 mėn.
14,28 Eur
27,54

pradeda stikline šilto vandens
ir dienos metu jo stengiasi išgerti kuo daugiau. Taip pat
nuo šeimos mitybos raciono
yra neatsiejama kokybiška
mėsa, žuvis, daržovės, vaisiai,
įvairios kruopos, o bulves, miltinius patiekalus jie stengiasi
riboti. Be to, I. Trusovė rekomenduoja kiek įmanoma mažiau vartoti pridėtinio cukraus
ir jį keisti kitais saldikliais, o
jeigu norima pasilepinti nuodėmingu desertu, – jį suvalgyti
iki pietų.
„Kadangi su vyru labai daug
dirbame, visada permąstau,
ką valgėme vakar, ir jei, pavyzdžiui, vakar valgėme kavinėje,
stengiuosi tai kompensuoti
šiandienos maistu ir gaminu
sveiką, naminį ir daug maistinių savybių turintį patiekalą. Ypatingai šiuo metu mūsų
šeimai svarbiausia yra vakarienė, nes dukrelė visa dieną
būna darželyje ir valgo ten
esantį maistą, todėl stengiamės, kad vakarienės metu ji
gautų daug daržovių bei kitų vertingų produktų“, – teigia mama.
Be viso to, šeima visuomet
stengiasi užsiimti kažkokia
bendra fizine veikla, o tėvai
reguliariai lanko sporto salę.
Žinoma, būna labai įtemptų ir varginančių dienų, kai
pasportuoti ne visuomet pavyksta, tačiau pasivaikščiojimui gryname ore, atsipalaidavimui ir trumpam pabėgimui
nuo užgriuvusių darbų šeima
laiko visada atranda.

Neverta ieškoti tobulybės, nes ji neegzistuoja
Anot mitybos specialistės I. Trusovės, itin svarbu,
kad patys tėvai nedarytų
ir nevalgytų to, ko negalėtų ir jų vaikas. Juk tėvai
yra pagrindiniai ir patys
stipriausi pavyzdžiai savo
atžaloms, todėl visai šeimai turėtų būti skiepijami
vienodi įpročiai. „Jeigu mama sėdėdama su drauge
valgo bulvių traškučius, o
priėjusiam vaikui sako, jog
jam negalima, tuomet kyla
klausimas: kodėl valgo pati
mama?“ – klausia ji.
Kaip bebūtų, svarbiausia neieškoti tobulybės ir
suprasti, kad jos tiesiog
nėra. Griežti draudimai ar
visa tai, kas yra daroma
fanatiškai, ilgai netrunka,
todėl, pavyzdžiui, jeigu pietums norima paskanauti
saldžių blynelių su riešutų kremu, pusryčiai turėtų
būti itin maistingi – avižinių
dribsnių košė ar kiaušiniai
su avokadu ir pilno grūdo
duona.
„Viskas turi būti paremta balansu ir negali būti jokios prievartos. Manau, kad
mažas šaukštelis majonezo
dideliame dubenyje salotų
yra pats geriausias dalykas,
bet, žinoma, norint pradėti
gyventi sveikiau, prie subalansuotos mitybos vertėtų
derinti ir aktyvų laisvalaikį, nes judėjimas taip pat
yra neatsiejamas nuo geresnės nuotaikos, savijautos bei organizmo būklės“,
– tvirtina I. Trusovė.
UžsK. Nr. 039
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evangelijos taku
Šiaurės Korėja perspėjo JAV puolimo atveju
panaudosianti „atitinkamą“ jėgą

NATO nepasiekė konsensuso su Turkija
dėl terorizmo apibrėžimo

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas
(Emanuelis Makronas) trečiadienį pareiškė, kad NATO
nepavyko pasiekti sutarimo su jai priklausančia Turkija
dėl terorizmo apibrėžimo, tęsiantis ginčui su Ankara dėl
kurdų sukarintų organizacijų.

Šiaurės Korėja trečiadienį perspėjo, kad JAV panaudojus
karinę jėgą prieš Pchenjaną būtų imtasi „skubių atitinkamų
veiksmų bet kuriuo lygiu“, reaguodama į JAV prezidento
komentarus. NATO viršūnių susitikime jis nurodė, kad
Vašingtonas vis dar neatmeta karinių veiksmų galimybės.

Subalansuokite švenčių stalą ir denkite jį kartu su
riantis darbui su vaikais, maistingesnis, kuo saugesvaikais
jaunasis tėtis sutinka, kad nis. Todėl šiuo atveju jaunai
ATKelta IŠ 1 p.
nas savo veikla stengiasi ir
kitus įkvėpti, skirti daugiau
laiko šeimai, rūpintis ne tik
bendru laisvalaikiu, bet ir
sveikesne mityba. O tam geriausias pavyzdys – patys tėvai. Todėl kartais maža kūrybiška veikla kartu gali tapti
puikia priemone suburti artimuosius.
„Prieššventinis laikotarpis toks intensyvus, kad tą
akimirką, kai virtuvėje kunkuliuoja puodai, lėkštės neranda vietos ant stalo – labai norisi stabtelėjimo. Mintis padekoruoti ir paruošti
švenčių stalą su vaikais ne tik
padeda sumažinti rūpesčių
mamai, bet ir drauge leistis į
naują nuotykį“, – šypsodamasis sako tėtis S. Urbonas.
Pasak S. Urbono, vaikai
mato dalykus kur kas plačiau, laisviau nei daugelis
suaugusiųjų, tad ir švenčių
stalas pagal jų įsivaizdavimą gali tapti daug smagesnis, laužant standartus. O
nusistovėjusių nuostatų netrūksta ir suaugusių gyvenime: „Nors neretai susilaukiu
nuostabos, kad imuosi ne visada tėčiams būdingos veiklos, tuo iš dalies noriu keisti manymą, ką turėtų daryti
tėtis, o ką mama.
Vaikas, matydamas, kaip
tėtis dengia stalą, kaip tai
daro mama, tiesiog suvokia, kad jie abu tai gali, kad
jiems abiems tai svarbu. O
dar svarbiau – vaikas mato
tuos proceso skirtumus ir
tai padeda jam suvokti, kad
mama su tėčiu dalykus daro skirtingai, bet nesiskirstydami pagal moteriškus ar
vyriškus darbus. Pasaulis jau
ne kartą įrodė, kad stereotipai griaunami ir įsivaizduojamus moteriškus darbus
net geriau gali atlikti vyrai ir
atvirkščiai. Todėl net ir stalo
padengimas drauge su vaikais – puikus būdas keisti
požiūrį.“
Stalo padengimas – lyg
edukacija
Didžiąją dalį veiklos skiREKLAMA

ruošiant stalą kartu, vaikai
labiau vertina įdėtą laiką,
mamos ar tėčio pastangas,
nes suruošti švenčių stalą
yra tikrai sunkus, komandinis darbas. Anot Simono,
kaip ir kiekvienai komandai
reikia laiko, kad susižaistų, o
susižaidus – tai tampa ne tik
pagalba tėvams, bet ir prasminga veikla.
„Šio proceso dovana – kuriamos tradicijos pabūti, nuveikti dalykus drauge. Tikėtina, kad vaikai dengdami
stalą šventėms tokią tradiciją nusineš ir į savo šeimas
ateityje. Renkantis servetėles ar dėliojant lėkštes ant
stalo, vaikai gali išmokti
jaukių, šeimyniškų įgūdžių.
Suprasti, kad prie stalo sės
drauge su savo broliu, sese. Mamai ar tėčiui padėta
lėkštė gali reikšti tiek pat,
kiek apsikabinimas. Juk intencija labai panaši – tai dėkingumo, dalinimosi, vertinimo tai, kas aplink išraiška,
kuri moko galvoti apie kažką daugiau nei tik gražias ir
saldžias dovanėles“, – svarsto S. Urbonas.
Šventinio stalo balansas
Sveikesnė vaikų mityba
Simonui ypač aktuali ne tik
kasdien, bet ir šventiniu laikotarpiu, kai saldžių pagundų aplink tiek daug. Pasak
medicinos mokslų daktarės,
gydytojos dietologės, prekybos tinklo „Rimi“ sveikesnės mitybos konsultantės
E. Gavelienės, galvoti apie
maisto balansą per šventes
– sudėtinga. Todėl gydytoja
dalinasi patarimais, kurie
padės lengviau suderinti
maistą tarpusavyje ir neapsunkti.
„Pirmiausia reikėtų apgalvoti patiekalus, kuriuos
valgysite. Šventiniam stalui, prie kurio sėsis vaikai, nors jau ir ragaujantys maistą „nuo tėvų stalo“, rinksis jiems pažįstamą
maistą, maistą, kuris „gražiai“, „linksmai“ atrodo. O
tėvai jiems siūlydami maistą rūpinsis, kad jis būtų kuo

penkių asmenų šeimai su iki
mokyklinio amžiaus vaikais
rekomenduoju pagal jų kiekius subalansuotus patiekalus“, – patarimais dalinasi
med. m. dr. E. Gavelienė.
Prieš desertą –
išeiti pasivaikščioti
Pasak med. m. dr. Editos,
šiam stalui netiks patiekalai su gausiais padažais, išreikštais aitraus skonio, mažo maistingumo (virti riebaluose, antros rūšies miltų,
su gausiu cukraus kiekiu),
nepatogiai (vaikams) paimami ar galimai nesaugūs
(pvz. žuvis su kaulais).
„Todėl šaltiems patiekalams rekomenduoju rinktis
žuvies pašteto, sūdytos lašišos burokėlių pataluose,
žuvies vyniotinio su brokoliais, krevečių ir avokadų
užpiltinės patiekalus. Karštam patiekalui puikiai tiks
kiaulienos šoninės suktinis
„Porchetta“ bei viščiukas su
obuoliais. Ant stalo taip pat
turėtų būti kambario temperatūros vandens. Vaikučiai ir suaugusieji valgydami gali saikingai gurkšnoti
vandenį“, – šventinio stalo
meniu pasiūlymą pateikė
gydytoja dietologė.
Tačiau, kaip sako med.
m. dr. E. Gavelienė, reiktų atkreipti dėmesį, ką su
vandeniu daro vaikai. Nors
nedidelis kiekis vandens
virškinimui tik į naudą, bet
gausiai išgėrus vandens ir
valgant įvairaus maisto, vaikas gali pasijausti apsunkęs,
jį gali supykinti.
„Šventinė vakarienė turi
turėti pertraukas. Maždaug
kas 1-2 val. reiktų atsistoti
nuo stalo, pajudėti, pažaisti.
O prieš desertą – išeiti pasivaikščioti. Desertui galima
rinktis spanguolių kisielių ir
lengvesnius skanėstus kaip
pistacijų tortą. Tik saldžiais
patiekalais svarbu mėgautis saikingai. O Kalėdiniai
sausainiai puikiai tiks kaip
dovana kaimynams“, – patarimais dalinasi medicinos
mokslų daktarė.

Pasaulinė vargstančiųjų diena. Būtina
sėti regimus vilties
ženklus
(Pabaiga. Pradžia Nr. 2120)
8. Prašau visų savanorių,
kuriems dažnai tenka nuopelnas pirmiems suvokti,
kaip svarbu skirti dėmesį
vargšams, augti savo atsidavimu. Brangūs broliai ir seserys, raginu sutikus kiekvieną
varguolį ieškoti to, ko jam iš
tikrųjų reikia; neapsiriboti
tik pamatinėmis medžiaginėmis gėrybėmis, bet įžvelgti
ir jų širdyse glūdintį gerumą,
dėmesingai atsižvelgti į jų
kultūrą ir raiškos būdus, kad
būtų galima užmegzti su jais
brolišką dialogą. Atidėkime į
šalį ideologinius ar politinius
skirstymus, įdėmiai įsižiūrėkime į tai, kas esminga, kas
reikalauja ne gausybės žodžių, bet meilės žvilgsnio ir
ištiestos rankos. Nepamirškite, jog „didžiausia diskriminacija, kokią kenčia vargšai, yra dvasinio dėmesio
stygius“ (ten pat, 200).
Vargšams pirmiausia reikia Dievo, jo meilės, kuri tampa regima dėka šalia jų gyvenančių šventų žmonių, kurie
savo gyvenimo paprastumu
išreiškia ir parodo krikščioniškosios meilės jėgą. Dievas
pasinaudoja daugeliu būdų
ir nesuskaitoma daugybe
priemonių, norėdamas pasiekti žmonių širdis. Žinoma, vargšai ateina pas mus,
nes dalijame jiems maistą,
tačiau jiems iš tikrųjų reikia
to, kas pranoksta šiltą valgį
ar sumuštinį, kuriuos jiems
duodame. Vargšams reikia
mūsų rankų, kad galėtų atsikelti, mūsų širdžių, kad iš
naujo pajustų palankumo
šilumą, mūsų buvimo, įvei-

kiančio vienišumą. Jiems tiesiog reikia meilės.
9. Kartais reikia nedaug,
kad būtų grąžinta viltis: pakanka sustoti, nusišypsoti, įsiklausyti. Vienai dienai
atidėkime į šalį statistiką;
vargšai nėra skaičiai, kurių
pagrindu galėtume pasigirti
veikla ir projektais. Vargšai
yra asmenys, kuriuos reikia
sutikti. Tai jauni žmonės ar
vieniši seneliai, kuriuos reikia pasikviesti į namus ir
pasidalyti su jais valgiu; tai
vyrai, moterys ir vaikai, laukiantys draugiško žodžio.
Vargšai mus gelbėja, nes jų
veiduose pamatome Kristaus veidą.
Pasaulio akimis žvelgiant,
atrodo neprotinga manyti,
kad vargas arba stygius gali
turėti išganingą galią. Vis dėlto apaštalas tai patvirtina savo mokymu: „Tik pažvelkite,
broliai, kas gi jūs, pašauktieji, esate? Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra
išmintingų, nedaug galingų,
nedaug kilmingų. Bet Dievas
pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius.
Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų
galiūnus. Ir tai, kas pasaulio
akimis – žemos kilmės, kas
paniekinta, ko nėra, Dievas
pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin
kuo, – kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą“
(1 Kor 1, 26–29). Žmogiškomis akimis negalime įžvelgti
tos išganingos galios, tačiau
tikėjimo akimis regime ją
veikiančią, asmeniškai ją patiriame. Keliaujančios Dievo
tautos širdyje pulsuoja ta išganinga galia, kuri nė vieno
neišskiria, o visus įtraukia į
tikrą atsivertimo piligrimystę, kad vargšai būtų pripažįstami ir mylimi.
10. Viešpats neapleidžia
tų, kurie jo ieško ir šaukiasi: „Jis neužmiršta varguolių
šauksmo“ (plg. Ps 9, 13), nes
jo ausys atidžiai klausosi jų
balso. Vargšo viltis meta iššūkį daugeliui mirties situacijų; vargšas žino, kad yra
ypač mylimas Dievo, ir šitaip nugali kančią ir atskirtį.
Jo varginga padėtis neatima
iš Kūrėjo gauto kilnumo; jis

gyvena būdamas tikras, kad
pats Dievas jį grąžins, nes
Dievas neabejingas savo silpniausių vaikų likimui; priešingai, mato jų rūpesčius bei
skausmus, ima juos už rankos ir duoda jėgų bei drąsos
(plg. Ps 10, 14). Vargšo viltis
tampa stipri dėl tikrumo, kad
jis priimamas Viešpaties, kad
Jame yra tikrasis teisingumas, jo širdis sustiprinama,
kad galėtų mylėti toliau (plg.
Ps 10, 17).
Kad Viešpaties Jėzaus mokiniai būtų įtikinami evangelizuotojai, jiems būtina sėti
regimus vilties ženklus. Visų
krikščioniškųjų bendruomenių, taip pat tų, kurie jaučia
poreikį nešti viltį ir paguodą
vargšams, prašau įsipareigoti, kad ši Pasaulinė vargstančiųjų diena galėtų sustiprinti daugelio norą veiksmingai
bendradarbiauti, jog niekas
nestokotų artumo ar solidarumo. Tegu mus lydi pranašo žodžiai, kuriais jis skelbia
kitokią ateitį: „Jums, bijantiems mano vardo, patekės
teisumo saulė, skleidžianti
gydančius spindulius“ (Mal
3, 20).
Iš Vatikano, 2019 m. birželio 13 d. Liturginis Šv. Antano Paduviečio minėjimas.
Pranciškus
VATICANNEWS

