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Naują policijos vadą glumina taisyklės dėl 
posūkių į dešinę: žada tolerancijos laikotarpį

Kauno klinikose praėju-
sią savaitę atlikta pirmoji 
kraujagyslės implantaci-
ja – ji padėjo pacientui iš-
saugoti koją.

„Pacientas praktiškai 
šiandien gali vykti namo. 
Operuotas jis buvo an-
tradienį ir šiandien jis jau 
vaikšto, gali vykti namo“, 
– žurnalistams pirma-
dienį sakė Kauno klinikų 
Širdies, krūtinės ir krauja-
gyslių chirurgijos klinikos 
Kraujagyslių chirurgijos 
skyriaus vadovas Linas 
Velička.

Kraujagyslė persodinta 
okliuzine kraujagyslių liga 
sergančiam pacientui. Jam 
šuntavimui nebuvo galima 
panaudoti jo paties krau-
jagyslių, o implantuotoje 
sintetinėje kraujagyslėje 
prasidėjo infekcija, todėl 
panaudota donoro krau-
jagyslė.

Prasidėjusi infekcija 
reiškė, kad pacientui bu-
vo būtina išimti implantą, 
o tai daugeliu atvejų nu-
lemtų, kad būtų sutriku-
si kraujotaka ir būtų tekę 
amputuoti koją.

„60–70, net iki 80 pro-
centų, kad jam reikėtų 
amputuoti koją“, – sakė L. 
Velička.

Tačiau, pasak jo, net ir 
tokiais atvejais pacien-
tai sveiksta ilgai, o kartais 
tokie susirgimai baigiasi 
mirtimi.

„Gydymas užtrunka il-
gai ir mes būname laimin-
gi, jeigu tas pacientas per 
mėnesį, du arba tris gyvas, 
be kojos išvažiuoja iš ligo-
ninės. Skamba negražiai, 
bet mes pirmiausia turime 
gelbėti gyvybę“, – pasako-
jo Kraujagyslių chirurgijos 
skyriaus vadovas.

Šiam pacientui pasisekė, 
nes atlikus gyvos krauja-
gyslės implantaciją jam 
pavyko atkurti kraujota-
ką, kojos jam šiuo metu 
neskauda.
Negalavimai prasidėjo 

skausmais ir 
negyjančia žaizda

Pacientas – 65-erių Juo-
zas Grubys iš Lazdijų ra-
jono – žurnalistams pa-
sakojo, kad negalavimas 
pernai rudenį prasidėjo 
kojos skausmais, vėliau 
atsivėrė nedidelė žaizda. Ją 

Pirma Lietuvoje donoro 
kraujagyslės implantacija 
išsaugojo pacientui koją

vyras tris mėnesius gydėsi 
namuose, tačiau žaizda ne 
gijo, o plėtėsi.

Vėliau jis dar kelis mėne-
sius gydytas Lazdijų ligo-
ninėje, tačiau nepavykus 
žaizdos pagydyti, vyras 
atvežtas į Kauno ligoninę, 
kur jam atlikta šuntavimo 
procedūra, kai įdėta dirb-
tinė kraujagyslė.

Netrukus J. Grubys pa-
stebėjo, kad kraujagyslė 
išlindo į odos viršų. Šią 
būklę pamatęs gydytojas 
liepė jam skubiai vykti į 
Kauną.

„Aš iš viso ligoninėje gu-
liu aštuoni mėnesiai“, – kal-
bėjo vyras.

Donorinės kraujagyslės 
vyras laukė namuose. Jis 
pasakojo nerimavęs, jog 
belaukiant infekcijos pa-
veikta kraujagyslė trūks 
ir jis gali mirtinai nukrau-
juoti.

„Jeigu trūks, viskas: mi-
nučių reikalas, kraujas iš-
bėgs ir negyvas žmogus“, 
– pasakojo jis.

Operuoti vyrą teko sku-
bos tvarka, anksčiau, nei 
planuota, nes vyrui pra-
sidėjo komplikacijos, pro 
žaizdą ėmė veržtis krau-
jas.

Dabar jis dar sunkiai 
vaikšto, nes atliekant ope-
raciją padaryta daug pjū-
vių, tačiau jaučiasi ramiau 
ir tikisi, kad viskas bus ge-
rai ir dėkojo donoro arti-
miesiems.

Pasak medikų, ši proce-
dūra Lietuvoje tapo įma-
noma klinikose veikian-
čiame audinių banke pra-
dėjus kaupti donorų krau-
jagysles.

Pirmoji tokia operacija 
atlikta dar XX amžiaus vi-
duryje, tačiau tuomet re-
zultatai nebuvo labai ge-
ri, todėl pradėtos naudoti 
sintetinės kraujagyslės.

Audinių banke specialiai 
paruošti audiniai yra sau-
gomi, kol prireikia juos im-
plantuoti recipientui.

Šiuo metu banke sau-
goma dar viena iš plakan-
čios širdies donoro paimta 
kraujagyslė.

Per metus tokių trans-
plantacijų reikėtų apie 
15–20 pacientų.

Austėja Masiokaitė- 
Liubinienė-BNS

Laima
DUOBLIENĖ

Gruodžio 6 dieną eglutė 
sužibo ir Prienų miesto 
centre. Šiemet žaliaskarė 
atkeliavo iš Klebiškio, kur 
ją daugiau nei tris dešim-
tmečius augino ir puoselė-
jo Janinos ir Kazimiero Ra-
dzevičių šeima. 

Šventėje koncertavo Prie-
nų meno mokyklos anksty-
vojo muzikinio ugdymo gru-
pė „Vitaminas D“, Prienų KLC 
vokalinė grupė „Aksomas“, 
Prienų meno mokyklos so-
listė Milena Ruseckaitė, 2019 
m. projekto „Lietuvos balsas. 
Vaikai“ nugalėtoja Milėja 
Stankevičiūtė. 

Į šventę atskrido ir Kalėdų 
Senelis, kuris sakė, kad jam 
buvo labai smalsu sužinoti, 
kaip gyvena laimingi Prie-
nų krašto žmonės, kur sle-
piasi Sniego seniai, mat kitą 
savaitę – gruodžio 15-osios 
vidurdienį – Prienuose star-
tuos pažintinis orientacinis 

žaidimas „Senių besmegenių 
rebusas“.

Artėjančių Kalėdų proga 
susirinkusius miesto gyven-
tojus bei svečius pasveikino 
ir kalėdinių renginių pradžią 
paskelbė Prienų rajono savi-
valdybės meras Alvydas Vai-
cekauskas bei Prienų seniū-
no pareigas einanti Janina Ar-
monienė. Už padovanotą eglę 

jie padėkojo Janinai ir Kazi-
mierui Radzevičiams. 

Šventėje šurmuliavo ir pre-
kybininkų mugė, veikė Kalė-
dinis paštas, karšta arbata 
vaišino kavinė „Redokas“, vy-
ko akcija „Maltiečių sriuba“ – 
buvo galima ne tik paskanau-
ti sriubos, bet ir paaukoti. 

Šventę užbaigė įspūdingas 
fejerverkas. 

Naujasis policijos generalinis 
komisaras Renatas Požėla 
sako, kad jį patį glumina Ke-
lių eismo taisyklės dėl posū-
kių į dešinę.

Pareigūnas teigė, kad policija 
kurį laiką toleruos nepiktybiš-

kus pažeidėjus.
„Tikrai daugumai eismo 

dalyvių, ypač vairuotojų, kyla 
klausimų. Tiesa pasakius, ir aš 
dar ne iki galo esu įsigilinęs, bet, 
aišku, laiko šiek tiek dar yra“, – 
interviu BNS sakė R. Požėla.

Nuo 2020 metų pradžios 
sankryžose nebeliks lentelių 
su žaliomis dešiniojo posūkio 
rodyklėmis, lapkritį įsigaliojo 
nauji posūkį į dešinę reguliuo-
jantys šviesoforų signalų deri-
niai. BNS



� TREČIADIENIs, 
�019 m. gRUODžIO 11 D., 
NAUjAsIs gĖLUpIs žvILgsNIs

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/labirintai

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

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.

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248 (PDF ISSN 2538-8525). 
Priedas ISSN 2538-9076.
Tiražas – 1 000 egz. 
Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.

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

 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

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

Pareigūnai neatmeta streiko galimybės
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Europos Taryba ragina Lietuvą kuo 
greičiau pataisyti įstatymus dėl R. Pakso
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valdžią kuo greičiau pakeisti teisinę bazę, draudžiančią 
pašalintajam prezidentui Rolandui Paksui dalyvauti 
Seimo rinkimuose. Europos Žmogaus Teisių Teismas 
pabrėžė, kad procesas turi būti baigtas nedelsiant.
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Žvelgdami į dangumi 
plaukiančius debesis, 

dažnai susimąstome, jog ke-
liaudami savo gyvenimo vin-
giais esame panašūs į debe-
sis. Tai rūstesni, tai švelnesni, 
tai su lietumi ir perkūnija, o 
kartais savo purumu gelbs-
tintys gamtą nuo karštų sau-
lės spindulių. 