Ir katalikai juokiasi...
Vienas jaunuolis užaugo be
tikėjimo, bet paskui įsimylėjo
tikinčią mergaitę. Pakalbinta
tekėti, nesutiko, kol jis nepasikrikštys.
Ką darys jaunikis? Tikėjimo
tiesų ėmė mokytis savarankiškai. Kai pats mokėsi, nusimokė ką ne ką „pro šalį“ – nei
iš šio, nei iš to, kur tik sutikęs,
pradėjo mušti žydus.
Buvo apskųstas policijai ir
atiduotas teismui.
Teisėjas teisme jo klausia.
– Dėl ko, tamsta, pradėjai
žydus mušti?
– Kaip dėl ko? – nustebo kaltinamasis. – Juk jie mūsų Kristų nukankino!
– Še tau, kad pasiteisino!
– sušneko teisėjas. – Tas buvo
jau beveik prieš 2000 metų, o
jis dabar muša...
– Tai kad aš tik dabar sužinojau... – teisinosi žmogelis.

PRIE VYTAUTO KALNO
Prancūzijos Alpių regionas buvo tapęs
Rusijos šnipų baze, teigia tyrėjai



Padedant entuziastui NASA surado
Mėnulyje sudužusį Indijos zondą

Keliolikos Rusijos šnipų grupė, priklausanti šalies karinės
žvalgybos elitiniam padaliniui, vykdė operacijas Europoje,
įskaitant mėginimą nunuodyti buvusį rusų dvigubą agentą
Sergejų Skripalį, naudodamasi Prancūzijos Alpių regionu
kaip savo užnugario baze, sakoma paskelbtame pranešime.
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Indijos Mėnulio tyrimų zondas „Vikram“, rugsėjį
sudužęs, kai buvo bandoma jį nutupdyti ant mūsų planetos
palydovo paviršiaus, buvo surastas padedant vienam
kosmoso entuziastui. Agentūra pateikusi senas ir naujas
paviršiaus nuotraukas kvietė visus jas lyginti ir ieškoti.
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Paminėta Neįgaliųjų diena
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Negalios diena Birštone
buvo paminėta lapkričio
28-ąją, nors Tarptautinė
neįgaliųjų diena minima
gruodžio 3-iąją.
Kaip tik šią dieną 1983 metais pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę
su neįgaliųjų problemomis
ir kovoti už tai, kad tokiems
žmonėms būtų suteiktos
vienodos teisės, kad jiems
būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje. Bemaž
po dešimties metų, 1992 m.
pabaigoje, Jungtinių Tautų
Organizacija paskelbė gruodžio 3-iąją Tarptautine neįgaliųjų diena.
Neįgaliųjų draugijos pirmininkės Julės Senavaitienės
prašymu Tylos minute buvo
pagerbti šiais metais iškeliavusieji į amžinybę.
J. Senavaitienė priminė,
kad ši diena – puiki proga visiems susirinkti pasikalbėti,
pasidomėti vienas kito sveikata, pasidžiaugti nuveiktais
darbais. Pasak pirmininkės,
kiekvieno mūsų pareiga rasti
kelią į kiekvieno sužeisto širdį ir ją atrakinti, pabendrauti,
paguosti, užjausti ar paprasčiausiai pasikalbėti, kas gero
ir džiugaus vyksta mūsų šeimose, Birštone, šalyje.
Gal nereikia per daug kalbėti apie tai, kas bloga, nors
niekaip negalima susitaikyti,
kad nuolat brangsta vaistai,
kad mažos pensijos neleidžia
REKLAMA

oriai gyventi, nes sunku susimokėti už butą, paslaugas, o
apie geresnį ir visavertį maistą galima ir pamiršti. Nors
mitybos specialistai kalte kala į galvą, kad reikia žiūrėti, ką
valgome, skaityti etiketes. Bet
kas iš to...
Neįgaliųjų draugija Birštone yra bene gausiausia, nes
savo gretose vienija 316 asmenų. 51 iš jų turi sunkią negalią, o 295 – vidutinių spec.
poreikių.
J. Senavaitienė pasidžiaugė,
kad neįgaliesiems labai praverčia specialusis autobusas,
kuriuo žmonės vežami ne tik
į dializės procedūras, bet ir į
kitas gydymo įstaigas Kaune,
Vilniuje ar Prienuose. Taip
pat labai gerai, kad neįgaliųjų draugijos namuose yra
teikiamos paslaugos, dirba
masažuotoja, skalbėjos, siuvėjos, mokomasi floristikos
meno, daromi gražūs rankdarbiai.
Pirmininkė pasidžiaugė
ir draugijos žmonėmis, kurie negailėdami jėgų dirba ir
stengiasi, kad visiems būtų
gerai ir visi būtų patenkinti.
Neįgalieji siekia labiau in-

Su jubiliejumi sveikinama Teresė Murauskaitė

tegruotis į visuomenę, dalyvauja įvairiuose renginiuose,
turi savo ansamblį, o ir patys
dažnai nori išvykti pas kituose miestuose gyvenančius likimo draugus. Vasarą neįgalieji važiuoja prie jūros, kartais organizuoja ekskursijas
į kitas šalis, aplanko teatrus,
parodas.
Žmones su negalia sveikino Birštono savivaldybės
atstovai, pasidžiaugdami jų
prasminga veikla ir gerai
darbais. Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
Milda Astašauskienė paragino nebijoti ir visada užeiti į
Socialinės paramos skyrių,
jeigu iškyla kokių problemų
ir kartu jas išspręsti.
Birštono savivaldybės tarybos narė Valė Petkevičienė

perdavė LR Seimo nario, žemės ūkio ministro Andriaus
Palionio sveikinimus, palinkėjimus ir pažymėjo, kad
mūsų visuomenė jau tolerantiškesnė negalios ištiktiems
žmonėms, o ir jie patys tapo
drąsesni, labiau pasitikintys
savimi.
Susirinkusiuosius sveikino ir Birštono tarybos narys
Juozas Aleksandravičius, linkėdamas kuo geriausios sveikatos ir aktyvios veiklos.
Pagal ilgametes tradicijas
buvo pasveikinti 56 jubiliatai, šventę savo gimimo jubiliejus.
Birštoniečius sveikino Alytaus neįgaliųjų draugijos atstovės, o vėliau koncertavo
ir jų ansamblis, atvežęs ne
tik skambių dainų, bet ir gerą nuotaiką.

Sveikina visuomeninių organizacijų atstovai

Tarptautinei žmonių su negalia
dienai paminėti - policijos
prevencinės priemonės
Kiekvienais metais gruodžio 3-iąją pasaulis mini
Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurią 1992 m.
pabaigoje paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija.
Ši diena skirta priminti visuomenei apie neįgalių žmonių problemas ir lygių teisių
užtikrinimą. Visi bendruomenės nariai yra vienodai
svarbūs ir reikalingi, tačiau
mes vertiname sunkumus,
su kuriais susiduria neįgalieji ir jų artimieji. Minėdami
Tarptautinę žmonių su negalia dieną turime progą susiburti ir skatinti visuomenę
būti tolerantiškesnę ir sąmoningesnę.
Birštono policijos komisariato pareigūnai Tarptautinę
žmonių su negalia dieną minėjo organizuodami prevencines kontrolės priemones.

Prie prekybos centrų, kitų
viešosios paskirties pastatų
policijos pareigūnai kontroliavo, ar transporto priemonių vairuotojai nepažeidžia
Kelių eismo taisyklių ir nepalieka automobilių neįgaliesiems įrengtose automobilių stovėjimo vietose neturėdami skiriamojo ženklo
„Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo
kortelės. Per dieną Birštono
mieste nustatyti 6 asmenys,
kurie paliko stovėti automobilius neįgaliesiems skirtose
vietose, jiems surašyti administracinių nusižengimų protokolai.
Primename, kad tokio pobūdžio pažeidimas asmeniui
gali užtraukti administracinę
atsakomybę ‒ baudą nuo 30
iki 90 eurų.
Alytaus apskr. VPK Birštono PK informacija 



ŠEŠTAdienis,
2019 m. GRUODŽIO 7 d.,
naujasis gĖlupis

PRIE VYTAUTO KALNO
G. Nausėda su D. Trampu aptarė karinės
technikos iš JAV įsigijimus

Naujųjų naktį Vilniuje viešasis
transportas bus nemokamas

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Londone su
Jungtinių Valstijų prezidentu aptarė Lietuvos planus įsigyti
JAV karinę techniką. Maždaug už 300 mln. eurų Lietuva
svarsto sumokėti už šešis amerikietiškus sraigtasparnius
„Black Hawk“.

Didžiuojamės Birštono meno mokyklos
mokinių ir mokytojų pasiekimais

Žolininko Mariaus Lasinsko patarimai
Stasė

Mokytojas Mindaugas Bivainis,
Rokas Zdanavičius, Jonas Zubavičius ir Petras Vyšniauskas

Lapkričio 21–22 d. Birštono
meno mokyklos ansamblis
„Tiesiog bendas“ (vadovas
mokytojas Romanas Lykovas)
viešėjo Nidoje, kur atstovavo
Birštono kurortui Neringos
savivaldybėje vykusiame renginyje„Neringosjaunimoapdovanojimai2019“.Džiaugiamės,
kadmenomokyklosansamblis
turėjo galimybę pabendrauti
su Nidos jaunimu.
Lapkričio 22 d. Kaune vyko
konkursas „Laikinosios sostinės
mados atspindys šiuolaikiniame kostiume“. Birštono meno
mokyklos mokiniai Dora Serafina Černiūtė, Vytė Vaitkevičiūtė, Mija Stankevičiūtė ir Evaldas
Kašiuba su kolekcijomis „Rutulių žaismas“, „Paslaptis“ bei
„Saulės dukra“ laimėjo 1-ąsias
vietas. Iš viso konkurse dalyvavo
32 kolekcijos. Džiaugiamės dizaino studijos, kuriai vadovauja
mokytoja Vilma Krasauskienė,
mokinių pasiekimais.
Lapkričio 23 d. Plungės kultūros centre vyko 3-iasis nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas-festivalis. Jo metu surengti net keturi
įspūdingi koncertai, kuriuose
savo meistriškumą pristatė
daugiau nei 70 solistų, ansamblių ir pritariančiųjų grupių narių. Birštono meno mokyklai
šiame konkurse atstovavo saksofonininkas Jonas Zubavičius.
Jam fortepijonu pritarė pianistas Rokas Zdanavičius. Jonas,
vadovaujamas mokytojo Mindaugo Bivainio, laimėjo 1-ąją
vietą C kategorijoje. Birštono
meno mokyklos mokiniai Jonas
ir Rokas taip pat buvo pažymėti
diplomu už geriausiai atliktą lie-

Agnė Baliūnaitė
REKLAMA

tuvių liaudies dainą.
Lapkričio 22–24 dienomis
klasikinės muzikos sotinėje Vienoje vykusiame tarptautiniame
jaunųjų pianistų ir kamerinių
ansamblių konkurse „Edelweiss“ daugiausia Grand prix
laimėjo jaunieji Lietuvos atlikėjai. Konkurse dalyvavo daugiau
nei 130 vaikų ir jaunimo iš 16
pasaulio šalių.
Į šį konkursą vyko Birštono
meno mokyklos mokinė Agnė
Baliūnaitė, vadovaujama mokytojos Dalios Jegelevičienės. Jaunoji pianistė laimėjo trečiąją vietą. Birštonietės kelionę į Vieną
rėmė Birštono savivaldybės kultūros ir sporto rėmimo fondas.
Nepaprastai džiugu, kad jau-

Evaldas Kašiuba ir kostiumas
,,Saulės dukra“

nieji muzikantai gali dalyvauti
tokiuose konkursuose, įgyti patirties, susipažinti su bendraamžiais. Visas konkurso dienas dalyviams buvo organizuota puiki
programa: ekskursija į Vienos
operos teatrą, susipažinimas su
J. Štrauso, J. Haidno ir V. A. Mocarto gyvenimo etapais.
Šiais metais konkursas-festivalis ,,Edelweiss“ buvo dedikuotas Pasaulio lietuvių metams paminėti. Todėl buvo smagu matyti dalyvaujančius lietuvaičius ne
tik iš Lietuvos, bet ir iš Jungtinės
Karalystės bei Ukrainos lietuvių
bendruomenių.
Esame dėkingi Birštono savivaldybei už galimybę dalyvauti
nuostabiame renginyje.
Birštono meno mokyklos direktorė Laimutė Raugevičienė 

Naujųjų metų naktį Vilniuje viešasis transportas bus
nemokamas. Šiemet autobusais ir troleibusais keleiviai
nemokamai važiuos nuo gruodžio 31-osios, 20 val.
iki sausio 1 d. 4 val. nakties. Kitamet nemokamai bus
galima važiuoti ir Kalėdų eglės įžiebimo dieną.

ASIPAVIČIENĖ
Praėjusį pirmadienį, lapkričio 18-osios vakarą į
Birštono viešąją biblioteką,
į susitikimą su jaunu žolininku Mariumi Lasinsku
atėjo visas būrys žmonių,
besidominčių vaistinėmis
žolelėmis.
M. Lasinskas yra vaistininkas žolininkas, „Žolinčių akademijos“ viceprezidentas,
VDU ŽŪA doktorantas, neseniai išleidęs knygą „Vaikų vaistažolių pasaulyje“.
Pirmiausia Marius supažindino su trimis svarbiausiomis
žoliavimo taisyklėmis. Pirmoji: prieš einant žoliauti reikia
tinkamai pasiruošti, pasirinkti švarius lininius drabužius,
ryte su niekuo nesikalbėti,
nebent pasimelsti, padainuoti. Antroji taisyklė: prieš skinant žoleles derėtų padėkoti
gamtai, kad jas užaugino, ir
padaryti nedidelį, bet gerą
darbą – surinkti rastas, net ir
nedideles, šiukšles. Tada geriau veiks ir žolelės. Trečia irgi labai svarbi taisyklė: rinkti
tiek, kiek reikia, ne daugiau. Iš
vienos vietos reikėtų nuskinti
tik ¼ žolynų, o kitas ¾ palikti,
kad nepadarytume gamtai didesnės žalos.
Rodydamas žmonių ir augalų piešinius, žolininkas sakė,
kad augalai panašūs į žmogų:
turi šaknis – kojas, šakas – rankas, kamieną – kūną, viršūnę
– galvą. „Visi esame Dievulio
sukurti panašiai. Juk ir tuo pačiu oru su augalais, gyvūnais
kvėpuojame, tą patį vandenį
geriame. Noriu ir vaikams paaiškinti, kad esame glaudžiai
susiję vienas su kitu“, – kalbėjo
žolininkas, primindamas, kad
žmogui reikia gero žodžio ir
gero oro. Labai svarbūs ir kiti komponentai, kad žmogus
būtų sveikas ir gerai jaustųsi – tai meilė tėčiui ir mamai,
pagarba savo kraštui, kuriame
gimei ir augai. Marius pataria
vis dažniau pasikalbėti su artimaisiais, paskaityti knygą, kad
naujos technologijos galutinai

iš mūsų gyvenimo neišstumtų
paprastų dalykų. Labai svarbu
santykiai tarp žmonių, jų supratimas, savalaikis atsiprašymas ir atleidimas.
Tai kas gi dar svarbu žmogaus gyvenime? Pasirodo,
yra nemažai svarbių dalykų,
į kuriuos dažnai nekreipiame
dėmesio. Žmogaus sveikatai
daug įtakos turi mityba, bet
ne ji yra svarbiausia, Kai žmogus suserga, prastai pasijunta,
reikia nustatyti ligos priežastį

pasveikti. Anot jo, niekas negali padėti tam, kuris nedalyvauja savo sveikimo procese
ir galvoja, kad viską už jį turi
padaryti gydytojas, išrašęs
vaistų. Ta stebuklinga piliulė
turi padėti pasveikti, pačiam
nesilaikant sveikos mitybos
principų, fizinio aktyvumo,
nepuoselėjant gražių santykių su aplinkiniais ir šeimos
nariais. Žinoma, yra atvejų, kai
negalima apsieiti be cheminių
vaistų ir chirurgo peilio.

ir ją šalinti. Tačiau ir čia svarbiausia žmonių tarpusavio
santykiai – gerbkite vienas
kitą. Maistas svarbu, bet santykiai svarbiausi.
Marius papasakojo apie savo bandymus žaliavalgiauti ir
kas iš to išėjo.
„Mes su žmona ir taip esame gana lieso kūno sudėjimo,
o pradėjus žaliavalgiauti abiejų svoris dar sumažėjo po kelis
kilogramus. Vasarą dar galima
maitintis kaip žaliavalgiai, bet
žiemą – sudėtinga, nes reikia
parduotuvėse pirkti chemiškai apdorotus vaisius ir vaidinti, kad valgai sveikai. Nieko gero iš to „žaliavalgiavimo“
neišėjo, nes pašlijo santykiai
su tėvais ir seneliais bei kitais
artimais žmonėmis. Beveik
su visais susipykome, nes
per šventes, pasak mūsų, ant
stalo nėra „nieko valgomo“, o
jie sako, kad mes susirgsime,
numirsime iš bado. Mes savo giminaičiams tikrai atrodėme labiau ligoti nei sveiki.
Teko mesti šias nesąmones.
Vasarą, kai savo darže ir sode
yra daržovių ir vaisių, galima
kurį laiką taip maitintis, bet
ilgai nepatariama“, – juokaudamas pasakojo Marius apie
savo bandymą tapti žaliavalgiu ir pašlijusius santykius su
artimaisiais.
Žolininkas pasakojo, kaip
kiekvienas galime padėti sau

Žolininkas buvo atsivežęs
pristatyti naujausią savo knygą, kurią visi galėjo pavartyti
ir peržiūrėti, o ant stalo malonius kvapus skleidė įvairių
žolelių paketėliai. Kai kurių
žolelių buvo galima paragauti, pakramtyti (kiaulpienės
šaknies bei ajero šaknies gabaliukų), taip pat pajusti arbatų mišinėlių skleidžiamus
aromatus.
M. Lasinskas labai gyrė daugeliui pažįstamą gaurometį,
kuris yra labai universalus
vaistas ir tinka daugeliui ligų
gydyti. Tačiau visų pirma jis
tinka nervų ligų simptomams
šalinti.
Gaurometis auga sausose
vietovėse, miškuose, proskynose, pasitaiko ir atvirose vietose. Augalas užauga iki 1,5–2
m, žydi rausvais, purpuriniais
žiedais, lapeliai be dantukų
(panaši į jį ožkarožė turi dantukus). Tam, kad pajustume
teigiamą poveikį, pasak žolininko, reikia viską daryti teisingai ir su tikėjimu. Norint
pasiruošti gauromečio arbatos, reikia 2–3 šaukštelius žolės užplikyti stikline vandens
(beveik verdančio), uždengti
ir palaikyti 10–15 min. Gerti
3–4 kartus pert dieną. Gryną
gauromečio arbatą patariama
gerti 7 dienas, paskui daryti 3
dienų pertrauką ir vėl kartoti.
Jeigu vartojame vaistinių žolių

mišinį su gauromečiu, arbatas
galima gerti 21 dieną, o tada
daryti 7 dienų pertrauką.
Gaurometis renkamas gegužės ir birželio mėnesiais,
geriausia, kol būna jaunas.
Fermentavimui tinka jauni
lapeliai. Lapeliai sugrūdami,
sudedami į stiklinį indą ir laikomi ant palangės keletą dienų. Vėliau lapelius reikia išimti
ir išdžiovinti.
Siauralapis gaurometis
(toks randamas dažniausiai)
pasižymi nervų sistemą raminančiu ir jau tyrimais įrodytu
antidepresiniu poveikiais. Galima gerti kaip raminamąją
arbatą prieš miegą. Vaistinė
augalinė žaliava apibūdinama
kaip skausmą slopinanti, miegą gerinanti arbata – geriant
vaistinio augalo arbatos kelis
kartus per dieną toks poveikis
pasireiškia geriausiai. Tinka ir
sergant mažakraujyste, skausmui ir uždegimui slopinti.
Vaistinio augalo lapai vartojami kaip žaliosios arbatos pakaitalas, tačiau savo sudėtyje
jie neturi kofeino, todėl tinka žmonėms su padidėjusiu
kraujo spaudimu. Jauni lapai
ir stiebai yra valgomi, puikiai
tinka salotoms, mišrainėms,
sriuboms.
Žolininkas pasakojo, kad
ajeras labai stiprina plaukus,
tinka įvairiems uždegimams
malšinti. Jonažolė padeda
nuo depresijos, o jeigu norime
lengvai užmigti, reikėtų prieš
miegą gerti melisų, mėtų, ramunėlių, medetkų, levandų,
avižų žolės, sukatžolių, valerijono, apynių ar amalo arbatos. M. Lasinskas įspėjo, kad
amalą geriausia rinkti žiemą,
negalima vartoti baltų jo uogų.
Vaistininkas taip pat pabrėžė,
kad vaistažolių arbatas geriausiai pagardinti medumi,
o ne cukrumi.
Svečias daug pasakojo ir
apie spygliuočių (pušų ir eglių)
spyglių naudojimą arbatoms
ir vonioms, aiškino,kaip pasigaminti jų ištraukų ar tepalų
odos ligoms gydyti.
Susitikimo pabaigoje susirinkusieji galėjo įsigyti naują
knygą su autoriaus autografu
bei įvairių žolelių. Apsirūpinti
reikia, nes netrukus prasidės
žiema, o su ja kartu ir peršalimo ligos.
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Korupcija kaltinamam Armėnijos
eksprezidentui uždrausta išvykti

Jungtinėse Valstijose lapkritį registruotas smarkus
samdymo apimčių kritimas privačiame sektoriuje, rodo
trečiadienį paskelbti duomenys, nes smulkiosios įmonės,
gamintojai, mažmenininkai bei statybų bendrovės ėmė
mažinti darbuotojų skaičių.

Armėnijos Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) trečiadienį
apkaltino buvusį Armėnijos prezidentą Seržą Sargsianą,
pernai nuverstą per liaudies sukilimą, didelio masto
valstybės lėšų grobstymu. 65 metų buvusiam valstybės
vadovui uždrausta išvykti iš šalies.

Birštono Trečiojo amžiaus universiteto studentai
plečia savo akiratį
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Lapkričio 28-ąją gausi senjorų studentų auditorija
susitiko su keliautojais,
gamtos fotografais Ričardu Anusausku ir Rūta Žemaitiene.
Trečiojo amžiaus universiteto studentai buvo susitikę praeitais metais, o šiemet
ir vėl panoro išgirsti naujus
įspūdžius iš kelionių, pamatyti nepakartojamus gamtos
ir žmonių gyvenimo vaizdus iš
pasaulio tautų kasdienybės.
„Gamtos fotografo darbas
– tai kalbančios nuotraukos.
Tai fotografo duoklė žmonijai, užfiksuojant, kas įvyko iki
fotografijos atsiradimo. Žemė, miškas, šaltinis gali išgydyti žmonijos neviltį. Mes irgi esame gamtos dalis, tačiau
turime elgtis teisingai ir tada
būsime laukiami gamtoje, nes
gamta – visų mūsų namai. Pasodinkim mišką – ir jis bus ne
vieno, jis bus visų“, – kalbėjo R.
Anusauskas.
Šį kartą susitikimo tema
buvo „Afrika, kaip Žemės motina“. Daugiausia keliautojai
kalbėjo apie nuostabią, saulės nubučiuotą Keniją, kur yra
daug vietų, nepaliestų žmogaus rankos ir urbanizacijos.
R. Žemaitienė supažindino
su Kenijos klimato sąlygomis, augalija ir gyvūnija bei
čia gyvenančiais žmonėmis,
įdomesniais jų gyvenimo
faktais, mūsų akimis žiūrint
– keistenybėmis. Nuo Lietuvos iki šios Afrikos valstybės
yra apie 8000 kilometrų. Kenijoje yra vienas iš aukščiausių pasaulio kalnų Kilimandžaras, kurio viršūnė (5895
m) rašytojo Hemingvėjaus
buvo pavadinta Afrikos perlu, nes čia buvo iškasta ypatingų rožinės spalvos safyrų.
Sakoma, kad Kenija – tai šalis,
kur laiką leisdavo viso pasaulio karaliai ir prezidentai, rašytojai ir premjerai ministrai,
milijonieriai ir aristokratai.
Kenijoje yra du sezonai – lieREKLAMA

tingasis ir sausringasis, vidutinė oro temperatūra – 24–27
laipsniai šilumos, oficiali kalba
– anglų, piniginis vienetas – šilingas. 10 proc. teritorijos užima nacionaliniai parkai ir rezervatai, nemažai užmigusių
ar snaudžiančių ugnikalnių.
Žiūrėdami fotografijas, vaizdo
medžiagą, atsidūrėme ten, kur
Indijos vandenyno pakrantėje
plyti žmogaus mažai paliesta
gamta, kur nežinai, iš kurio
krūmo išlįs liūto ar tigro ausys.
Kaip pasakojo Rūta, Kenijos
šalies pavadinimas kilo nuo
Kenijos (pažodžiui išvertus
– „balto“) kalno, kurio viršūnė
slepiasi debesyse.
Susitikimo dalyviai turėjo
progos įsitikinti, kad Kenija
– tai įvairiausių gyvūnų karalystė, kur jie ramiai ganosi,
ilsisi, kai sotūs, ir medžioja,
kai alkani. Viskas vyksta šalia
žmonių, vadinamų masajais.
Ganosi tik galvijai, o grobuonys tyko savo grobio. Kaip
sakė R. Anusauskas, savanoje
kiekvienas krūmas, kiekvienas pavėsis yra apgyvendintas. Todėl reikia visada būti
labai atsargiems, nes tik porą
metrų nuėjęs nuo automobilio gali tapti liūto grobiu. Jeigu
plėšrūnas alkanas, jis neatsisako ir žmogienos. Nustebino ir pasakojimas apie tai,
kaip nevertinamos žmonių
gyvybės. R. Anusauskas pasakojo, kaip sutiktus tris berniukus pakvietė į automobilį,
nes netoliese vaikščiojo liūtai,
kurie galėjo juos užpulti. Vaikai atsakė, jog suės tik vieną iš
jų, o kiti du liks. Tenykščiams
žmonėms 5 doleriai yra dideli pinigai, už kuriuos jie gali
padaryti, ko tu nori – pašokti, padainuoti, kitaip sakant,
parodyti savo folklorą, netgi
ir žmogų užmušti. Keliautojų
pasakojimai kartais šokiruo-

davo, o kartais sukeldavo šypsenas. Mums, europiečiams,
tai kitas pasaulis, vos ne kita
planeta.
Gamtos fotografas ir fotomenininkas Ričardas Anusauskas bei vaizdų operatorė
Rūta Žemaitienė, rodydami
nufilmuotus vaizdus, supažindino su retais Kenijos gyvūnais, pasakojo istorijas iš čiabuvių gyvenimo, taip pat apie
šio krašto ypatumus, kultūrą,
nacionalinius papročius.
Keliautojai pasakojo, kad
masajai išgyvena iki 45 metų
amžiaus, ir labai retai iki 60.
Moterys pradeda gimdyti vos
sulaukusios 12 metų ir gimdo
tol, kol gali gimdyti. Masajai
gyvena nameliuose, nulipdytuose iš molio ir dramblių
mėšlo, kūrena taip pat dramblių mėšlu. Jie augina daug
įvairių vaisių, taip pat ir gyvulių, kurių mėsą labai vertina
anglai, superkantys visą, kiek
pagaminama.
Susitikimas su daug pasaulio mačiusiais žmonėmis
visada būna įdomus, tad šis
renginys irgi niekam nepabodo, nors ir užsitęsė ilgiau, nei
buvo planuota.
Šių žmonių darbai rodo,
kad jų veiklą drąsiai galima
vadinti gyvenimo būdu, noru
mus supažindinti su tikrąja
unikalia gamta, jos harmonija, jos gyvybės ritmu ir įtikinti, kad Afrika tikrai yra Žemės
motina. Tik čia, natūralioje,
laukinėje gamtoje, pajunti visuotinius ryšius, pastebi, kad
gamta mąsto, gyvūnai mums
nuolat primena, kad jie tokie
patys lygiateisiai jos gyventojai, kad mes čia neturime jokių
privilegijų.
Renginio dalyviai galėjo
įsigyti ir įdomių, spalvingų
fotoalbumų su autorių autografais.