Argi nesmagu karštą ir 
saulėtą vasaros dieną atsi-
durti mažyčio debesies še-
šėlyje ir bent akimirką pasi-
mėgauti pavėsiu? 

Esame kaip debesys, plau-
kiantys tuo pačiu dangumi 
kartais į kairę, kartais į de-
šinę, kartais pirmyn, o kar-
tais atgal. Kartais padeda-
me, o kartais išgąsdiname 
ir pridarome bėdos. Tiesa, 
mūsų supratimu, esame pa-
tys šviesiausi debesys, nors 
kažkodėl žmonės tuo švie-
sumu džiaugiasi ne visada. 
Kartais, nors ir labai sten-
giamės apsimesti gerais de-
besimis, mūsų rūstybė būna 
matoma jau iš tolo, ir visi su-
sigūžę laukia tik vieno – neti-
kėtos audros.

Neretai nusprendžiame, 
jog esame per daug blogi 
debesys. Jeigu žmonės mū-
sų taip bijo, tai nuplauksime į 
kitą dangaus pusę ir daugiau 
nesimaišysime jiems po ko-
jomis. Tačiau mūsų gyveni-
mas – tai dangus su besikei-
čiančiais vėjais. Kad ir kiek 
besistengtume skrieti į prie-
šingą pusę, gyvenimo vėjai 
vis tiek grąžina mus į tą taš-
ką, kuriame žadėjome dau-
giau nebūti. Kartais iš karto 
grąžina, o kartais nuneša il-
gesniam laikui tolyn, bet vė-
liau – vis tiek parneša. 

Mes kaip tie debesys – vis 
bandome plaukti ten, kur 
atnešime daugiau naudos, 
kur bus mažiau kitų debe-
sų... Deja, ne mūsų valioje 
mus nešantys vėjai, ne mū-
sų valioje ir dangaus skliau-
tas – vientisas ir nedalomas. 
Kad ir kaip besistengtume, 
mūsų pasaulis kol kas pra-

sideda ir baigiasi viename 
apvaliame rutulyje – mūsų 
planetoje. Kad ir kiek beke-
liautume link horizonto, iki 
žemės krašto, vis tiek sugrį-
šime į išeities tašką. 

Lygiai taip pat yra su mūsų 
prisiminimais. Nors ir kaip 
stengiamės juos pamiršti, jie 
vis tiek išlieka mūsų atmin-
tyje. Juo labiau stengsimės 
juos pamiršti, tuo tirštesnė-
mis spalvomis mūsų atmin-
tyje jie ryškės. Dažniausiai į 
atmintį įsirėžia blogi prisi-
minimai, tačiau labai dažnai 
mūsų ne itin didelėse, bet 
talpiose galvose išlieka ir 
geri prisiminimai, kurie vi-
sada sušildo širdį, priverčia 
nusišypsoti ir įkvėpti tuo-
kart kažkodėl... gaivesnio 
oro, nors ir tiesų jis toks pat, 
kaip visada. 

Sena ir gera iš-
mintis sako, kad 
mūsų nuotaika 

– mūsų gydytojas. Kuo 
daugiau mūsų širdyje 
gerumo, o galvoje gerų 
atsiminimų, tuo ir ligos 
menkesnės, lengviau 
įveikiamos, ir gyveni-
mas mielesnis. Kuo iš-
tikimiau stengsimės 
ne „pamiršti“, o „galvoti 
apie tai, kas gera“, tuo 
sėkmingiau save gydy-
sime. Juk susirgę geria-
me vaistų, o ne nuodų!

Jeigu peršalome gerklę, 
argi valgome ledų, kad ji at-

Laima
DUOBLIENĖ

Vos įžengus į Prienų rajo-
no savivaldybę aiktelėti iš 
nuostabos priverčia uni-
kaliais baltais žaisliukais 
papuošta eglė. 

Dar didesnė nuostaba iš-
tinka sužinojus, kad šį gro-
žį sukūrė Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos (LASS) 
Prienų rajono filialo rankdar-
bių būrelio moterys. 

Moterys ir jų vadovė Vil-
ma Krasauskienė pasakojo, 
kad kalėdinius žaisliukus jos 
pradėjo gaminti šių metų pa-
vasarį, netrukus po Velykų. 
Pirmieji gaminiai buvo velti 
angeliukai ir paskui iš vilnos 
pradėti gaminti įvairaus dy-
džio bumbulai, vėliau virtę 
kalėdiniais žaisliukais. Kiti 
papuošalai pagaminti iš siū-
lų ir popieriaus. 

Savivaldybės pirmojo aukš-
to fojė stovinti eglė papuošta 
105 baltais rankų darbo pa-
puošimais: 30 angelų iš vil-
nos, 37 bumbulais iš vilnos, 
23 žaisliukais, pagamintais iš 
siūlų, 15 – iš popieriaus. Žais-
liukai pagražinti karoliukais, 
kaspinėliais, dekoratyviniais 
žvynais, o gamybai naudota 
ne tik vilna, siūlai, popierius, 
bet ir plastikiniai bumbulai, 
svarainių sėklos, sedulos ša-
kos ir kitos medžiagos. 

Rankdarbių būrelio vado-
vė V. Krasauskienė pasiūlė 
eglę papuošti savivaldybėje, 
kad visu šiuo grožiu galėtų 
pasigėrėti kuo daugiau žmo-
nių. Savivaldybės adminis-
tracijos atstovai mielai priė-
mė pasiūlymą ir padėjo žais-

Prienų rajono savivaldybės eglutę 
puošia unikalūs žaisliukai

liukus sukabinti ant eglės bei 
išpuošti lubas. 

Savivaldybės antrojo aukš-
to koridoriuje eksponuoja-
mi būrelio narių paveikslai 
iš vilnos. 

LASS Prienų rajono filia-
lo rankdarbių būrelis vei-
klą pradėjo 2018 m. sausio 
mėnesį, kai organizacijos 
naujokė Laima Laukaitienė 
pasiūlė suburti moteris į bū-
relį. Pasikvietus profesiona-
lę vadovę V. Krasauskienę, 
prasidėjo kūrybinis darbas. 
LASS Prienų r. filialo vado-
vė Irena Karsokaitė pasako-
jo, kad moterys, iš pradžių 
vėrusios iš karoliukų seges, 
vėliau ėmėsi kurti papuoša-
lus iš odos, vilnos. Sunkiai 
matančioms moterims kai 
kurie darbai tapo sunkiu, bet 
įveikiamu ir dėl to dar malo-
nesniu iššūkiu. 

Pernai rugsėjį moterys sa-
vo rankdarbius jau pristatė 
Vilniaus dienų šventės „Tau, 
Vilniau“ dalyviams. Šių me-
tų sausio mėnesį Prienų KLC 
buvo surengta vilnos dirbi-
nių paroda „Minties ir jaus-
mų spalvos“, kurią organiza-
vo LASS Prienų r. filialo rank-
darbių būrelis kartu su Mari-
jampolės TAU dailės techno-
logijų fakulteto dalyvėmis. 
Paroda apkeliavo ir Prienų 
rajono seniūnijas. Moterų 
darbai buvo eksponuojami 
ir tradicinėje Prienų krašto 
kūrėjų darbų parodoje, skir-
toje Vasario 16-ajai, o rugsėjį 
rankdarbių būrelio narės vėl 
dalyvavo Vilniaus dienose. 
Savo dirbinius moterys do-
vanoja renginių, koncertinių 
kelionių metu, jais pradžiu-
gina draugus ir artimuosius 
švenčių progomis.

šiltų ir nebeskaudėtų? Ne, 
čiulpiame ar geriame įvairių 
vaistų, tikėdami, kad vieną 
rytą atsikėlus jau nekamuos 
gerklės skausmas. Ir kantriai 
laukiame. 

Tiesa, gyvenime elgiamės 
kitaip. Pamatę, kad kažkas 
negerai, ištariame „man – 
šakės“, tada pabandome pa-
sižiūrėti, ar galėtume kaip 
nors pakeisti tą savo būse-
ną, ir pamatę, jog tą akimirką 
niekas nepasikeitė arba ne-
same tikri, jog pasikeis, pasa-
kome „man – visiškos šakės“ 
ir ramia galva, pasiėmę tas 
„šakes“, einame kapstytis po 
viską, kas atsiduoda ne itin 
maloniu kvapu. Tačiau var-
todami vaistus turime kito-
kių vilčių. Nors nežinome, ar 
tikrai tie vaistai padės, mes 
juos vartojame ir kantriai 
laukiame, kol sulaukiame 
gydymosi rezultatų.

Keistas parado-
kas. Jeigu per-
šalę vartodami 

vaistus mes esame pa-
siryžę kantriai laukti, 
tai gyvenime, net ir ži-
nodami gyvenimo tie-
sas, mes metame savo 
viltis, tikėjimą, kantry-
bę per tvorą ir knai-
siojamės jau sudžiūvu-
siuose bulvienojuose, 
tikėdamiesi rasti bent 
mažą bulvytę. 

Netgi tuomet, kai prie mū-
sų prieina Petras ir sako, jog 
vos už 10 metrų nuo mūsų 

bulvienojų stovi pilnas bul-
vių sandėlis, mes liūdnai pa-

linksime galvą, nebyliai pri-
tariame ir, palydėję žvilgsniu 
Petrą, toliau kapstomės ten 
pat, nes norime būtinai rasti 
tą vieną bulvytę! Kodėl? 

Dažnai domimės įvairio-
mis paslaptimis ir visur jų 
matome. Matome neatpažin-
tus dangumi skriejančius kū-
nus, keistus įvairių dvasių ar 
šiaip fizikinių reiškinių suke-
liamus judėjimus ir pokyčius 
namuose, kas mėnesį bėga-
me pas būrėjas „pasitikslinti 
diagnozės“, tačiau patys esa-
me pati didžiausia šio pasau-
lio paslaptis. Didžiausia ir, ko 
gero, kvailiausia.

Kodėl kvailiausia? Nes la-
bai dažnai, vedami gerų pri-
siminimų, mes ne siekiame 
tai atgaivinti, vėl padaryti 
tikrą ir gyvą, bet viskam už-
dedame laiko antspaudą „da-
bar viskas kitaip“. Ar esame 
laiko ir ateities valdytojai? 
Ne. Tai kodėl apie savo ge-
ruosius prisiminimus mes 
sakome: „Tai buvo seniai ir 
tai nepasikartos“. Viską įma-
noma įprasminti naujame 
laike ir naujoje erdvėje. Vis-
ką įmanoma pasiekti kantry-
be ir pastangomis. Pasiekti 
ne praeitį, bet išgyvenant 
naujus gerus įvykius – kurti 
naujus gerus atsiminimus. 
Kam viską slėpti, jeigu gali-
ma kurti? 

Niekada nežinome, ar grei-
tai pasieksime, ar pasieksime 
būtent tais metodais, kuriais 
siekiame, tačiau netgi sieki-
mas atveria labai daug nau-
jų kelių, kurių niekada nepa-
siektume, jeigu jais netikėtu-

me taip, kaip tikime vaistais 
nuo gerklės perštėjimo.
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Naujojoje Zelandijoje išsiveržė turistų 
dažnai lankomas ugnikalnis
Naujosios Zelandijos Baltojoje saloje pirmadienį išsiveržus 
turistų dažnai lankomam ugnikalniui, mažiausiai vienas 
žmogus buvo sunkiai sužeistas. Išsiveržimo metu prie 
ugnikalnio buvo dešimtys turistų. Paskutinį kartą jis buvo 
išsiveržęs 2016 metais.

ESO reikalauja gyventojų nugriauti 
metalines tvoras prie elektros stulpų
Elektros ir dujų skirstymo bendrovės „Energijos 
skirstymo operatorius“ (ESO) tūkstančiams namų 
savininkų išsiuntė reikalavimą dėl saugumo pašalinti 
prie elektros stulpų esančias metalines tvoras. 
Gyventojai piktinasi neturintys lėšų griovimui.

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų krašto muziejuje 
iki sausio 6 d. veiks Ele-
nos Kurklietytės monoti-
pijų paroda „Sėkmės me-

Muziejuje – parodos, dirbtuvės ir mugė
džioklė“. 

Gruodžio 6 d. muziejuje 
veikė monotipijų dirbtuvės ir 
vyko susitikimas su parodos 
autore. E. Kurklietytė papa-
sakojo apie parodoje ekspo-
nuojamus savo darbus, supa-
žindino su monotipijos tech-

nika, naudojamomis priemo-
nėmis, atskleidė subtilių de-
talių, kurios padeda sukurti 
norimą atspaudą.

Monotipija – grafikos rūšis, 
leidžianti sukurti ir tapybos 
darbą, ir piešinį primenantį 
atspaudą, kuris būna indivi-

dualus ir nenuspėjamas.
Kūrybinėse dirbtuvėse vi-

si norintys galėjo išbandyti 
techniką ir sukurti savo pir-
muosius paveikslėlius. Visų 
dalyvavusiųjų nuomonė pa-
naši: „Tai labai įtraukiantis 

procesas, nes rezultato neį-
manoma numatyti“. 

Visi sutarė, kad po me-
tų Prienų krašto muziejuje 
bus surengta paroda, kurios 
autoriai bus šių monotipijų 
dirbtuvių dalyviai. 

Muziejuje iki metų pabai-
gos veiks ir kalėdinė paroda-
mugė, kurioje eksponuojami 
įvairūs rankų darbo kūriniai, 
galintys tapti puikiomis do-
vanomis, nes patikusius kū-
rinius galima įsigyti. 

UžsK. Nr. 041
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parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-12-04 apie 9.30 val. 
Prienų r., Jiezne, vyras (g. 
1942 m.), atvykęs į jam 
priklausančią negyvena-
mą sodybą, pastebėjo, kad 
išdaužius lango stiklą įsi-
brauta į negyvenamą namą 
ir pavogtas elektrinis grąž-
tas-perforatorius ir dėžutė 
metalinių varžtų. Nuostolis 
– 210 eurų.

2019-12-04 apie 9 val. Prie-
nų r., Stakliškių sen., Baudėjų 
k., vyras (g. 1968 m.) paste-
bėjo, kad atidaryti dešim-
ties bičių avilių dangčiai ir 
apgadinti korių laikikliai su 
pačiais koriais. Sunaikinta 
dešimt bičių šeimų. Nuos-
tolis – 1700 eurų.

2019-12-05 apie 15.30 val. 
Prienų r., Šilavoto sen., Juo-
daraiščio k., gyvenamosios 
sodybos kieme, moteris (g. 
1959 m.) smurtavo prieš 
savo neblaivų (1,28 prom. 
alkoholio) sutuoktinį (g. 
1964 m.). Įtariamoji sulaiky-
ta ir uždaryta į areštinę.

2019-12-06 apie 22.07 val. 
Prienų mieste patrulių eki-
pažas sustabdė automobilį, 
kurį vairavo vyras (g. 1998 
m.), gyvenantis Prienuose. 
Apžiūros metu automobilio 
salone, cigarečių peleninėje, 
rastas paketas, kuriame 
buvo galimai augalinės kil-
mės, skleidžiančios speci-
finį aitrų kvapą narkotinės 
medžiagos.

2019-12-06 apie 01 val. 
Birštone, Karalienės Bar-
boros al., sveikatingumo 
centre, svečių kambary-
je, neblaivus (1,41 prom. 
alkoholio) vyras (g. 1963 
m.) smurtavo prieš savo 

ATgARsIAI

REKLAMA

Kinijos eksportas lapkritį traukėsi, o 
importas ūgtelėjo
Kinijos eksportas lapkritį traukėsi ketvirtą mėnesį iš 
eilės tebesitęsiant prekybos karui su Vašingtonu, o 
importas šiek tiek atsigavo. Numatyta, jog gruodžio 
15 dieną įsigalios nauji muitai maždaug 160 mlrd. JAV 
dolerių vertės prekėms iš Kinijos.

Naujasis eurokomisaras ragina 
peržiūrėti ES šalių biudžeto taisykles
Naujasis Europos Sąjungos (ES) ekonomikos 
komisaras Paolas Džentilonis sako, kad bendrija 
turi svarstyti sušvelninti griežtas valstybių narių 
biudžeto deficito taisykles, kad galėtų duoti atkirtį 
klimato kaitai ir prastam ekonomikos augimui.

neblaivią (1,33 prom. alko-
holio) sutuoktinę (g. 1965 
m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2019-12-07 apie 13.50 val. 
Prienų r., namo virtuvėje ne-
blaivus (2,57 prom. alkoholio) 
vyras (g. 1967 m.) ieną kartą 
sudavė metaline keptuve savo 
motinai (g. 1941 m.) į galvos 
sritį, taip sukeldamas jai fizinį 
skausmą. 

2019-12-07 gautas moters 
(g. 1954 m.) pareiškimas, 
kad namuose, Prienuose, apie 
20.30 val., jai gulint lovoje, 
neblaivus (1,53 prom. alkoho-
lio) sutuoktinis (g. 1960 m.) 
dėl jai nežinomų priežasčių 
pradėjo mušti, suduodamas 
rankomis iki penkių smūgių į 
krūtinės ir veido sritį ir sukel-
damas fizinį skausmą. 