„Rojaus obuoliukai“ savo skonio nepraranda
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Paskutinę lapkričio dieną
niūrią rudenišką nuotaiką praskaidrino Birštono
kultūros centre vykęs tradicinis suaugusiųjų teatrų
festivalis „Rojaus obuoliukai“.
Tai vienas iš labiausiai laukiamų metų renginių, suteikiančių teigiamų emocijų,
priverčiančių žmones ne tik
šypsotis, bet ir juoktis. Turint
galvoje, kad teatrų aktoriai yra
paprasti žmonės, tik mokantys įsikūnyti į savo personažus, perteikiantys jų jausmus
ir išgyvenimus.
Kaip sakė Birštono kultūros centro teatro režisierius
R. Jacunskas, šiemet skaniais
ir sultingais jausmų „Rojaus
obuoliukais “ mėgaujamės
jau 19 kartą.
Susirinkusius žiūrovus ir
mėgėjų teatrų artistus pasveikino Birštono savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vedėja Angelė Žiūraitienė ir
Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis, palinkėdami puikių akimirkų ir
gerų emocijų.
Pirmieji scenoje pasirodė

Trakų karališkojo teatro aktoriai, atvežę komedijas „Apie
vedybų žalą žmonijai“ (pagal A. Čechovo „Piršlybos“) ir
„Apie tabako žalą“ (režisierius
Robertas Čiuta). Daugiausia
žiūrovų emocijų sulaukė pirmasis pasirodymas, kuriame
sprendžiamas nuosavybės ir
meilės bei vedybų klausimas.
Pasirodo, abi šios sąvokos
yra lygiavertės: vos tik laimi
viena, tuoj pat pralaimi kita,
ir atvirkščiai. Visur nulemia
žmogiškosios silpnybės...
Šakių kultūros centro „Zanavykų“ teatras irgi pasirinko
A. Čechovo kūrinį, dramą „Kapinėse“, kurią režisavo Gražina Guzovijienė.
Svečiai iš Lenkijos Punsko
lietuvių kultūros namų klojimo teatras suvaidino komediją pagal S. Kapnį „Plutelė ir
pelės“ (režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė).
Paskutinis festivalyje pasi-

rodė Birštono kultūros centro teatras, kurio aktoriai žiūrovams pristatė premjerinį
spektaklį – komediją, pastatytą pagal Kazio Sajos „Pasimatymas sodo namelyje“ (režisierius Rimantas Jacunskas).
Birštoniečiai kiekvienais metais, artėjant festivaliui, pastato naują vaidinimą. Tad kultūros centro salė buvo pilnutėlė
– juk daugeliui birštoniečių
magėjo ateiti ir pasižiūrėti,
kaip vaidins jų artimieji, šeimos nariai ar kaimynai. Kaip
visada puikiai ir įtikinamai
vaidino teatro senbuviai Rasa
Jaruševičienė, Bernardas Radvilavičius, Kristina Justinavičienė bei jaunesni kolegos.
Baigiantis renginiui padėkos buvo įteiktos visų festivalyje dalyvavusių teatrų režisieriams, pasidžiaugta gražiu ir
nuotaikingu renginiu bei atsisveikinta iki kitų metų „Rojaus
obuoliukų“ derliaus.
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Rusijos patriarchas perspėjo apie kovos
su smurtu artimoje aplinkoje „pavojus“

Genocido ir rezistencijos centras: P. Cvirka
aktyviai kolaboravo su sovietų valdžia

Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovas trečiadienį
sukritikavo siūlomą naują įstatymą, numatantį
apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, įspėdamas
parlamentarus, kad kištis į šeimos gyvenimą būtų
„pavojinga“.

Rašytojas Petras Cvirka aktyviai kolaboravo su sovietų
valdžia ir tai sukėlė „žalingų pasekmių“ Lietuvai bei jos
piliečių likimams, teigia Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimų centras, išanalizavęs „išdėstytus
istorinius faktus bei jų aplinkybes ir istorinį kontekstą“.

sanavičiaus aikštė

Gruodžio 7 d. 13:00 val. Ekskursijos
Kalėdamobiliu. Vieta: Birštone

Projekto „Kurk. Pajusk. Atrask.“ pabaigtuvės

Gruodžio 8 d. 13:00 val. Ekskursijos
Kalėdamobiliu. Vieta: Birštone

RENGINIAI BIRŠTONE
Gruodžio 7 d. 17:00 val. Kalėdinės
eglės įžiebimo šventė. Vieta: J. Ba-

Gruodžio 13 d. 18:00 val. Muzikinė
komedija „Penkiašakis dobilėlis“.
Vieta: Birštono kultūros centras
Birštono muziejus
2019 m. gruodžio 18 d.
(trečiadienį),
maloniai kviečia į renginį

„Sakraliniu Nikodemo
Silvanavičiaus keliu“,
skirtą dailininko,
akademiko, mozaikininko
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.
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.).

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Lapkričio 28-osios vakarą
Birštono viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Kurk.
Pajusk. Atrask“ finalinis
renginys, suteikęs mažiesiems dalyviams ir jų tėveliams daug džiaugsmo ir
puikių įspūdžių.
Bibliotekininkė Solveiga
Pempienė pasakojo, kad nuo
šių metų pavasario Birštono viešoji biblioteka, įgyvendindama šį projektą, kvietė
vaikus ir jaunimą pasinerti į
spalvingą ir žaismingą kūrybą, susipažinti su įvairiomis
meno formomis ir kurti kartu su profesionaliais kūrėjais.
Šiame bendrame darbe dalyvavo daug vaikučių, kurie
sėmėsi žinių iš profesionalių
kūrėjų.
Štai vasarą į biblioteką rinkosi mėgstantys piešti vaikučiai, kurie kartu su dailininke,
vaikiškų knygelių iliustratore

Aušra Kiudulyte kūrybinėse dirbtuvės skaitė ir bandė
originaliai iliustruoti rašytojo Virgio Šidlausko sukurtą pasaką apie Birštoną.
Tai buvo didžiulė (pop up)
knyga, su iškiliomis detalėmis ir labai gražiais vaizdais bei netipiniais herojais.
O kaip tai pavyko, visi pamatė finaliniame projekto
renginyje.
Vaikų rašytojas Virgis Šidlauskas dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ir padėjo
kurti pasakos apie Birštoną
herojus, o 3D spausdintuvu
modeliavo ir spausdino įvairius muzikos instrumentus.
Be to, vaikai pagal pačių

kurtą scenarijų kartu su profesionaliais operatoriais Tautvydu Rasiuliu ir Julijumi No-

sovu filmavo reprezentatyvų
filmuką apie skaitymą bibliotekoje. Šio trumpo filmuko
pagrindinis herojus buvo Benas, kuris filmavosi 2 dienas

po 3–4 val., ir tai jam labai patiko. Benas sako, kad labai susidomėjo operatoriaus darbu
ir, ko gero, tai bus jo svajonių
profesija...
Na, o susirinkusius į projekto pabaigtuves vaikučius, tėvelius bei projekto partnerius
nudžiugino ir naujas spektaklis, pastatytas pagal sukurtą
pasaką apie Birštoną. Vaidinimas patiko visiems, patiko
puikios ir žaismingos profesionalios aktorės, jų išbarstyti
Birštono įvairiose vietose surinkti kvapai ir konfeti.
Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė apdovanojo naujomis
knygomis pagrindinį herojų
Beną. Atminimo dovanėlėmis apdovanoti ir projekto
partneriai: UAB „Čiulba ulba“, BĮ „Nemajūnų dienos
centras“, laikraščių „Naujasis Gėlupis“ ir „Gyvenimas“
atstovai, vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ir „Giliukas“
bei Birštono savivaldybės
atstovai.
Šį sėkmingą projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija,
organizavo Birštono viešoji
biblioteka.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai Birštono viešojoje bibliotekoje

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

LEIDĖJAS:

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė pakvietė vaikus lapkričio 12 d. į edukacines
dirbtuvėles „Dovana Pepės
gimtadieniui“.
Prisimindami savo gimtadienių ir knygoje A. Lindgren
„Pepė Ilgakojinė“ aprašytą Pepės gimtadienio šventės ritualą, kalbėdami apie šventes, jų
įvairovę, kas rašė Pepei sveikinimo laišką, kas kūrė atviru-

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

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

kus, knygų skirtukus, knygeles.
Svečių korteles atstojo geltoni
beržo lapeliai, o ,pristatant savo kūrinius, aplink tvyrojo tikra gimtadienio nuotaika.
Lapkričio 12 d. į literatūrinius skaitymus „Sofijos pasaulis“ rinkosi Birštono gimnazijos devintokai, lydimi mokytojos Dainos Vyšniauskienės. Jie
domėjosi literatūrine paroda
„Šiaurės šalių literatūros ma-

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

gija“. Plevenant žvakelės liepsnelei, aptarus šios bibliotekų
savaitės tikslus, šių metų temą „Šventės Šiaurėje“, pristačius knygos „Sofijos pasaulis“
autorių J. Gaarder, skaityta ir
aptarta ištrauka iš šios knygos
„Mitai“, dalyvauta mokytojos
Dainos paruoštoje viktorinoje.
Skaityta ištrauka kėlė mintis,
kad įvairių tautų pasaulėjauta, senieji tikėjimai, pastangos
suvokti ir įprasminti supantį
pasaulį labai panašūs, rėmėsi
gyvenimo išmintimi.
Lapkričio 14 d. Birštono
gimnazijos mokiniai, lydimi
mokytojų Vilmos Skiauterienės ir Dainos Vyšniauskienės,
bei kiti bibliotekos lankytojai
atvyko į susitikimą su leidy-

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

klos „Gelmės“ atstovėmis ir
žurnaliste, rašytoja, scenariste, vertėja Gintare Adomaityte. Viešnios kalbėjo apie
svarbiausius jiems patikusius
Šiaurės ir kitų šalių kūrinius,
autorius, pristatė „Gelmių“ leidyklos knygas ir tik ką Gintarės verstą N. Daševskajos knygą „Pavasario sonata“.
Už lango dulksnojantis
melsvai pilkas rudeniškas lietus tarsi kvietė pasiimti iš bibliotekos gerą knygą, prisėsti
šiltame kambary, atsiversti ją
ir atsiduoti skaitymo magijai,
panirti į aprašomos šalies aromatą, patirti kitų gyvenimus ir
išgyvenimus....
Birštono viešosios bibliotekos informacija
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nemokamai arba prenumeruojamas atskirai.

Vaišino pietumis prie NATO finansavimo
uoliausiai prisidedančių šalių lyderius

TV PROGRAMA

gruodžio

7

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
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
REKLAMA

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.
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

TV

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

SEKMADIENIS
gruodžio
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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 Princas
Žydruolis ir fėja Lupinė.
Pasaka 10:00 Gustavo
enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Pasaulio
gamtos stebuklai 2.Išgyventi tarp... 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Serengetis. Masinės
kraustynės 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
Džonio prisikėlimas. Komedija 00:10 Giliam dugne. Trileris 01:50 Pasaulio
dokumentika
06:50 Tomo ir Džerio šou
(17) 07:15 Zigis ir Ryklys
(8) 07:40 Šaunusis Skūbis-Dū (16) 08:05 Ponas
Bynas (21) 08:35 Tomo ir
Džerio nuotykiai (2) 09:00
Sveikatos namai 10:00
KINO PUSRYČIAI Anapus
tvoros 11:35 Mano draugas delfinas 13:50 Superšuo 15:35 Policijos akademija 7. Misija Maskvoje
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 Lietuvos balsas. Senjorai 21:45 Džekas Ryčeris. Nesidairyk
atgal 00:10 Bėgliai 02:05
Tamsos riteris
05:45 Televitrina 3 07:00
Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/1,2s. 07:30
Aladinas 1/145s. 08:00
Ančiukų istorijos 1/15s.
08:30 Svajonių ūkis 6/12s.
09:00 La Maistas 1/14s.
10:00 Pasaulis pagal moteris 8/14s. 11:00 Svajonių

sodai 12 12:00 Atlantida.
Prarastoji imperija 13:50
Daktaras Dolitlis 5. Lakis
keliauja į Holivudą! 15:40
Apsaugoti princesę 17:30
Visi mes žmonės 3/14s.
18:30 TV3 žinios 342 19:22
TV3 sportas 1 19:27 TV3
orai 342 19:30 X Faktorius
7/14s. 22:30 Derybininkas
00:40 Kapitonas Amerika:
pirmasis keršytojas 02:45
Gringo 04:40 Atsargiai!
Merginos 3/44s.

Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (93)
09:40 Tėvas Motiejus (7)
10:50 Būrėja (49,50) 12:00
Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai (1) 12:30
Džino viešnagė Italijoje (6)
13:00 Gaminame namie
su Reičele Alen (10) 13:30
Sveikinimai 15:45 Širdele mano (238,239) 17:45
Akloji (16,17) 18:50 Būrėja
(79,80) 20:00 Detektyvė
Rizoli (10) 21:00 SNOBO
KINAS Skiedra 23:10 Nuogas ginklas 2 1/2. Baimės
06:30 Galiūnai. Europos kvapas 00:55 Mano modvejetų taurė. Lazdijai tinos prakeikimas 02:40
07:30 Muchtaro sugrįži- Šešėliai iš praeities
mas. Naujas pėdsakas
(51) 08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 06:00 Lietuvos Respubličempionato etapas. Aly- kos himnas 06:05 Žagatus 09:30 Sveikatos kodas rės vyšnių festivalis 2015.
televitrina 10:05 Varom! Koncertuoja Saulius Prū(16) 10:35 Laukinė kara- saitis ir grupė. 06:55 Žagalystė (3) 11:40 Lemtinga rės vyšnių festivalis 2015.
diena (5) 12:45 Džeimio Koncertuoja grupė „ŽAS“.”
ir Džimio kulinarinės dvi- 07:45 Krikščionio žodis
kovos (2) 13:50 Anthonis 08:00 Kelias. Programa
Bourdainas. Nepažįstami apie tradicines protestankraštai (3) 14:50 Much- tų bendruomenes Lietuvotaro sugrįžimas. Naujas je 08:30 Kultūrų kryžkelė.
pėdsakas (52) 15:50 Nu- Menora 09:00 Pasaulio
sikaltimų tyrėjai (7) 17:00 lietuvių žinios 09:30 LiBetsafe–LKL čempionatas. nija. Spalva. Forma. ProŽalgiris - Rytas 19:30 Žan- grama apie dailę. 10:00
daras veda 21:20 Narko- Atspindžiai. Paveldo kotikų prekeiviai (4) 22:20 lekcija. 10:30 Literatūros
Gyvi numirėliai (9) 23:30 pėdsekys. Programa apie
Infiltruotas 02:00 Pelkių Lietuvos įtaką pasaulio kūpabaisa
rėjams. 11:00 Stop juosta.
Programa apie modernizmo architektūrą. 11:30 7
07:03 Programa 07:04 TV
Kauno dienos 12:00 Keparduotuvė 07:20 „Glulias į namus. 12:30 Mokschariovas“ (3/4) 08:30
lo sriuba 13:00 Šok su
Kaimo akademija 09:00
žvaigžde 15:00 Pasaulio
Mano vieta 09:30 Nauja
dailiojo čiuožimo taurės
diena 10:00 Šiandien kimvaržybos. Italijos „Didyba 11:00 Kryptys LT 11:30
sis prizas“. ParodomoKrepšinio pasaulyje su V
ji programa. Tiesioginė
12:00 „Pagrindinis įtariatransliacija iš Turino. 17:30
masis“ (7/2) 14:00 LietuVeranda. Programa apie
vos metų moteris 2019
aplinkos estetiką 18:00
15:00 Skyrybos 16:00
Kultūringai su Nomeda
Žinios 16:28 Orai 16:30
19:00 Europos plaukimo
„24/7“ 17:30 Oponentai
čempionatas trumpaja18:00 Žinios 18:28 Orai
me 25 m baseine. Finalai.
18:30 „TV Europa pristato.
Tiesioginė transliacija iš
Vyrų šešėlyje“ (10) 19:00
Glazgo. 21:00 Skamban„Moterų daktaras“ (3/29)
tys pasauliai su Nomeda
20:00 Žinios 20:28 Orai
Kazlaus. Svečias – fortepi20:30 #NeSpaudai 21:30
jono žvaigždė Eugen Indij
„24/7“ 22:30 Žinios 22:58
(Prancūzija) 22:00 TūksOrai 00:00 „Moterų daktantį kartų labanakt. Drataras“ (3/29) 01:00 „Dema 00:00 Atsigręžk, kai
tektyvas Linlis“ (6) 03:00
tamsumos šešėliai kris.
„Pasaulis iš viršaus“ (5/10)
Koncertas, skirtas Holo03:20 Oponentai 03:40
kausto aukoms atminti
„24/7“ 04:20 Kitoks pokal01:05 Super Džonio prisibis su Edvardu Žičkumi
kėlimas. Komedija 02:45
Pasaulio dailiojo čiuožimo
TV
07:10 Akloji (73) 07:40 taurės varžybos. Italijos
Pragaro katytė (10) 08:40 „Didysis prizas“.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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„Lietuvos geležinkelių“ paslaugos
neįgaliesiems bus pritaikytos 2024 m.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas),
dalyvaujantis netoli Londono surengtame NATO viršūnių
susitikime, trečiadienį pavaišino pietumis uoliausiai prie
Aljanso finansavimo prisidedančių šalių lyderius, įskaitant
Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą.
ŠEŠTADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. GRUODŽIO 7 d.,
naujasis gĖlupis

Valstybės valdoma bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“
ketina iki 2024 metų labiau pritaikyti savo paslaugas
neįgaliesiems, taip pat senjorams, šeimoms su mažais
vaikais.

HOROSKOPAS
Gruodžio 9-15 d.

so gali pablogėti savijauta. Savaitės
viduryje nesugalvokite keisti darbo
ar prašyti didesnio atlyginimo. Savaitgalį į galvą gali šauti gera mintis,
vėliau atnešianti nemažą pelną.



karikatūristas, humoristas, poetas

Vladimiras Beresniovas



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)

SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Aplinkiniai stengiasi iš jūsų kuo
daugiau sužinoti, patys nieko už tai
neduodami. Nesirūpinkite dėl savo
padėties. Taip gerai, kaip jūs, apie
reikalus nėra nė vienas informuotas.
Tik leiskite ir kitiems iš to turėti bent
šiek tiek naudos. Galite sulaukti daug
ir įvairių pasiūlymų. Neskubėkite jų
priimti gerai neapsvarstęs.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Savaitės pradžioje seksis įtikimai
kalbėti ir daryti įtaką kitiems. Nesivaržykite priimti pagalbą savaitės
viduryje - tai nesuvaržys nei jūsų
savarankiškumo, nei nepriklausomybės. Nesistenkite būti visų galų
meistras - įsiklausykite į profesionalų žodžius.

Šią savaitę turėtų išsispręsti bendrus
interesus liečiančios problemos. Ir,
ŠAULYS
(11.23-12.22)
jei diskusijos metu kalbėsite atvirai,
nesusipratimų turėtumėte išvengti. Pirmoje savaitės pusėje sugebėsite
Galimi gana žymūs pokyčiai tarny- kontroliuoti bent kelis procesus iš
boje ar versle.
karto. Antradienį turėtumėte ištaikyti trumpą, bet intensyvią atokvėpio
JAUTIS
valandėlę. Patys svarbieji sprendimai
(04.21-05.21)
laukia darbo savaitės pabaigoje.
Jums atrodo, kad jūsų gyvenimas šiek
tiek susipainiojo? Nesibaiminkite,
OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
viskas labai greitai pasikeis. Šiomis
dienomis nutiks kažkas tokio, kas Savaitės pradžioje gali išaugti jūatneš į jūsų kasdienybę daugiau po- sų populiarumas ir autoritetas. Kelėkio, nei tikėjotės. Taigi, pasiruoškite tvirtadienį laukia svarbus dalykinis
staigmenoms!
susitikimas. Nauji žmonės, naujos
pažintys reiškia originalias idėjas ir
DVYNIAI
įdomias perspektyvas. Romantiškas
(05.22-06.21)
nuotykis savaitgalį gali turėtu ne visai
Šią savaitę jausitės pakankamai pamalonių padarinių.
sitikįs savimi. kad tikėtumėte ir kitais. Kelionė savaitės pradžioje bus
VANDENIS
(01.21-02.18)
sėkminga. Antroje savaitės pusėje
nesitikėkite per daug iš giminaičių Šią savaitę spręsis jūsų galimybės
- jie nežino realios jūsų padėties ir pasinaudoti savo padėties privaluporeikių.
mais. Beje, galite gauti daugiau nei
kada nors tikėjotės.Savaitės viduryje
VĖŽYS
gali tekti užsiimti įdomiu ir pelningu
(06.22-07.22)
projektu. Savaitgalį šeimos nariai gali
Savaitės pradžioje ypač jautriai reaypač pasigesti jūsų dėmesio.
guosite į agresyvų aplinkinių elgesį.
Savaitės viduryje neturėsite daug
ŽUVYS
(02.19-03.20)
laiko apmąstymams - sprendimus
turėsite priimti greitai. Gali tekti ir Kai kuriems reikalams tiesiog dar
paspėlioti, pasikliauti intuicija.
neatėjo laikas tvarkyti, todėl nesukite dėl jų jau dabar sau galvos. Kodėl?
LIŪTAS
Todėl, kad jūs negalite to nei pasku(07.23-08.21)
binti, nei nuo savęs nustumti. Palikite
Su šia savaite jums atsivers įdomus
viską ramybėje ir, pamatysite, atėjus
šansas užkariauti naujas teritorijas.
laikui viskas susitvarkys.
Ilgai nesvarstykite, o čiupkite jį. Labai
greitai pamatysite, kad iš to daug kas
išeis. Jūsų partneris gali turėti finanPrenumeruokite „Naująjį
sinių problemų.
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo



















MERGELĖ
(08.22-09.23)

Pirmadienį dėl anksčiau patirto stre-

svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!
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ŠEŠTAdienis,
2019 m. GRUODŽIO 7 d.,
naujasis gĖlupis

TV PROGRAMA

Po žydų kapų išniekinimo steigia biurą
kovai su neapykantos nusikaltimais

„Gazprom“: Ukraina siekia didelių įkainių

PIRMADIENIS
gruodžio
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:05 Klausimėlis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3. Detektyvinis serialas 11:10 Komisaras Reksas. Detektyvinis
serialas 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.
Serialas 23:45 Komisaras Reksas. Detektyvinis
serialas 00:30 Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios 04:00
LRT radijo žinios
06:00 Mano gyvenimo
šviesa (1241,1242,1243)
07:30 Tomo ir Džerio šou
(18) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (103,104) 09:55
Gyvūnų pasaulis 10:25 Rozenheimo policija (6) 11:25
KK2 penktadienis 13:00 Tik
tu ir aš (16,17) 14:00 Našlaitės (133) 15:00 Svajoklė
(133) 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 (56) 21:30
Žinios 22:20 Sportas 22:27
Orai 22:28 Telefoninė loterija 1634 22:30 VAKARO SEANSAS Lošėjas 00:45 Akloji
zona (13) 01:40 Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal
06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/39s.
06:55 Žmogus voras 1/5s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/79s. 07:55 La
Maistas 1/14s. 08:55 Meilės
sūkuryje 3194 10:00 Nuo
REKLAMA

Ukrainos pasiūlyti rusiškų gamtinių dujų tranzito į Europą
įkainiai nuo 2020 metų – labai dideli, gerokai didesni už
dabar galiojančius, pareiškė Rusijos koncerno „Gazprom“
vadovas. Ukraina prašo 3,21 JAV dolerio už 1 tūkst. kubinių
metrų dujų perpumpavimą 100 kilometrų, kai dabar ši
kaina siekia 2,61 JAV dolerio. Manoma, jog „Nord Stream 2“
transportavimo kaina sudarys 2,1 dolerio.
likimo nepabėgsi 1/11,12s.
12:00 Atsargiai! Merginos
3/46,47,s. 13:00 Parduotas
gyvenimas 1/32,33,34,35s.
15:00 Simpsonai 30/16,17s.
16:00 TV3 žinios 244 16:25
TV3 orai 244 16:30 TV Pagalba 14/70s. 18:30 TV3 žinios 343 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 343 19:30
Namas 2/15s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/51s.
21:00 TV3 vakaro žinios 195
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 195 22:00 Kobra
11 23/15s. 23:00 Pagrobimas 01:00 Makgaiveris
1/2s. 01:50 Tėvynė 5/2s.
02:45 APB 1/2s. 03:35 Kobra 11 23/15s. 04:30 Vieniši
tėvai 1/5,6s.
06:10 CSI. Majamis (10)
07:05 Mano virtuvė geriausia (10) 08:25 Stoties policija (7) 09:25 Paskutinis faras
(34) 10:25 Gelbėtojai - 112
(5,6) 11:25 Nusikaltimų tyrėjai (7) 12:35 Visa menanti
(8) 13:35 Mano virtuvė geriausia (11) 14:55 Stoties
policija (8) 16:00 Paskutinis
faras (35) 17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (7,8)
18:30 CSI. Majamis (11)
19:30 Jūrų pėstininkai (9)
20:30 Galiu rytoj (5) 21:00
Pasaulių karas 23:20 Ateities pasaulis 01:05 Narkotikų prekeiviai (4) 02:00
Gyvi numirėliai (9) 03:00
Visa menanti (8)
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” (1/27) 12:00
TV parduotuvė 12:15 Mano
vieta 12:50 „Gyvybės langelis“ (1/11) 14:00 Nauja
diena 15:00 Laikykitės ten.
Pokalbiai 16:00 Reporteris
16:48 Sportas 16:58 Orai
17:00 „Gyvybės langelis“
(1/12) 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 4/13. 2019.
N-7. 22:00 „Pone prezidente” (1/21) 22:30 Reporteris
23:20 Sportas 23:25 Orai
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Lietuvos metų moteris 2019 01:00 „Gyvybės
langelis“ (1/12) 02:10 „Pone
prezidente” (1/21) 02:30
„Prokurorai” (1/28) 03:15

Reporteris 03:45 Sportas
03:53 Orai 03:55 Nauja diena 04:35 Oponentai

TV

06:30 Tėvas Motiejus (4)
07:45 Neklausk meilės vardo (252,253) 08:45 Meilės
sparnai (116) 09:45 Akloji
(14,75) 10:50 Būrėja (52,77)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (94) 13:00 Zigis ir
Ryklys (46,47) 13:20 Keista
šeimynėlė (9) 13:50 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (18) 14:20 Muča Luča
(30) 14:45 Mirtis rojuje (5)
16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (389,390) 17:00
Būk su manim (1612,1613)
18:00 Keršto gėlės (53)
18:50 Paskolinta meilė
(100) 19:50 Mirtis rojuje
(6) 21:00 “Velvet” kolekcija (3,4) 23:20 Gyvenimo
daina (39,40) 01:15 Senojo Tilto paslaptis (216,217)
03:20 Skiedra
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius
Mama Jazz 2018 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. Dok.
serialas 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
Šaltojo karo istorija. Dok.
serialas 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.
Dok. serialas 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. Asmenybės
kūrybingumo paieškos ir
lavinimo ugdymas 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Premjera. Senas šautuvas. Vaidybinis filmas
22:20 Istorijos detektyvai
23:10 Žagarės vyšnių festivalis 2015. Koncertuoja
Saulius Prūsaitis ir grupė
00:00 DW naujienos
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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.
Detektyvinis serialas 11:10
Komisaras Reksas. Detektyvinis serialas 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. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas 16:45 Premjera. Ponių rojus. Serialas
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. Detektyvinis serialas
00:30 Tėčio reikalai 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Istorijos detektyvai
06:00 Mano gyvenimo
šviesa (1244,1245,1246)
07:30 Tomo ir Džerio šou
(19) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (105,106)
09:55 Rimti reikalai 2 (56)
10:25 Rozenheimo policija
(7) 11:25 Supermamos (16)
12:00 Nuo... Iki... 13:00 Tik
tu ir aš (18,19) 14:00 Našlaitės (134) 15:00 Svajoklė
(134) 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 (57) 21:30 Žinios 22:20
Sportas 22:27 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Išlikimas 00:25 Akloji
zona (14) 01:20 Lošėjas
06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/40s.
06:55 Žmogus voras 1/6s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/80s. 07:55 Namas 2/15s. 08:55 Meilės
sūkuryje 3195 10:00 Nuo
likimo nepabėgsi 1/13,14s.
12:00 Atsargiai! Merginos
3/48,49s. 13:00 Parduotas
gyvenimas 1/36,37,38,39s.