2019-12-07 apie 16.41 val. 
gautas pranešimas, kad Nau-
josios Ūtos sen., Šakališkių 
k. ant važiuojamosios kelio 
dalies nuvirtęs medis. Medis 
supjaustytas ir patrauktas 
nuo važiuojamosios kelio 
dalies.

2019-12-07 apie 20.45 val. 
PGP gavo PK pranešimą, kad 
Birštone, Prienų g., reikalinga 
pagalba ištraukti įklimpusį 
policijos automobilį. Automo-
bilis ištrauktas.

2019-12-08 apie 3.30 val. 
Prienų r., Šilavoto sen., Inga-
vangio k., sodybos garaže ne-
blaivi (1,65 prom. alkoholio) 
moteris (g. 1993 m.) smurta-
vo prieš savo neblaivų (0,77 
prom. alkoholio) sugyventinį 
(g. 1991 m.). Įtariamoji sulai-
kyta ir uždaryta į areštinę.

2019-12-08 apie 16.50 val. 
Prienų r., Naujosios Ūtos 
sen., Tartupio k., kelio Vil-
nius– Prienai–Marijampo-
lė 105 km, nelygiareikšmių 
kelių sankryžoje, susidūrė 
automobilis „Audi A6 Avant“, 
vairuojamas vyro (g. 1999 m.) 
ir automobilis „VW Passat“, 
vairuojamas vyro (g. 1987 
m.). Eismo įvykio metu suža-
loti automobilio „VW Passat“ 
keleiviai: moteris (g. 1963 
m.), kita moteris (g. 1989 m.) 
ir jos mažametis sūnus (g. 
2016 m.). Sužaloti keleiviai 
išvežti į Kauno klinikas.

Prenumeruokite laikraštį 2020 metams!
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“
1 mėn. 4,39 Eur
3 mėn. 12,44 Eur
6 mėn. 24,48 Eur

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

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

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

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

12 mėn.

43,86

12 mėn.

42,84

12 mėn.

28,56

12 mėn.

27,54

12 mėn.

12,24

Prienuose paaiškėjo Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių 
konkurso „Aguonėlė“ nugalėtojai
Visą rudenį po šalies mies-
tus ir miestelius keliavęs, 
tūkstančius gabių jaunų-
jų atlikėjų į šokio sūkurį 
įtraukęs didžiausias vaikų 
ir moksleivių liaudiškų šo-
kių konkursinis festivalis 
išrinko geriausius – bai-
giamuosiuose „Aguonėlės“ 
konkurso turuose laureato 
vardą pelnyti siekė net 72 
šauniausi, originaliausias 
menines programas paren-
gę vaikų kolektyvai iš visų 
šalies regionų.

Nuo 1976 m. Lietuvos na-
cionalinio kultūros centro 
rengiama „Aguonėlė“ – svar-
biausias ir didžiausias vaikų 
ir moksleivių sceninių liau-
dies šokių festivalis Lietuvoje. 
Regioninėse ir respublikinėse 
apžiūrose šiais metais dalyva-
vo per 150 šokių studijų, gru-
pių ir ansamblių.

Liaudiškų šokių studijų ka-
tegorijoje aukščiausiai įver-
tinti Mažeikių choreografijos 
mokyklos vaikų ir jaunimo 
liaudiškų šokių studija „Kauš-
kutis“ (meno vadovė Jolanta 
Tendienė) ir Plungės kultū-
ros centro vaikų ir jaunimo 
liaudiškų šokių studija „Su-
vartukas“ (vadovė Ilona Bal-
tikauskaitė).

Ansamblių kategorijoje pa-
grindinį prizą iškovojo ir lau-
reatu tapo Kretingos meno 
mokyklos vaikų liaudiškų šo-
kių ansamblis „Ratilėlis“ (va-
dovės Simona Kutkevičienė, 
Asta Paulauskienė, liaudies 
instrumentų orkestro vado-
vai Donatas Merkelis, Vilija 
Vitkauskienė, choro vadovė 
Lilija Bakšanskienė).

Jaunučių šokių grupių var-
žytuvėse pagrindinį prizą iš-

kovojo ir laureate tapo Šakių 
„Varpo“ mokyklos jaunučių 
liaudiškų šokių grupė „Pynė“ 
(vadovė Vitalija Venienė), jau-
nių šokių grupių kategorijo-
je geriausia išrinkta Vilniaus 

Gerosios Vilties progimna-
zijos jaunių liaudiškų šokių 
grupė „Viltukas“ (vadovė Jū-
ratė Urbonienė), jaunuolių 
kategorijoje – Birštono kultū-
ros centro jaunuolių liaudiš-
kų šokių grupė „Kupolė“ (va-
dovė Birutė Brazdžiūtė). Tarp 
merginų šokių grupių geriau-
siai pasirodė Šilalės kultūros 
centro merginų liaudiškų 
šokių grupė (vadovė Laima 
Andrejauskienė), mergaičių 
kategorijoje – Marijampolės 
meno mokyklos mergaičių 

liaudiškų šokių grupė ,,Javo-
nėlis“ (vadovė Daina Misiu-
kevičienė), jaunimo grupių 
kategorijoje – Panevėžio Juo-
zo Balčikonio gimnazijos jau-
nimo liaudiškų šokių grupė 

„Siaustinis“ (vadovė Kristina 
Nainienė).

Kūrybiškiausio kolektyvo 
vadovo apdovanojimas skir-
tas Jolantai Tendienei, Mažei-
kių choreografijos mokyklos 
vaikų ir jaunimo liaudiškų šo-
kių studijos „Kauškutis“ me-
no vadovei.

Kolektyvus, atsižvelgus į 
tinkamą ir menišką šokių 
kompozicijų atlikimą, sce-
ninę kultūrą, programų kū-
rybiškumą ir originalumą, 
vertino profesionali Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro 
sudaryta choreografijos žan-
ro ekspertų komisija. Dalyviai 
buvo apdovanoti konkurso 
padėkos raštais, nugalėtojai 
– diplomais, o laureatai – pi-
niginėmis premijomis.

Gražių ir kilnių tikslų – puo-
selėti lietuvių liaudies sceninį 
šokį, ugdyti šokėjų sceninę 
kultūrą, skatinti kurtis naujus 
kolektyvus – vedamas Lietu-
vos nacionalinis kultūros cen-
tras vaikų ir moksleivių liau-
diškų šokių grupių, studijų ir 
ansamblių konkursinį festiva-
lį „Aguonėlė“ rengia daugiau 
nei 40 metų. LNKC 
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Klaipėdoje pareigūnai rado kūdikio lavoną, 
ieškomi tėvai
Klaipėdos policija sekmadienį mieste rado kūdikio lavoną, 
paskelbta tėvų paieška. Pasak pranešimo, Klaipėdoje, 
Minijos gatvėje lovoje rastas 2,5 mėn., kūdikio lavonėlis, 
pradėjęs irti. Pareigūnai ieško 1989 metais gimusios 
kūdikio mamos ir 1987 metais gimusio jos sugyventinio.

Nesiliaujančios liūtys Ugandoje jau 
nusinešė 22 žmonių gyvybes
22 žmonės oficialiai paskelbti žuvusiais, keli šimtai – 
dingusiais be žinios dėl potvynių ir nuošliaužų Ugandos 
vakaruose, kuriuos sukėlė nuo spalio nesiliaujančios 
liūtys. Šią savaitę pagausėjus krituliams, smarkiai 
išsiliejusi Tolvės upė sukėlė daugybę nuošliaužų.

Svarbesni lapkričio mėnesio darbai
Lapkričio 7 d. Savivaldy-

bėje vyko Gabių ir talentin-
gų vaikų skatinimo komisi-
jos posėdis. Posėdyje aptarti 
Prienų švietimo pagalbos tar-
nybos paraiškos „Dėl gabių ir 
talentingų vaikų skatinimo ir 
rėmimo finansavimo“, Gabių 
ir talentingų vaikų skatinimo 
programos lėšų, gautų 2019 
metais, panaudojimo bei pla-
navimo 2020 m. biudžete 
klausimai.   

Lapkričio 7 d. vyko pir-
masis Prienų r. savivaldybės 
bendruomeninių organizaci-
jų tarybos posėdis. Posėdyje 
tarybos pirmininku išrinktas 
Saulius Narūnas, kaimo ben-
druomenės „Balbieriškis“ 
pirmininkas, o pirmininko 
pavaduotoja – Virginija Nau-
džiūtė, Prienų kultūros ir lais-

valaikio centro direktorė.
Lapkričio 8 d. Švietimo 

skyrius organizavo mokyklų 
direktorių ir pavaduotojų ug-
dymui pasitarimą, kuriame 
pristatyta nauja programi-
nė įranga mokykloms, vyko 
teorinės ir praktinės sesijos 
apie interaktyvią mokymo-
si įrangą, virtualią realybę 
švietime, tinklo problemų 
sprendimą.

Lapkričio mėn. seniūnijose 
vyko Prienų rajono savivaldy-
bės 2020–2028 metų stra-
teginio plėtros plano prista-
tymas, seniūnijų gyventojai 
pateikė pasiūlymus.

Lapkričio mėn., įgyvendi-
nant  projektą „Kompleksinis  
Prienų miesto viešųjų erdvių 
sutvarkymas pritaikant jas 
bendruomenės ir verslo po-
reikiams“, baigti  darbai uni-
versalaus sporto aikštyno ir 
poilsio zonoje prie tvenkinio, 
teritorijoje įrengtos vaizdo 
stebėjimo kameros.

Lapkričio mėn. baigti Prie-
nų lopšelio-darželio „Saulu-
tė“ patalpų, esančių Kauno g. 
2C, vidaus remonto darbai. 

Lapkričio 11–15 d. 12 žmo-
nių komanda iš Prienų mies-
to mokyklų ir Švietimo sky-
riaus dalyvavo Erasmus+ 
programos strateginės par-
tnerystės projekto „Šiuolai-
kiški mokymo(si) ir vertini-
mo metodai – kelias į asmeni-
nę pažangą“ tarptautiniame 
projekto partnerių susitiki-
me Ispanijoje. Buvo įvertinta 
projekto veiklų pažanga ir su-
sitarta dėl tolesnių darbų.

Lapkričio 15 d. Prienuose 
vyko Sveikatą stiprinančio 
Kauno regiono 7-oji konfe-
rencija „Lyderystė sveikatos 
priežiūros sektoriuje – teo-
rija ir praktika“. Konferen-

cijoje didelis dėmesys buvo 
skiriamas visuomenės svei-
katos stiprinimui, sveikos gy-
vensenos ugdymui, aptartos 
sveikatos politikos naujovės, 
pasidalinta lyderystės ir ben-
dradarbiavimo pavyzdžiais.

Lapkričio 15 d. Balbieriš-
kio kultūros ir laisvalaikio 
centre vyko gitarų vakaras 
„Skamba gitaros stygos...“. 
Dalyvavo atlikėjai iš Vilniaus, 
Alytaus, Birštono, Balbieriš-
kio ir Skriaudžių.

Lapkričio 16 d. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre 
vyko XV respublikinis senjo-
rų liaudiškų šokių kolektyvų 
konkursinis festivalis „Re-
vuona 2019“. Festivalio per-
einamasis prizas atiteko Jo-
niškio kultūros centro senjo-
rų liaudiškų šokių ansamblio 
„Jievaras“ šokėjams.

Lapkričio mėn. baigti as-
faltavimo darbai Sodžiaus g., 
Prienlaukio g. ir Jaunystės g. 
Prienuose, Dvaro g. Ašmintos 

kaime, Naujojoje g. Naujosios 
Ūtos kaime. 

Lapkričio mėn. baigti van-
dentiekio tiesimo darbai Vė-
žionių k.

Lapkričio 19 d. vyko Prienų 
r. savivaldybės eismo saugu-
mo komisijos posėdis, kuria-
me nagrinėti gyventojų ir se-
niūnų prašymai.

Lapkričio 20 d. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre 
vyko Prienų rajono savival-
dybės „Metų ūkio“ šventė. 
Pagerbti rajono žemdirbiai 
ir apdovanoti konkurso „Me-
tų ūkis“ nugalėtojai. Pirmo-
sios vietos laimėtojais tapo 
Auksė ir Rolandas Aleksan-
dravičiai.

Lapkričio 21 d. Prienų ra-
jono savivaldybė kartu su 
JAV ambasada Lietuvoje or-

ganizavo paskaitą „Regioni-
nis ekoturizmas JAV“. Paskai-
tą skaitė JAV Rytų Karolinos 
universiteto Rekreacijos de-
partamento profesorė Pai-
ge Viren.

Lapkričio 22 d. Šilavoto 
laisvalaikio salėje vyko folklo-
ro kolektyvų sambūris „Per 
gyvenimą su daina“, skirtas 
folkloro grupės „Akacija“ kū-
rybinės veiklos 25-mečiui.

Lapkričio 25–29 d. Prienų 
r. mokyklų anglų k. mokytojų 
ir Švietimo skyriaus atstovų 
10 žmonių komanda daly-
vavo Erasmus+ programos 
bendrojo ugdymo darbuoto-
jų mobilumo projekto „Nova-
toriškų ugdymo(si) praktikų 
taikymas gerinant mokinių 
mokymosi pasiekimus“ mo-
kymuose apie šiuolaikinius 
anglų kalbos mokymo(si) 
metodus Maltoje.

Lapkričio 26 d. vyko Prie-
nų r. savivaldybės smulkiojo 
ir vidutinio verslo rėmimo 

komisijos posėdis. 
Lapkričio 26 d. Prienų r. 

savivaldybėje vyko adminis-
tracijos inicijuotas seniūnų 
pasitarimas. Pasitarime ap-
tarti baigiamieji metų darbai, 
seniūnų ataskaitų rengimo, 
atliekų, bešeimininkio turto 
tvarkymo, socialinių būstų 
kontrolės ir kiti klausimai.

Lapkričio 27 d. vyko Sa-
vivaldybės tarybos posėdis. 
Jame svarstyti 27 klausimai. 
Posėdyje patvirtinti Kūno 
kultūros ir sporto veiklos 
aktyvinimo, Jaunimo orga-
nizacijų veiklos aktyvinimo 
programų lėšų skyrimo ir jų 
panaudojimo tvarkos apra-
šai, Prienų r. savivaldybės se-
niūnaičio išlaidų, susijusių su 
jo veikla, apmokėjimo ir at-
siskaitymo tvarkos aprašas, 
pritarta projektui „Prienų 
lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 

dviejų grupių infrastruktūros 
modernizavimas ir aprūpini-
mas priemonėmis“. 

Lapkričio 28–29 d. meras 
Alvydas Vaicekauskas daly-
vavo LSA organizuojamame 
seminare merams „Bendra-
darbiavimas su rizikos šali-
mis. Propaganda. Hibridinės 
grėsmės. Prekyba poveikiu: 
rekomendacijos savivaldy-
bėms“.

Lapkričio 30 d. Prienų Jus-
tino Marcinkevičiaus viešo-
joje bibliotekoje vyko kon-
ferencija „Laimingas Prienų 
kraštas“. Konferencijoje pri-
statyti Prienų krašte atlikto 
reprezentatyvaus tyrimo, 
rezultatai – 2019 m. Prienų 
rajono savivaldybės Laimės 
indeksas yra 6,2. 

Lapkričio 30 d. Stakliškių 
gimnazijoje vyko tarptauti-
nis mėgėjų teatrų festivalis 
„Rudens sambariai“.

Prienų rajono savivaldybės 
informacija 

Konferencijoje diplomais 
apdovanota kultūros edukacijos 
programa „skaitau ir kuriu“

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešosios bibliotekos 
direktorė Daiva Čepeliaus-
kienė, Vaikų literatūros 
skyriaus vedėja Eglė Ulec-
kienė ir Jiezno bibliotekos 
bibliotekininkė, Lietuvos 
bibliotekininkų draugijos 
Prienų skyriaus pirminin-
kė Vilma Trabuševskienė 
gruodžio 2 d. dalyvavo Lie-
tuvos nacionalinėje Mar-
tyno Mažvydo biblioteko-
je vykusioje konferenci-
joje „Biržiškos skaitymai 
2019“. 

Šių metų tema buvo „Bibli-
otekininkas – edukatorius: 
vaidmenys, kompetencijos 
ir paslaugų perspektyvos“. 
Konferencijoje Vaikų litera-
tūros vedėja Eglė Uleckienė 
pristatė edukacinę progra-
mą – literatūrines dirbtuvė-
les „Skaitau ir kuriu!“.

Konferencijoje pristatytas 
edukacines programas bei 
jų pristatymus vertino komi-
sija (Donatas Kubilius, Irena 
Stonkuvienė, Vincas Grigas) 
bei konferencijos dalyviai. 
Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešosios bibliotekos 
Vaikų literatūros skyriaus 
vedėjos Eglės Uleckienės 
pristatyta bibliotekoje vyk-

doma edukacinė programa 
buvo apdovanota diplomu 
„Biržiškos skaitymų 2019“ 
geriausias bibliotekos edu-
kacinės programos pristaty-
mas“ ir diplomu „Biržiškos 
skaitymų 2019“ auditorijos 
simpatijas pelnęs bibliote-
kos edukacinės programos 
pristatymas“.