15:00 Simpsonai 30/18,19s.
16:00 TV3 žinios 245 16:25
TV3 orai 245 16:30 TV Pagalba 14/71s. 18:30 TV3 žinios 344 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 344 19:30
Prieš srovę 19/15s. 20:30
Moterys meluoja geriau
12/52s. 21:00 TV3 vakaro
žinios 196 21:52 TV3 sportas
1 21:57 TV3 orai 196 22:00
Žemiau 6. Kalno stebuklas
00:05 Skubi pagalba 2/4s.
01:05 Makgaiveris 1/3s.
01:55 Tėvynė 5/3s. 02:55
APB 1/3s. 03:45 Skubi pagalba 2/4s. 04:35 Vieniši
tėvai 1/7,8s.
06:20 CSI. Majamis (11)
07:15 Mano virtuvė geriausia (11) 08:35 Stoties policija (8) 09:35 Paskutinis faras
(35) 10:35 Gelbėtojai - 112
(7,8) 11:35 Jūrų pėstininkai
(9) 12:35 Visa menanti (9)
13:35 Mano virtuvė geriausia (12) 14:55 Stoties policija (9) 16:00 Paskutinis faras
(36) 17:00 Info diena 17:30
Gelbėtojai - 112 (9,10) 18:30
CSI. Majamis (12) 19:30 Jūrų
pėstininkai (10) 20:30 Galiu
rytoj (6) 21:00 Juodoji aušra
22:55 Pasaulių karas 01:10
Visa menanti (9) 02:05 Detektyvų istorijos (3)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Kaimo
akademija 07:00 „Moterų daktaras“ (3/27) 08:00
Nauja diena 09:00 Puikūs
pralaimėjimai 10:00 Kitoks
pokalbis su Edvardu Žičkumi 11:00„Prokurorai”(1/28)
12:00 TV parduotuvė 12:15
Viralas 12:50 „Gyvybės langelis“ (1/12) 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“ (1/13) 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. Pokalbiai 22:00 „Pone prezidente” (1/22) 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“ (1/13) 02:10 „Pone
prezidente” (1/22) 02:30
„Prokurorai” (1/29) 03:15
Reporteris 03:45 Sportas
03:53 Orai 03:55 Nauja

Prancūzija trečiadienį pranešė steigsianti nacionalinį
biurą, vadovausiantį kovai su neapykantos
nusikaltimais. Apie tai vidaus reikalų ministras pranešė
po to, kai šalies šiaurės rytuose žydų kapinėse buvo
išniekinti 107 kapai.
diena 04:35 Viralas

TV

06:30 Tėvas Motiejus (5)
07:45 Neklausk meilės vardo (254,255) 08:45 Meilės
sparnai (117) 09:45 Akloji
(15,76) 10:50 Būrėja (53,78)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (95) 13:00 Zigis ir
Ryklys (48,49) 13:20 Keista
šeimynėlė (10) 13:50 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (19) 14:20 Muča Luča
(31) 14:45 Mirtis rojuje (6)
16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (391,392) 17:00
Būk su manim (1614,1615)
18:00 Keršto gėlės (54)
18:50 Paskolinta meilė
(101) 19:50 Mirtis rojuje (7)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS
Prancūziška žmogžudystė.
Mirtys Burgundijoje 22:55
Gyvenimo daina (41,42)
00:50 Senojo Tilto paslaptis (218,219) 03:00 “Velvet”
kolekcija (3,4) 04:45 Tėvas
Motiejus (5)
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.Dok. serialas
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 14:55
Šaltojo karo istorija. Dok.
serialas 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. Dok.serialas 17:05
Premjera. Ieškok manęs
Paryžiuje 1. Serialas 18:00
Kultūros diena. 18:30 Laikinosios sostinės fenomenas.
Architektas Stasys Kudokas
18:55 FIBA Čempionų lyga.
Panevėžio „Lietkabelis“ –
Sasario „Dinamo“. Tiesioginė transliacija iš Panevėžio.”
21:00 Laikinosios sostinės
fenomenas. Kauno medinė architektūra 21:30 Medičiai. Florencijos valdovai
2. Serialas 23:25 Atspindžiai
23:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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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.
Detektyvinis serialas 11:10
Komisaras Reksas. Detektyvinis serialas 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 23:45 Komisaras Reksas.
Detektyvinis serialas 00:30
Bloga mergaitė. Vaidybinis
serialas 01:00 LRT radijo žinios
06:00 Mano gyvenimo
šviesa (1247,1248,1249)
07:30 Tomo ir Džerio šou
(20) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (107,108)
09:55 Rimti reikalai 2 (57)
10:25 Rozenheimo policija
(8) 11:25 Supermamos (17)
12:00 Bus visko 13:00 Tik
tu ir aš (20,21) 14:00 Našlaitės (135) 15:00 Svajoklė
(135) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios 19:15 Sportas
19:22 Orai 19:25 KK2 vaikai
19:30 KK2 20:00 Gaudyk
laiką 21:00 Rimti reikalai
2 (58) 21:30 Žinios 22:20
Sportas 22:27 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Kapitonas Filipsas 01:10 Akloji zona (15) 02:05 Išlikimas
06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/41s.
06:55 Žmogus voras 1/7s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/81s. 07:55 Prieš
srovę 19/15s. 08:55 Meilės
sūkuryje 3196 10:00 Nuo
likimo nepabėgsi 1/15,16s.
12:00 Atsargiai! Merginos
3/50,51s. 13:00 Parduotas
gyvenimas 1/40,41,42,43s.
15:00 Simpsonai 30/20,21s.
16:00 TV3 žinios 246 16:25

TV3 orai 246 16:30 TV Pagalba 14/72s. 18:30 TV3 žinios 345 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 345 19:30
Gero vakaro šou 6/15s.
20:30 Moterys meluoja
geriau 12/53s. 21:00 TV3
vakaro žinios 197 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3
orai 197 22:00 Svetimšalis
22:25 Vikinglotto 50 22:30
Svetimšalis 00:25 Skubi
pagalba 2/5s. 01:20 Makgaiveris 1/4s. 02:05 Tėvynė
5/4s. 03:00 APB 1/4s. 03:50
Skubi pagalba 2/5s. 04:40
Vieniši tėvai 1/9s.

sparnai (118) 09:45 Akloji
(16,77) 10:50 Būrėja (54,79)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (96) 13:00 Zigis ir
Ryklys (50,51) 13:20 Keista
šeimynėlė (11) 13:50 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (20) 14:20 Muča Luča
(32) 14:45 Mirtis rojuje (7)
16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (393,394) 17:00
Būk su manim (1616,1617)
18:00 Keršto gėlės (55)
18:50 Paskolinta meilė
(102) 19:50 Mirtis rojuje (8)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS
Prancūziška žmogžudystė.
Mirtys La Rošelyje 23:05
Gyvenimo daina (43,44)
06:20 CSI. Majamis (12) 00:55 Senojo Tilto paslap07:15 Mano virtuvė ge- tis (220,221)
riausia (12) 08:35 Stoties
policija (9) 09:35 Paskutinis faras (36) 10:35 Gelbė- 06:00 Lietuvos Respublitojai - 112 (9,10) 11:35 Jūrų kos himnas 06:05 Vilnius
pėstininkai (10) 12:35 Visa Jazz 2019. Sun Ra Arkestra
menanti (10) 13:35 Mano (JAV). 1 d 07:00 Kultūros
virtuvė geriausia (13) 14:55 diena 07:25 Kaip Paulinė
Stoties policija (10) 16:00 Kalėdas gelbėjo. Serialas
Paskutinis faras (37) 17:00 07:40 Drakoniukas Kokosas
Info diena 17:30 Gelbėtojai 1. Animacinis serialas 07:55
- 112 (11,12) 18:30 CSI. Ma- Smurfai. Animacinis serijamis (13) 19:30 Jūrų pėsti- alas 08:20 Smalsumo geninkai (11) 20:30 Galiu rytoj nas. Mokslo žurnalas 08:50
(7) 21:00 Išbandymų diena Maistas: tiesa ar pramanas?
23:30 Juodoji aušra 01:25 4. Dok.serialas 09:15 Labas
Visa menanti (10) 02:20 rytas, Lietuva 12:00 DW
Detektyvų istorijos (4)
naujienos rusų kalba. 12:15
Kultūrų kryžkelė. Menora
12:40 Literatūros pėdsekys.
06:13 Programa 06:14 TV
Programa apie Lietuvos įtaparduotuvė 06:30 Kryptys
ką pasaulio kūrėjams 13:05
LT 07:00 „Moterų daktaras“
Stambiu planu 14:00 Laiki(3/28) 08:00 Nauja diena
nosios sostinės fenomenas.
09:00 Sėkmės gylis 10:00
Architektas Stasys Kudokas
Kitoks pokalbis su Edvardu
14:30 Laikinosios sostinės
Žičkumi 11:00 „Prokurorai”
fenomenas. Kauno medinė
(1/29) 12:00 TV parduotuarchitektūra 15:00 Žagarės
vė 12:15 „Pone prezidente”
vyšnių festivalis 2015. Kon(1/21) 12:50 „Gyvybės lancertuoja grupė „BIX“. 15:50
gelis“ (1/13) 14:00 Nauja
Kaip Paulinė Kalėdas geldiena 15:00 „Prokurorai”
bėjo. Serialas 16:05 Drako(1/30) 16:00 Reporteris
niukas Kokosas 1. Animaci16:23 Sportas 16:30 Lienis serialas 16:15 Smurfai.
tuva tiesiogiai 16:58 Orai
Animacinis serialas 16:45
17:00 „Gyvybės langelis“
Premjera. Maistas: tiesa ar
(1/14) 18:00 Reporteris
pramanas? 4. Dok. seria18:45 Sportas 18:55 Orai
las 17:05 Premjera. Ieškok
18:57 Rubrika “Verslo gemanęs Paryžiuje 1. Serialas
nas” 19:00 Nauja diena
18:00 Kultūros diena. 18:30
19:30 Delfi dėmesio cenGimę tą pačią dieną. Dok.
tre 20:00 Reporteris 20:23
apybraiža 19:25 Premjera.
Sportas 20:30 Lietuva tiePo milijono metų 1. Dok.
siogiai 20:58 Orai 21:00
serialas 20:20 KūrybinguGyvenimas 22:00 „Pone
mo mokykla. Asmenybės
prezidente” (1/23) 22:30
kūrybingumo paieškos ir
Reporteris 23:20 Sportas
lavinimo ugdymas 20:30
23:25 Orai 23:27 Rubrika
Panorama 21:00 Dienos
“Verslo genas” 23:30 Delfi
tema 21:20 Sportas. Orai
dėmesio centre 00:00 Lai21:25 FIBA Čempionų lykykitės ten. Pokalbiai
ga. Brindizio „Happy Casa“
– Klaipėdos„Neptūnas“. TieTV
06:30 Tėvas Motiejus (6) sioginė transliacija iš Brin07:45 Neklausk meilės var- dizio.” 23:30 Nacionalinė
do (256,257) 08:45 Meilės ekspedicija

tv programa
Ukraina uždraudė elektros importą iš
Rusijos pagal dvišales sutartis
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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. Detektyvinis
serialas 11:10 Komisaras
Reksas. Detektyvinis serialas 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. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo
ugdymas 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. Detektyvinis serialas 00:30 Bloga mergaitė.
Vaidybinis serialas 01:00
LRT radijo žinios
06:00 Mano gyvenimo
šviesa (1250,1251) 07:30 Tomo ir Džerio šou (21) 07:55
Volkeris, Teksaso reindžeris
(109,110) 09:55 Rimti reikalai 2 (58) 10:25 Rozenheimo policija (9) 11:25
Supermamos (18) 12:00
VIDO VIDeO 13:00 Tik tu ir
aš (22,23) 14:00 Našlaitės
(136) 15:00 Svajoklė (136)
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 (59) 21:30 Žinios
22:20 Sportas 22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS
Titanų susidūrimas 00:35
Akloji zona (16) 01:30 Kapitonas Filipsas 03:55 Alchemija VII. Naujoji karta
renkasi kūrybą 04:25 RETROSPEKTYVA
06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/42s.
06:55 Žmogus voras 1/8s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/82s. 07:55
Gero vakaro šou 6/15s.
08:55 Meilės sūkuryje 3197
REKLAMA

10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/17,18s. 12:00 Atsargiai! Merginos 3/52,53s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/44,45,46,47s. 15:00
Simpsonai 30/22,23s.
16:00 TV3 žinios 247 16:25
TV3 orai 247 16:30 TV Pagalba 14/73s. 18:30 TV3 žinios 346 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 346 19:30
Farai 13/15s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/54s.
21:00 TV3 vakaro žinios 198
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 198 22:00 Uola
00:50 Makgaiveris 1/5s.
01:40 Tėvynė 5/5s. 02:35
APB 1/5s. 03:25 Makgaiveris 1/4s. 04:15 Vieniši
tėvai 1/10,11s.
06:20 CSI. Majamis (13)
07:15 Mano virtuvė geriausia (13) 08:35 Stoties
policija (10) 09:35 Paskutinis faras (37) 10:35 Gelbėtojai - 112 (11,12) 11:35 Jūrų
pėstininkai (11) 12:35 Visa
menanti (11) 13:35 Mano
virtuvė geriausia (14) 14:55
Stoties policija (11) 16:00
Paskutinis faras (38) 17:00
Info diena 17:30 Gelbėtojai
- 112 (13,14) 18:30 CSI. Majamis (14) 19:30 Jūrų pėstininkai (12) 20:30 Galiu rytoj
(8) 21:00 Blyksnis 22:55 Išbandymų diena 01:20 Visa
menanti (11) 02:15 Detektyvų istorijos (5)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Vantos
lapas 07:00 „Moterų daktaras“ (3/29) 08:00 Nauja
diena 09:00 Visi savi 10:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. 2019. N-7. 11:00 Laikykitės ten. Pokalbiai 12:00
TV parduotuvė 12:15 „Pone
prezidente” (1/22) 12:50
„Gyvybės langelis“ (1/14)
14:00 #NeSpaudai 15:00
„Prokurorai” (1/31) 16:00
Reporteris 16:23 Sportas
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ (1/15) 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 Skyrybos 22:00
Viralas 22:30 Reporteris
23:20 Sportas 23:25 Orai
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Gyvenimas 01:00
„Gyvybės langelis“ (1/15)
02:10 Viralas 02:30 „Prokurorai” (1/31) 03:15 Reporteris 03:45 Sportas 03:53 Orai

03:55 #NeSpaudai 04:35
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. 2019. N-7.
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TV

06:30 Tėvas Motiejus (7)
07:45 Neklausk meilės vardo (258,259) 08:45 Meilės
sparnai (119) 09:45 Akloji
(17,78) 10:50 Būrėja (55,80)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (97) 13:00 Zigis ir
Ryklys (52,53) 13:20 Keista
šeimynėlė (12) 13:50 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
(21) 14:20 Muča Luča (33)
14:45 Mirtis rojuje (8) 16:00
Svaragini. Amžina draugystė (395,396) 17:00 Būk su
manim (1618,1619) 18:00
Keršto gėlės (56) 18:50 Paskolinta meilė (103) 19:50
Mirtis rojuje (1) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Kasandra. Sandėris
22:55 Gyvenimo daina
(45,46) 00:50 Senojo Tilto
paslaptis (222,223)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius
Jazz 2019. Sun Ra Arkestra
(JAV). 2 d. 07:05 Kultūros
diena 07:30 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo. Serialas
07:45 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis serialas
08:00 Smurfai. Animacinis
serialas 08:25 Mūšio laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo programa
08:50 Maistas: tiesa ar
pramanas? 4. Dok.serialas
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita 12:40 Veranda. Programa apie aplinkos
estetiką. 13:05 Nacionalinė
ekspedicija 14:00 Gimę tą
pačią dieną 14:55 Po milijono metų 1. Dok.serialas
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.
Dok.serialas 17:05 Premjera. Ieškok manęs Paryžiuje
1. Serialas 18:00 Kultūros
diena. 18:30 Gimę tą pačią dieną 19:25 Premjera.
Kino istorija. Dok.serialas
20:10 Klausimėlis 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Elito kinas. O, broli,
kur tu?. Kriminalinė komedija 23:15 Euromaxx 23:45
Krikščionio žodis 00:00 DW
naujienos rusų kalba. 00:15
Dabar pasaulyje

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios.
Orai. 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 3. Detektyvinis serialas 11:10 Komisaras Reksas. Detektyvinis serialas
12:00 Gyvenimo spalvos
13:00 Ypatingas būrys. Socialinės realybės programa
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 Visi kalba 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija
„Keno Loto“.” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“.” 21:30 Auksinis protas 22:55 Operacija „Skyfall“. Veiksmo trileris
01:15 Šešios siaubingos
dienos. Kriminalinė drama
02:45 Klausimėlis 03:00
LRT radijo žinios 03:05 Kas
ir kodėl? 03:30 Šventadienio mintys 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Beatos
virtuvė
06:00 Mano gyvenimo
šviesa (1252,1253) 07:30 Tomo ir Džerio šou (22) 07:55
Volkeris, Teksaso reindžeris
(111,112) 09:55 Rimti reikalai 2 (59) 10:25 Rozenheimo policija (10) 11:25
Supermamos (19) 12:00
Valanda su Rūta 13:00 Tik
tu ir aš (24,25) 14:00 Našlaitės (137) 15:00 Svajoklė
(137) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 Galiu rytoj
(29,30) 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
KK2 penktadienis 21:00
SAVAITĖS HITAS Išvadavimo planas 22:45 Išdavikas
00:55 Skrodimas 02:35 Titanų susidūrimas
06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/43s.
06:55 Žmogus voras 1/9s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/83s. 07:55 Farai
13/15s. 08:55 Legendinės
legendos 1/13s. 10:00 Nuo
likimo nepabėgsi 1/19,20s.
12:00 Atsargiai! Merginos
3/54,55s. 13:00 Parduotas
gyvenimas 1/48,49,50,51s.

15:00 Simpsonai 21/1,2s.
16:00 TV3 žinios 248 16:25
TV3 orai 248 16:30 TV Pagalba 14/74s. 18:30 TV3 žinios 347 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 347 19:30
Vienas namuose 2. Pasiklydęs Niujorke 22:00 Geležinis žmogus 00:30 Nuodėmių miestas 2 02:20 Uola
04:50 APB 1/4s.
06:20 CSI. Majamis (14)
07:15 Mano virtuvė geriausia (14) 08:35 Stoties
policija (11) 09:35 Paskutinis faras (38) 10:35 Gelbėtojai - 112 (13,14) 11:35 Jūrų
pėstininkai (12) 12:35 Visa
menanti (12) 13:35 Mano
virtuvė geriausia (15) 14:55
Stoties policija (12) 16:00
Paskutinis faras (39) 17:00
Info diena 17:30 Gelbėtojai
- 112 (15,16) 18:30 CSI. Majamis (15) 19:30 Amerikietiškos imtynės (48) 21:30 Mirtinoji 23:20 Blyksnis 01:15
Visa menanti (12) 02:10
Detektyvų istorijos (6)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ (1/5) 07:00
Laikykitės ten. Pokalbiai
08:00 #NeSpaudai 09:00
Greiti pietūs 10:00 Mano
vieta 10:30 Kryptys LT 11:00
Gyvenimas 12:00 TV parduotuvė 12:15 „Pone prezidente” (1/23) 12:50 „Gyvybės langelis“ (1/15) 14:00
Skyrybos 15:00 „Prokurorai” (1/32) 16:00 Reporteris 16:20 Sportas 16:28 Orai
16:30 Oponentai 17:00„Gyvybės langelis“(1/16) 18:00
Reporteris 18:45 Sportas
18:55 Orai 19:00 „Moterų daktaras“ (3/30) 20:00
Reporteris 20:48 Sportas
20:58 Orai 21:00 Kitoks
pokalbis su Edvardu Žičkumi 22:00 Oponentai 22:30
Reporteris 22:50 Sportas
22:58 Orai 23:00 Bušido
ringas. Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2019” 23:30
Vantos lapas 00:00 „Moterų daktaras“ (3/30) 01:00
„Gyvybės langelis“ (1/16)
02:10 Oponentai 02:30
„Prokurorai” (1/32) 03:15
Reporteris 03:45 Sportas
03:53 Orai 03:55 Gyvenimas 04:35 Mano vieta

TV

06:30 Tėvas Motiejus (8)
07:45 Neklausk meilės vardo (260,261) 08:45 Meilės
sparnai (120) 09:45 Akloji
(79,80) 10:50 Būrėja (56,57)
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Vokietija dėl nužudymo Berlyne
išsiunčia du Rusijos diplomatus

Ukrainos parlamentas priėmė elektros energijos rinkos
įstatymo pataisas, kuriomis uždraudžiamas elektros
importas iš Rusijos pagal dvišales sutartis. Ukraina elektros
importą atnaujino nuo šių metų vidurio, tačiau jo apimtys,
palyginti su jos gamyba šalyje, nėra reikšmingos.
KetvirtADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. GRUODŽIO 7 d.,
naujasis gĖlupis

Vokietija trečiadienį pranešė išsiunčianti iš šalies du
Rusijos diplomatus, prokurorams paskelbus, kad už
buvusio čečėnų kovotojų vado nužudymo Berlyne gali
stovėti Maskva.
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (98) 13:00 Zigis ir
Ryklys (54,55) 13:20 Keista
šeimynėlė (13) 13:50 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
(22) 14:20 Muča Luča (34)
14:45 Mirtis rojuje (1) 16:00
Svaragini. Amžina draugystė (397,398) 17:00 Būk su
manim (1620,1621) 18:00
Keršto gėlės (57) 18:50 Paskolinta meilė (104) 19:50
Mirtis rojuje (2) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Visa tiesa apie Hario
Kveberto bylą (1,2) 23:05
Kovos su mafija būrys. Bosas grįžta (1) 01:20 Senojo Tilto paslaptis (224,225)
03:30 Kasandra. Sandėris
05:00 Tėvas Motiejus (8)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XVI tarptautinis
džiazo festivalis„Vilnius Mama Jazz 2017“ 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. Dok.serialas 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 12:40 7 Kauno dienos 13:10 Pasaulio teisuoliai
14:00 Gimę tą pačią dieną
14:55 Kino istorija. Dok.
serialas.Aštuntasis dešimtmetis 15:40 Kūrybingumo
mokykla 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. Dok.serialas 17:05 Premjera. Ieškok manęs Paryžiuje 1. Serialas 18:00 Kultūros
diena. 18:30 Gimę tą pačią
dieną 19:25 Neturto seserys. Dok.filmas 20:20 Kūrybingumo mokykla 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Randas. Drama 23:00 Unikalios
mamos 23:30 Smalsumo
genas 00:00 DW naujienos
rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką 01:15 Vilnius Mama Jazz
2018. Andy Sheppard su
Espen Eriksen trio. 02:05
Žagarės vyšnių festivalis
2015. Koncertuoja grupė
„ŽAS“ 02:55 Elito kinas. O,
broli, kur tu?

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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14

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Klausimėlis 07:15 Premjera. Noelio
cirkas. Drama 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios. Orai. 12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Operacija „Šimpanziukai“.Nauja pradžia 12:55
Pasaulio dokumentika.
Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 4 13:50 Džesika
Flečer 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 Viena
diena. Romantinė drama
01:00 Operacija „Skyfall“.
Veiksmo trileris 03:20 Senas šautuvas. Vaidybinis
filmas 04:15 Noelio cirkas. Drama
06:30 Tomo ir Džerio šou
(21) 06:55 Zigis ir Ryklys
(9) 07:20 Šaunusis Skūbis-Dū (17) 07:50 Ponas
Bynas (22) 08:20 Tomo ir
Džerio nuotykiai (3) 08:50
Beprotiškos melodijos
(5) 09:15 KINO PUSRYČIAI Sniego mūšis 11:00
Transformeriai 13:55 Laikrodžių stabdytojai 15:45
Paskutinis jaunikio išbandymas 17:55 Gyvūnų pasaulis 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
SUPERKINAS. PREMJERA
Kaip Aladinas žmoną gelbėjo 21:25 Tamsos riterio
sugrįžimas 00:45 Diktatorius 02:15 Išvadavimo
planas
06:15 Televitrina 3 06:30
Ančiukų istorijos 1/15s.
07:00 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/3,4s.
07:30 Aladinas 1/146s.
08:00 Ančiukų istorijos
1/16s. 08:30 Virtuvės istorijos 10/15s. 09:00 Gardu Gardu 8/15s. 10:00
Būk sveikas! 2/15s. 10:30
Penkių žvaigždučių būstas
7/15s. 11:00 Mano pinigai 1/7s. 11:30 Džiunglių

knyga 13:00 Netikras
princas 14:55 Sugalvok
norą 16:45 Ekstrasensų mūšis 18/1s. 18:30
TV3 žinios 348 19:17 TV3
sportas 1 19:22 TV3 orai
348 19:25 Eurojackpot 50
19:30 Uošvių nepasirinksi 1/2s. 21:00 Prarastasis
miestas Z 23:55 Ankstyvas paleidimas 01:40 Žemiau 6. Kalno stebuklas
03:25 Makgaiveris 1/5s.
04:10 APB 1/5s.
06:00 Galiu rytoj (5,6,7)
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(52) 08:30 Galiu rytoj
(8) 09:00 Sveikatos kodas 10:05 Varom! (17)
10:35 Laukinė karalystė
(4) 11:40 Lemtinga diena
(6) 12:45 Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos
(3) 13:45 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (4) 14:45 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (53) 15:45 Nusikaltimų tyrėjai (8) 17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Juventus - Neptūnas 19:30
Muzikinė kaukė 22:05
MANO HEROJUS Nakties
įkaitas 00:30 AŠTRUS KINAS Mutantų pasaulis
07:03 Programa 07:04
TV parduotuvė 07:20 „TV
Europa pristato. Vyrų šešėlyje“. Barbora Umiastauskaitė-Žagarietė. Dok.
filmų ciklas 07:55 „TV
Europa pristato. Vyrų šešėlyje“. Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė. Dok.
filmų ciklas 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”
(1/21,22,23) 12:00 „Detektyvas Linlis“ (7) 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”. Barbora Umiastauskaitė-Žagarietė. Dok.filmų ciklas
19:00 „Moterų daktaras“
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. N 00:00 „Moterų

daktaras“ (3/31) 01:00
„Pagrindinis įtariamasis“
(7/2) 03:00 „Pasaulis iš
viršaus“ (5/11) 03:20 Viralas 03:40 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi 04:20
Gyvenimas

TV

07:00 Akloji (75) 07:30
Pragaro katytė (11) 08:30
Daktaras Ozas 09:30 Tėvas Motiejus (8) 10:40
Būrėja (52,53,54) 12:25
Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai (2) 12:55
Akloji (76,77,78) 14:30
Sveikatos namai 15:30
Sveikatos namai televitrina 15:45 Širdele mano (240,241) 17:45 Akloji (18,19) 18:50 Būrėja
(81,82) 20:00 Detektyvė
Rizoli (11) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA
Naktinis skambutis 22:55
Teisė tuoktis 00:45 Kovos
su mafija būrys. Bosas
grįžta (1) 02:50 Visa tiesa apie Hario Kveberto
bylą (1,2)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klausimėlis 06:20 Žagarės
vyšnių festivalis 2015.
Koncertuoja Mindaugas
Ancevičius ir grupė 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. Mokslo žurnalas 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 Piotras Čaikovskis. Baletas „Spragtukas“
15:20 „Chopin Jazz Inn“
su Evelina Sašenko 16:30
Mūšio laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo
programa 17:00 Klauskite
daktaro 18:00 Stambiu
planu 18:55 Pasaulio teisuoliai 19:45 Premjera.
Frenki Dreik paslaptys 1
20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Pasveikink mirtį kitą dieną
23:10 Grupės „Mannazz“
koncertas. 00:40 Dabar
pasaulyje 01:10 Neturto seserys. Dok.filmas
02:05 Klausimėlis 02:20
Šešios siaubingos dienos.
Kriminalinė drama 03:50
ARTS21 04:15 Kelias
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SKELBIMAI
Žemės ūkis
Parduoda
Ekologiškai augintas žąsis ir
kalakutus. Tel. 8 626 48530.