Programa „Skaitau ir ku-
riu!“ – fantaziją ir kūrybiš-
kumą išlaisvinanti kultūros 
edukacijos užsiėmimas. Edu-
kacijos tikslas – lavinant lite-
ratūrinius įgūdžius, suteikti 
vaikams galimybę dalyvauti 
šiuolaikiškose, įkvepiančiose 
veiklose, patirti sėkmę, kūry-
bos bei skaitymo džiaugsmą, 
ugdyti mintį, jog gimstame 
kūrybingi, o nekūrybišku-
mo esame išmokomi, kūry-
bingais galime būti visi! Tai 
– Kultūros paso paslauga, 
kurią galima rasti ir užsisaky-
ti prisijungus prie paslaugų 
rezervavimo ir užsakymo sis-
temos, veikiančios švietimo 
portale www.emokykla.lt.

Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliotekos 

informacija, nuotraukos iš 
Lietuvos nacionalinės Mar-

tyno Mažvydo bibliotekos 
archyvo 
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D. Trampas: Šiaurės Korėja praras viską, jei 
imsis priešiškų veiksmų prieš JAV
Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas nesiryš prieš 
Jungtines Valstijas nukreiptiems priešiškiems veiksmams, 
nes supranta, kad antraip viską praras – tokią nuomonę 
sekmadienį išdėstė JAV prezidentas. Phenjanas penktadienį 
pagrasino vėl pradėti vadinti JAV prezidentą „senu nuokvaka“.

Ukraina ir Rusija užbaigė dvišales 
derybas dėl dujų tranzito nuo 2020-ųjų
Ukrainos valstybinė energetikos grupė „Naftogaz“ baigė 
dvišales derybas su Rusijos vyriausybės kontroliuojamu 
koncernu „Gazprom“ dėl dujų tranzito nuo 2020 metų ir 
yra pasirengusi trišalėms deryboms. Jose apsvarstytos ir 
arbitražo sprendimo galimybės, dėl baudų „Gazprom“.

Skaitmeninio raštingumo mokymai 
bibliotekose: sužinoti, išbandyti, suprasti

„Prieš kelias savaites nuste-
binau savo dukrą, gyvenan-
čią Vilniuje, parašydamas 
jai žinutę per Facebook“, 
– šypsosi Romualdas Ličys 
(61 m.), projekto „Prisijun-
gusi Lietuva“ skaitmeni-
nio raštingumo mokymų 
dalyvis. 

„Niekada nesinaudojau 
ir neturiu nei kompiuterio, 
nei išmaniojo telefono, todėl 
dukrai buvo staigmena gau-
ti iš manęs žinutę elektro-
niniu būdu“,  – pridūrė Ro-
mualdas.

Panašia patirtimi galėtų 
pasidalinti ne vienas pro-
jekto „Prisijungusi Lietuva“ 
skaitmeninio raštingumo 
mokymų dalyvis. Daugeliui 
iš jų mokymai suteikia prak-
tinių žinių, kaip naudotis 
skaitmeniniu įrenginiu, kaip 
pirkti, mokėti mokesčius, 
bendrauti ir bendradarbiau-
ti internetu. Jau daugiau kaip 
20 tūkstančių Lietuvos gy-
ventojų dalyvavo viešosiose 
bibliotekose vykstančiuose 
mokymuose, o iki projekto 
pabaigos planuojama apmo-
kyti ne mažiau kaip 100 tūks-
tančių suaugusiųjų, vyresnių 
nei 18 metų. 

Viešosiose bibliotekose ir 
daugelyje jų kaimiškųjų filia-
lų gyventojai gali mokytis ne 
tik skaitmeninio raštingumo 
pradmenų, bet ir gilinti jau 
turimas žinias ir įgūdžius. 
Yra net 9 programos, kurio-
se gali dalyvauti pradinių 
žinių turintys dalyviai: „Būk 
aktyvus, unikalus ir verslus“, 
„Efektyvus laiko planavimas 
ir bendravimas“, „Atsakingas 
turinio skelbimas internete 
ir saugus naršymas“, „Ino-
vatyvus savęs pristatymas“,  
„Skaitmeninių nuotraukų ap-
dorojimas ir saugus dalijima-

sis“, „Pristatymų rengimas“, 
„Valstybės paslaugos inter-
netu kiekvienam“, „Sumaniau 
apsipirkime ir atsiskaitykime 
internetu“, „Planuokime lais-
valaikį internetu“. Tikimasi, 
kad kiekvienas suaugusysis, 
nepriklausomai nuo jo turi-
mos skaitmeninės patirties, 
atras sau aktualią mokymo-
si temą. Išsami informaci-
ja apie kiekvieną programą 
skelbiama https://mokymai.
vipt.lt/

Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliotekos 
direktorė Daiva Čepeliauskie-
nė, dalindamasi savo įžvalgo-
mis bei mintimis apie projek-
to „Prisijungusi Lietuva“ or-
ganizuojamus skaitmeninio 
raštingumo mokymus bei 
aktyvų bendruomenės įsi-
traukimą į projekto veiklas, 
teigia: „Per pastaruosius ke-
lerius metus biblioteka pa-
sikeitė neatpažįstamai: šian-
dien ji yra ne tik informacijos, 
kultūros sklaidos, laisvalai-
kio, bet ir moderni mokymo-
si erdvė. Viena iš svarbiausių 
bibliotekos vykdomų misijų 
– užtikrinti kiekvienam sa-
vivaldybės gyventojui gali-
mybę mokytis ir tobulėti vi-
są gyvenimą, todėl šiandien 
kiekvienas žmogus, atėjęs į 
biblioteką, čia sutiks ne tik 
bibliotekininkus, galinčius 
padėti išsirinkti knygą, bet ir 
bibliotekininkus-lektorius, 
pasirengusius padėti įgyti 
skaitmeninio raštingumo ži-
nių ar patobulinti jau turimus 
skaitmeninio raštingumo ge-
bėjimus.“

Viena iš Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje bi-
bliotekoje vykusių skaitmeni-
nio raštingumo mokymų da-
lyvių – senjorė Inesė Sabaki-
nienė, visą savaitę „krimtusi“ 

įdomius, bet iki šiol jai visai 
nežinomus kompiuterinio 
raštingumo „mokslus“, pasa-
koja: „Kaip ir mokyklos me-
tais – buvo visko: vieniems 
sekėsi geriau, kiti daugiau 
pastangų turėjo įdėti, kad 
nepažįstamas „kompiuteri-
nis“ pasaulis taptų draugiš-
kesnis. Bet per savaitę vi-
siems pavyko susidraugauti 
su kompiuteriu, užsimezgė 
pirma pažintis su internetu, 
todėl pradžiamokslio kursas 
– tik pradžia. Visa grupė tikrai 
dar susitiks ir kitose skaitme-
ninio raštingumo mokymų 
programose!“ – įsitikinus Ine-
sė Sabakinienė.

Kviečiame ir Jus užsiregis-
truoti į mokymus! Registruo-
kitės telefonu 8 620 20 961, e. 
paštu mokymai@vipt.lt arba 
atvykite į Prienų Justino Mar-
cinkevičiaus viešąją ar kitą 
artimiausią biblioteką. 

Projektą įgyvendina In-
formacinės visuomenės plė-
tros komitetas kartu su par-
tneriais: asociacija „Langas į 
ateitį“, Lietuvos Respublikos 
ryšių reguliavimo tarnyba, 
Lietuvos nacionaline Marty-
no Mažvydo biblioteka, Lie-
tuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerija. Projek-
tas finansuojamas Europos 
regioninės plėtros fondo ir 
Lietuvos Respublikos valsty-
bės biudžeto lėšomis.  

Skaitmeninio raštingumo 
mokymus organizuoja aso-
ciacija „Viešieji interneto pri-
eigos taškai“ kartu su partne-
riais UAB „Baltijos kompiute-
rių akademija“, Savivaldybių 
viešųjų bibliotekų asociacija 
ir VšĮ „Informacinių techno-
logijų institutas“.

Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešojosios bibliote-

kos inf. 

Birštono gimnazijos kelionė į Romą su 
Erasmus +Ka229
Birštono gimnazija šiemet 
pradėjo kuruoti Erasmus 
+Ka229 mokyklų mainų 
partnerysčių projektą „De-
mocracy; a journeyfroman-
cienttimesto present“, ku-
riame dalyvauja penkios 
valstybės: Lietuva, Ispanija, 
Turkija, Graikija ir Italija. 

Projektas truks 2 metus. 
Šio projekto metu numaty-
ta organizuoti keturis moks-
leivių mainų partnerysčių 
veiklas, bendradarbiauti su 
partneriais. Projekto vykdy-
mas įtraukė gausų gimnazi-
jos mokytojų ir mokinių būrį. 
Dalyvaudami veiklose daly-
viai įgis teorinių ir praktinių 
žinių, dalyvaus diskusijose 

apie opias šiandienos pro-
blemas, viena iš jų – demo-
kratinio valdymo kūrimas, 
taip pat susipažins su kitų 
šalių patirtimi ir galės ją tai-
kyti, be abejo, pažins ir  kitų 
šalių kultūrą.

Lapkričio 3-9 dienomis 
gimnazijos komanda – anglų 
kalbos mokytoja Birutė Sin-
kevičienė, istorijos mokytoja 
Asta Lasatienė ir gimnazis-
tai Austėja Banytė, Samanta 
Gaučytė, Emilija Žentelytė, 
Augustė Zubavičiūtė ir Ki-
pras Čekanauskas – dalyva-
vo pirmosiose mainų progra-
mos veiklose Italijos sostinė-
je Romoje.

Lėktuvas nusileido Romos 
Campinio oro uoste. Buvome 
sutikti parterių italų, kurie 
mus palydėjo į susitikimo su 

šeimomis vietą. Jaudinomės, 
nes nežinojome, koks bus 
priėmimas. Atvykus pirmai 
šeimai supratome, kad italai 
puikūs ir svetingi žmonės. 
Pirmasis šiltas įspūdis lydėjo 
visos viešnagės metu.

Pirmoji diena buvo skirta 
susipažinimui su partneriais. 
Bendraudami ir dalindamie-
si pirmaisiais  įspūdžiais ra-
gavome itališką kavą ir pyra-
gaičius. Šeimininkai rūpinosi, 
kad mums nieko netrūktų. 
Aprodė apylinkes, paaiškino 
susisiekimo sistemos ypa-
tumus. 

Pailsėję pirmadienio rytą 
visi susitikome Giovani XXIII 
Istituto Tecnico Chimico-Eco-

nomico Liceo Scientifico mo-
kykloje. Joje vyko projekto 
dalyvių priėmimo ir pasvei-
kinimo ceremonija. Sveiki-
nimo žodžius tarė projekto 
koordinatorius Italijoje Do-
menico Gaeta ir kiti.  Po ofici-
alios dalies mokiniai, norėda-
mi labiau pažinti vieni kitus, 
susidraugauti, dalyvavo „ice-
breaking“ žaidimuose, apžiū-
rėjo šeimininkų mokyklą. 

Vėliau kiekvienos šalies 
mokiniai pristatė paruoš-
tus namų darbus. Klausėme 
italų, graikų, ispanų ir turkų 
pristatymų apie jų šalį, kul-
tūrą, gyvenimo būdą, istorinį 
paveldą. Birštoniečių prista-
tymas svečius sužavėjo, nes 
mokiniai buvo puikiai pasi-
ruošę, drąsiai ir laisvai kal-
bėjo angliškai.

Vėjuotą antradienio rytą 
visi susitikome prie Kolizie-
jaus, kuris pradėtas statyti 
dar I mūsų eros amžiuje. Ši 
diena buvo pilna įspūdžių. 
Susipažinome su Senovės 
Romos kultūra, lankėme 
muziejų po atviru dangumu. 
Forumas, Koliziejus, Didysis 
cirkas, akvedukai, Romos 
vilkė, Panteonas, Trevi fon-
tanai, Getas, tai tik nedauge-
lis objektų, kuriuos pamatė 
mokiniai. Prisilietimas prie 
senovės istorijos išliks at-
mintyje ilgai. Paskutinis die-
nos akcentas – fantastiška 
patirtinio mokymosi istori-
jos pamoka.

Trečiadienį turėjome pri-

siminti skaudžias savo šalies 
istorijos akimirkas. Pasako-
jome apie XX amžiaus žmo-
giškumo nuopuolį, demo-
kratijos išniekinimą – tremtį. 
Mokiniai paruošė pristatymą 
„Lithuanian deportations to 
Siberia“. Faktus rinko ne tik 
iš knygų, bet rėmėsi  ir arti-
mų žmonių –  projekto da-
lyvės Austėjos senelio prisi-
minimais. Svečias Diego Gal-
li perskaitė pranešimą apie 
bendruomenių sutelktumo 
galimybes. Vieną iš bendruo-
menių telkimo būdų dalyviai 
čia pat ir išbandė. Pasirinko 
dalyvį, kurį kalbino 7 min. 
stengdamiesi išsiaiškinti ir 
suprasti jo tikslus ir aspira-
cijas šiame projekte. Po pie-
tų aplankėme garsių Italijos 
šiuolaikinio meno atstovų 
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Ukraina ir TVF susitarė dėl 5,5 mlrd. JAV 
dolerių vertės pagalbos programos
Ukraina ir Tarptautinis valiutos fondas pasiekė susitarimą 
dėl naujos 5,5 mlrd. JAV dolerių vertės programos skatinti 
šalies ūkio augimą ir ekonomines reformas. Detalesnė 
informacija, kam bus panaudotos lėšos, skirtos pagal trejų 
metų trukmės planą, neskelbiama.

Malaizijoje po beveik 30 metų 
užfiksuotas pirmas poliomielito atvejis
Malaizijoje pirmą kartą per 27 metus užfiksuotas 
poliomielito atvejis. Apie ligos išnaikinimą Malaizijoje 
buvo paskelbta 2000 metais. Paskutinis ligos atvejis 
šalyje buvo užfiksuotas 1992 metais. Rugsėjį pirmasis 
poliomielito atvejis per beveik du dešimtmečius buvo 
užfiksuotas ir kaimyniniuose Filipinuose.

EvANgELIjOs TAKU

Gruodžio 1-ąją prasidėjo 
Adventas, nauji liturginiai 
metai. Ta proga spausdina-
me kunigo Algirdo Toliato 
pamokslą iš jo antrosios 
knygos „Gerumo liūnas“, 
skirto Advento antrajam 
sekmadieniui.

Lk. 3, 1-6
Penkioliktais ciesoriaus 

Tiberijaus viešpatavimo me-
tais, Poncijui Pilotui valdant 
Judėją, Erodui esant  Galilėjos 
tetrarchu, jo broliui Pilypui 
– Iturėjos bei Trachonitidės 
krašto tetrarchu, Lisanijui 
– Abilėnės tetrachu, prie vy-
riausiųjų kunigų Ano ir kaja-
fo, pasigirdo Viešpaties žodis 
Zacharijo sūnui Jonui dyku-
moje. Jis apėjo visą Pajorda-
nę, skelbdamas atsivertimo 
krikštą nuodėmėms atleisti, 
kaip parašyta pranašo Izai-
jo kalbų knygoje:

Tyruose šaukiančiojo bal-
są:

Taisykite Viešpačiui kelią,
Ištiesinkite jam takus,
Kiekvienas slėnys tebūna 

užpiltas,
Kiekvienas kalnas bei kal-

nelis – sulygintas.
Kreivi keliai taps tiesūs,
Duobėti – išlyginti.
Ir visi žmonės išvys Dievo 

išgelbėjimą.

Šiandien Dievo žodis kvie-
čia taisyti kelią Viešpačiui – 
tiesinti takus, užpilti slėnius, 
lyginti kalnus. Kaip paruošti 
Mesijui kelią, jei nežinai, iš 
kurios pusės jis ateina, ne-
numanai, kaip ir kokiomis 
priemonėmis pasinaudoti. 
Ir, reikia pripažinti, Dievo 
tauta neišlaikė egzamino, ji 
neatpažino Dievo Sūnaus, 
nesugebėjo jo pasitikti. Su-
prantama,  egzaminas ne-
buvo lengvas, nes sulaužė 
stereotipus, kaip ir kur turi 
gimti karalius ir Dievo Sū-
nus.  O tai greičiausiai ir yra 
atsakymas. Dievo atėjimui 
pasiruošime, jei įstengsime 
peržengti savo stereotipus, 
lūkesčius ir įsivaizdavimą 
ir kreivus kelius imsime tie-
sinti.

Pamokslas iš kunigo Algirdo Toliato knygos „Gerumo liūnas“ , 
„Žmogaus ir Dievo metų“ antrosios knygos

Geriausias pavyzdys yra 
Dievo motina Marija. Po ilgo 
advento laikotarpio mums 
Kalėdos paprastai yra links-
ma, graži, šviesi ir giedra 
šventė, muzika, eglutė, do-
vanos. Tačiau tikrosios ka-
lėdos po sunkios kelionės 
ir blaškymosi yra sklidinos 
vidinės ramybės ir pasitikė-
jimo. Juos atneša tik kaita ir 
apsisprendimas. Marija pa-
sitikdama Dievą nuėjo duo-
bėtą ir akmenuotą kelią. Pir-
miausia angelas jai apreiškė, 
kad iš Šventosios Dvasios 
taps Mesijo motina. Jo išsi-
ilgusiame  Izraelyje mote-
riai tai buvo didžiulė garbė. 
Bet kaip Marijai paaiškinti 
Šventąją Dvasią Juozapui, 
šeimai ir giminėms? Niekas 
nesileisdavo į diplomatiją ir 
dideles diskusijas – užmėty-
davo akmenimis ir išspręs-
davo šeimos gėdą. Vis dėlto 
ji priėmė iššūkį ir pamynė 
stereotipą, kad ir labai bau-
ginantį. Nedvejodama, ne-
klausinėdama atsakė: štai 
aš Viešpaties tarnaitė, tebū-
na man, kaip tu pasakei, ir 
jeigu tu sakai, kad Šventoji 
Dvasia nužengs ant manęs 
ir Aukščiausiojo galybė  pri-
dengs mane savo šešėliu, aš 
žengiu tikėjimo žingsnį. Ga-
vo komandą, apsisprendė ir 
vykdė ją kaip kareivis.