Nekilnojamas turtas
1 kambario butus

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

Kambarį bendrabutyje Prienuose. Tel. 8 682 31217.
2 k .b. Prienuose. Tel. 8 648
12448.

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

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.

Perkame butus, namus, sodybas, žemę, mišką. Tinka nenaudojami, su skolomis (padedame
padengti), paveldėti (sutvarkome dokumentus), sumokame visus mokesčius notarui.
Tel.+370 683 91121.
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

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

Pigiai kviečius. Tel. 8 682
59925.

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

Žemės sklypus

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

Miežius ir kviečius. Atveža. Tel.
8 677 31879.

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.

Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną, perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina
– 2,75 Eur/kg. Motininių
kiaulių skerdiena – 2,20 Eur/
kg. Tel. 8 607 12690.

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.

Maistines dideles bulves, rugius, 2 kiaules pjovimui, avis
pjovimui ir auginimui. Tel.: (8
319) 41484 (vakare nuo 19
val.), 8 671 42853.

2 kambarių butus

Išsinuomoja
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.
„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

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

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

Superkame kar
ves, bulius ir tely
čias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supir
kėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

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.

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

Kalėdinės eglutės. Savaitgalį
didžiajame turguje (šalia paviljono) prekiausime eglutėmis, o
kitomis dienomis galima kreiptis tel. 8 602 77220.

DURPIŲ BRIKETAI
IR MALKOS

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.

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

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“).

Spygliuočių malkas kaladėmis.
Veža ir mažais kiekiais. Tel. 8
640 41952.

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

Tel. 8 683 13463.
Pianiną „Красный Октябрь“.
Tel. 8 699 94535.
Labai pigiai (po 30 Eur) naudotus televizorius „Sony“ (65
cm įstrižainė) ir „Panasonic“
(70 cm įstrižainė). Tel. 8 614
84173.

Paslaugos

Giedame
laidotuvėse

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

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.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Tel. 8 672 51171.

UAB

Bičių dovanos

Parduotuvė bitininkams, Birutės g. 5, Prienai, Tel. 8 698 76083.
Darbo laikas: I–V 8.00–17.00 val. VI 8.00–13.00 val.

Atvažiuojame
nemokamai.

Vilniaus apskrities ūki
ninkas nuolat perka
arklius. Suteikia trans
porto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

SŪDUVOS
GALVIJAI

Dovanų rinkiniai, kosmetika, saldumynai ir papildai su bičių produktais.

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.

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.

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

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių
ir politikos naujienų!

Stogų dengimas, senų stogų
renovacijos, gegnių montavimas, bei karkasinių namų ir
pavėsinių statymas. Taip pat
atliekame visus skardinimo
bei pakalimo montavimus. Tel.
8 604 06965.
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.
Atlieku įvairius vidaus ir
lauko apdailos darbus. Tel. 8
689 80927.

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
kruopščiai, kokybiškai ir laiku. Tel. 8 647 02708.
Visi santechnikos darbai:
šildymo, vandentiekio, kanalizacijos. Komplektuojame medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8
640 39204.
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.
REKLAMA

Darbo skelbimai
Reikalinga
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

Viešbučiui-restoranui Birštone reikalinga kambarinėvalytoja, apmokome dirbti.
Tel. 8 687 53756. Galima siųsti
CV el.p. pusynebirstone@gmail.
com
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.

Laikyti negaliojančiu

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

Remontuoju ir prijungiu
skalbykles, elektrines virykles, orkaites, džiovykles.
Atvykstu į namus. Suteikiu
garantiją. Tel. 8 647 55929.
Remontuoju visų modelių
„MTZ“ ir „Belarus“ traktorius.
Tel. 8 678 04550.

Traktoriaus registracijos liudijimą Nr. 0254992 laikyti
negaliojančiu.

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.

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.

– 2019 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių
konkursinio festivalio „Aguonėlė“ nacionalinis turas. Renginys
nemokamas.

skelbimai

ŠEŠTAdienis,
2019 m. GRUODŽIO 7 d.,
naujasis gĖlupis
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Gruodžio 8 d. 14 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – „Kvepiantys
pašnekesiai“ – susitikimas su biologe-žolininke Monika Smilgyte.
Sužinosite apie žolelių gydomąsias galias, jų naudą sveikatai ir
grožiui, sveiką gyvenseną ir ligų
prevenciją, arbatų ir tepalų paslaptis. Žolininkė mielai atsakys į
visus Jums rūpimus klausimus.
Gruodžio 10 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– kino filmas „Pasmerkti. Pajūrio
džiazas“ (N18). Bilieto kaina
– 5 Eur.

Gruodžio 11 d. 17 val. Veiverių
šaulių namuose – Kalėdų eglutės įžiebimo šventė „Magiškos
Kalėdos“.

Gruodžio 11 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– atlikėjo Edmundo Kučinsko
šventinis koncertas „Raudonom
rožėm sninga“. Bilieto kaina – 10
Eur

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 14 d. 12 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– folkloro ir vokalinių kolektyvų
sambūris „Mano krašto partizanų
dainos“. Renginys nemokamas.

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
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 7 d. 18 val. Prienų
sporto arenoje – LKL krepšinio
varžybos: Prienų „CBet“ – Panevėžio ,,Lietkabelis“.

Gruodžio 7–8 dienomis Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre

Gruodžio 15 d. Prienuose – pažintinis orientacinis žaidimas
„Senių besmegenių rebusas“.
Siūlome išbandyti judrų žaidimą,
orientuotą į žinių, kompetencijų,
savo krašto pažinimo plėtrą. Lėksim ieškoti, kur pradingo Seniai
besmegeniai. Startas gruodžio 15
d. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro prieigose: 12.00 val. – instruktažas, 12.30 val. – pirmųjų
dalyvių startas. REGISTRACIJA
– iki gruodžio 10 d. https://forms.
gle/sutSn3ve26jFHS726. Dalyvio
mokestis – 3 Eur dalyviui. Į visus
klausimus atsakysime tel. 8 686
94 930, el.p. zitakc@gmail.com.
Išsamesnė informacija – Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
interneto puslapyje ar Facebook
paskyroje.
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.

ELNIUKO AILO KELIONĖ PER LAPLANDIJĄ
(Aïlo: Une odyssée en Laponie)
Dokumentika, nuotykių,
šeimos.
Režisierius: Guillaume
Maidatchevsky
Amžiaus cenzas: V
Trukmė: 1h 26 min
Originalo kalba: prancūzų
Šalis: Suomija, Prancūzija
Metai: 2018
Įgarsinta: lietuviškai
Lietuviškas treileris: https://youtu.be/
Pt35l8mTEc8
Elniukas Ailo, prižiūrimas
motinos, tik mokosi žengti

pirmuosius žingsnius Laplandijos sniegynuose. Nutolęs
nuo bandos jis turės perbristi
sraunias upes, įveikti snieguotus kalnynus ir išmokti, kaip
nepakliūti plėšrūnams į nasrus. Pirmus elniuko gyvenimo metus vaizduojanti įstabi
pasaka – jo pažintis su laukiniu pasauliu, kur kiekvienas
gyvūnas kovoja už išlikimą ir
giminės tęstinumą.
Arktyje nufilmuota, visai
šeimai skirta dokumentika
„Elniuko Ailo kelionė per Laplandiją“ užburs įstabiais,
žmogaus nepaliestais, gamtos
vaizdais. 
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Battleships is a solitaire version of the classic strategy game in which you must locate and sink a
hidden fleet. The numbers indicate the number of squares in each row/column that contain a ship
or ship segment. Clues may indicate water, specific ships, or parts of ships. Circles indicate
submarines (one-square ships). Semicircles indicate ends of larger ships. Large squares
indicate ship middles. Diamonds are unspecified ship pieces. The complete list of ships
is shown on the right side of the puzzle. No ship may touch another ship, even diagonally.
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2.

Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai s
sumos.
sumos.
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Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1

16203160.00€ 0

6

251444.50€ 0

5+1

15495.50€ 0

5

217.50€

13

4+1

87.00€

39

4

9.00€

247

3+1

5.00€

673

3

1.50€

4666

2+1

1.25€

5042

2

0.75€

34957

Kito tiražo prognozė:

18,1 mln. Eur

m. gruodžio 11 d.: Didžiosios
Britanijos karalius Eduardas VIII
m. gruodžio 9 d.: Levantanas atsisakė sosto, nes parlamentas ir Bažnyčia
Ričardsonas iš Čikagos užpaten- nepritarė jo norui tuoktis su dukart išsiskyrusia
m. gruodžio 7 d.: Rusijos impe- tavo riedučius.
amerikiete V.Simpson.
ratorė Jekaterina II iš Vokietijos
m. gruodžio 10 d.: Helsinkyje įvym. gruodžio 12 d.: Michailas Lopirklio Johano Gockovskio įsigijo flamandų
kusiame aukščiausio lygio pasitamonosovas išbandė „aerodromiir olandų tapybos darbų kolekciją. Taip buvo rime Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių nės mašinos“ modelį. Tai buvo sraigtasparnio
įkurtas Ermitažas.
vadovai nusprendė pakviesti Lietuvą deryboms pirmtakas.

1569
1764
1941

#2

Vikingo skaičius: 04

1936
1754

6x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1

Pagrindiniai skaičiai: 13, 20, 24,
25, 28, 47

1842
1884
1999

m. gruodžio 7 d.: Žygimantas virukas.
Augustas suteikė Merkinei Magdeburgo teises.

1506
1974
1991

+1
+2

KLAIPĖDA

VILNIUS

+3 +4

+2 NEMUNAS
PRIE NEMAJŪNŲ
2019-12-04
+3 KAUNO MARIOS
+5 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+2 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1917

m. gruodžio 7 d.: Japonija užpuo- dėl narystės Europos Sąjungoje (kartu su Latvi–m. gruodžio 12 d.: įvyko didžiaulė JAV Perl Harboro karinę bazę ja, Slovakija, Malta, Bulgarija ir Rumunija).
sia geležinkelio katastrofa istorijoHavajuose. Jungtinės Valstijos įstojo į Antrajį
m. gruodžio 10 d.: škotų inžinie- je: Prancūzijoje keleivinis traukinys nuvirto nuo
pasaulinį karą.
rius Robertas Thompsonas užpa- bėgių. Žuvo 543 žmonės;
m. gruodžio 8 d.: Žygimantas Se- tentavo pneumatines padangas.
m. gruodžio 12 d.: SSKP CK nunasis paskelbtas Lenkijos karalium. gruodžio 10 d.: Anglijoje
sprendė pradėti karą Afganismi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.
įrengtas pirmasis pasaulyje ga- tane.

1845
1868
1901
1894

P E N K TA D I E N I S

SAULĖS AKTYVUMAS

m. gruodžio 9 d.: Anglijoje at- firmos.
spausdintas pirmasis Kalėdų at-

#1

SKAIČIAI

Savaitė istorijos puslapiuose

+3 +4

+1 +2

Answers 1 to 8

Lošimas
Nr. 1395
2019-12-04

+2

VANDENS TEMPERATŪRA

#3

Sudoku

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

Atsakymai

13

#5

Gruodžio 12 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:31
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.22
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Joana, Žaneta, Gilmintas, Vaingedė, Dagmara, Žana
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas tręšti, netinkamas laikas laistyti.

8
3

Matematinis galvosūkis. Atlikdami sudėties veiksmus raskite kelią nuo apibrėžto

31

Gruodžio 11 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė kalnų diena
Pasaulinė tango diena
Saulė teka 08:30
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.23
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Artūras, Aistis, Tautvaldė, Dovydas
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

+2
+5

24 24 26 24 37
24 24
25 26 24 37
25
gruodžio P I R M A D I E N I S

2

2

Gruodžio 10 d.
ANTRADIENIS
Tarptautinė žmogaus teisių
diena
Futbolo diena
Nobelio diena
Saulė teka 08:29
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.24
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Eidimtas, Ilma, Eularija, Loreta
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

7

31 27 32 15 24

-1-

Gruodžio 9 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė antikorupcijos
diena
Saulė teka 08:27
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.26
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Delfina, Leokadija, Vakaris, Gedenė, Valerija
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

1
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Gruodžio 8 d.
SEKMADIENIS
Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė
Saulė teka 08:26
leidžiasi 15:54
Dienos ilgumas 07.28
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Zenonas, Vaidginas, Gedmintė,
Guntilda
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

2

-1-

Gruodžio 7 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė civilinės aviacijos diena
Šv. Ambraziejus
Saulė teka 08:25
leidžiasi 15:54
Dienos ilgumas 07.29
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Ambraziejus, Daugardas, Tautė, Jekaterina
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius.

PASKUTINIS PUSLAPIS
4

© 2015 Schoolhouse Technologies

16

ŠEŠTAdienis,
2019 m. GRUODŽIO 7 d.,
naujasis gĖlupis

2

1979
1642
1941

m. gruodžio 8 d.: dauguma Graiki- tvės šviesoforas.
m. gruodžio 13 d.: olandų kejos gyventojų referendume balsam. gruodžio 10 d.: įteiktos pirmoliautojas Abelis Tasmanas atrado
vo dėl monarchijos atkūrimo šalyje.
sios Nobelio premijos.
Naująją Zelandiją.
m. gruodžio 8 d.: Belovežo susitam. gruodžio 11 d.: Paryžiuje sum. gruodžio 13 d.: Antrasis pasaurimu įkurta Nepriklausomų Valstyrengta pirmoji pasaulinė autolinis karas: Vengrija ir Rumunija pabių Sandrauga (NVS).
mobilių paroda, kurioje dalyvavo devynios skelbė karą JAV.

GAMA RADIACINIS FONAS

38
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
7715 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 7920 nSv/val.

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