Mums, aišku, nelabai pa-
tinka tokie dalykai, nes ap-
žeidžia mūsų apsisprendi-
mo laisvę. Betgi kas ji? Jei ap-
sisprendėme ir pasirinkome 
kokį nors tikslą, jis orientuo-
jamas pagal kokias nors gai-
res – norus, siekius, įsitikini-
mus, visuomenės nuostatas.  
Tapti prezidentu ar olimpi-
niu čempionu gali būti pa-
sirenkamas tikslas, bet ar jį 
mes pasieksime, priklauso 
ne vien nuo mūsų, bet ir nuo 
mūsų arba visuomenės ste-
reotipų. Jie gali būti gražūs, 
gal net krikščioniški, bet vis 
tiek tai tik mūsų iliuzijos ir 
įsivaizdavimas, ir tai mus su-
varžo. Marija neturėjo jokios 
iliuzijos, jos planas, tikslas ir 
žemėlapis buvo Dievas. Kai 

matydavo, kad kas nors kei-
čiasi, tiesiog prisitaikydavo, 
neieškojo kompromiso, bet 
buvo ne galo lanksti, antraip 
būtų palūžusi.

Kai Erodui valdant Gali-
lėją buvo paskelbtas įsaky-
mas surašyti visus valstybės 
gyventojus, kiekvieną savo 
mieste, Juozapas su besilau-
kiančia sužadėtine turėjo iš 
Nazareto keliauti į Judėją, į 
Betliejų,  nes buvokilęs kaip 
tik iš ten. Kelionės būdavo 
pavojingos, kelyje tykoda-
vo plėšikai, be to, ir marijai 
tolima kelionė per karščius, 
akmenuotais ir duobėtais 
keliais buvo grėsminga. Bet 
ir Betliejuje jos niekas nepa-
sitiko ir nelaukė, nepasiūlė 
patalų, netgi pastogės, nie-
kam nerūpėjo, kad laukiasi, 
niekam nebuvo įdomu, ko-
kių malonių ji buvo pilnoji. 
Kūdikėlio, Mesijo, pasaulio 
išganytojo galingiesiems ne-
reikėjo. Tačiau Marija nesu-
stojo. Šimtus kartų galėjo sa-
kyti: gana. Argi Dievas negal-
4jo palengvinti Mesijui kelio, 
i6tiesinti takus, užlyginti 
duobes ir kalnelius? Pasirū-
pinti kilmės dokumentais? 
Jam nereikėjo – Marija pati 
ruošė kūdikiui kelią.

Tada, tarsi viso to dar bū-
tų maža, karalius Erodas iš 
trijų išminčių sužinojo, kad 
gimė Izraelio karalius, bet 
ne iš jo namų ir giminės. Pa-
jutęs konkurenciją pasiuntė 
karius išžudyti visus kūdi-
kius iki dviejų metų – sten-
gėsi užtikrinti sau šiltą vietą 
su paklaida, dvejų metų ga-
rantija. Ir Marijai teko bėgti, 
trauktis, kad išsaugotų žmo-
nijai savo kūdikį ir Dievo iš-
gelbėjimą.

Dievas yra sunkiai apčiuo-
piamas, suvokiamas, ne-
nuspėjamas.  Ne todėl, kad 
slepiasi nuo mūsų ar mūsų 
vengia, ar dangstosi neži-
nios tamsybe. Pasak šv. Kry-
žiaus Jono, Jis nėra tamsa, Jis 
yra akinama šviesa. Ir mūsų 
akims sunku į tokią šviesą 
žiūrėti, o protui ją aprėpti 
ir priimti, nes negalime pla-

čiai atsimerkti. Arba nema-
tom, nes nežiūrim, nenorim, 
mums nereikia – kam tas iš-
šūkis?- ir sprendžiame pagal 
išorę, pagal drabužį, pagal 
savo įsivaizdavimą, iliuziją, 
laikydamiesi stereotipų.

Kažkas įžeidė, nes yra 
kvailys. Vaikai neklauso, 
nes neišauklėti. O gal žmo-
gus nekvailas, tik nemokė-
jome prie jo prieiti? Ir vai-
kai neblogi, tik jiems reikia 
dėmesio ir meilės. Suprasti 
ir spręsti tokias problemas 
galime tik tuomet, kai būsi-
me pasiruošę žengti žings-
nį, ištiesti ranką. Jei nieko 
nedarysime, kaitos nebus, 
o jei peržengsime stereoti-
pus, pažinsime Viešpatį ir 
elgetos drabužiais, ir ėdžio-
se ant šieno.

Apie Mariją yra pasakyta: 
tai moteris, kuri visą gyve-
nimą vaikščiojo tamsoje ir 
neprarado tikėjimo. Ji ne-
prarado vilties ir tamsiausią 
valandą. Jos nutiestą adven-
tinį Betliejaus kelią atkarto-
ja Kalvarijos kelias iki Kry-
žiaus. Tai meilės keliai, ku-
rie veda į tiesą, laisvę, kūry-
bą ir Kūrėją. Bet jis turi savo 
kainą. Tai dovana ir iššūkis. 
Dievo iššūkis, jo pastanga 
pažadinti mūsų dvasinį po-
tencialą.

Esame Dievo vaikai. Vi-
si turime po tokią mažą at-
ominę jėgainę, tik menkai 
veikiančią- mes turime po-
tencialą, tik snaudžiantį. 
Įveikdami stereotipus jį su-
aktyvinam. Tik nenukrypki-
me. Dažnai įsisukame kaip 
voverės rate ir matome tik 
sau po kojomis. Nesugeba-
me, neturime laiko sustoti ir 
apsidairyti, plačiau atmerkti 
akis, ištiesti ranką, kam nors 
pakelti akmenį nuo tako. Ta-
čiau taip tiesinamai kreivi 
takai, taip taisomas Viešpa-
čiui kelias. Taip žadinama 
atominė tikėjimo ir vilties 
jėgainė. Melskime mums vi-
siems tokio Advento, tokio 
atgimimo, tokios potenci-
jos, nes ji suteikia gyvenimui 
spalvų ir prasmę ir padeda 
net tomis akimirkomis, kai 
viskas atrodo pilka.

dirbtuves, pamatėme, kaip 
gimsta meno kūriniai.

Ketvirtadienio rytas buvo 
saulėtas ir puikus. Pirmą die-
nos pusę mus žavėti nesiliovė 
Roma, bet kai po pietų aplan-
kėme Vatikaną ir užkopėme 
į Šv. Petro bazilikos kupolą, 
netekome žado. Nuostabaus 
grožio ir didybės šventovė, 
kurta Rafaelio, Mikelandže-

lo, garsiųjų Renesanso me-
nininkų.  Abejingų nepalie-
ko ir Gian Lorenzo  Bernini 
projektuota aikštė prieš ba-
ziliką.

Penktadienio rytas mums 
pateikė staigmeną. Lauke 
pliaupė lietus. Jis buvo toks 
stiprus, kad  kol pasiekėme 
Kapitolijaus kalvas, permir-
kome kiaurai. Ekskursija 
vyko Romos savivaldybės 
rūmuose, kur mus šiltai pri-
ėmė, aprodė administraci-
nes patalpas Kapitolijaus 
asamblėjos vice prezidentas 
Francesco Figliomeni, tai pat 
susitikome su Romos savival-
dybės atstovais. Kaip tikri sa-
vivaldybės atstovai sėdėjome 
Cezario salėje. 

Paskutinės mobilumo die-
nos popietė buvo itin jaus-
minga. Rinkomės mokyklo-
je. Ten padengėme stalus, 
vaišinome paruoštais lietu-
viškais tradiciniais valgiais, 
apsikeitėme receptais, liau-
dies dainų  įrašais, dovano-
mis. Atsisveikinimo vakaro 
metu buvo įteikti suvenyrai 
ir dalyvio sertifikatai. Vakarą 
vainikavo koncertas ir karao-
ke. John Legend dainą „ All of 
Me“ atliko ir gimnazistė Aus-
tėja, kuri prisiminusi kelionę 
pasakoja: „Gyvendami italų 
šeimose galėjome susipažinti 
su italų kalbos pradmenimis, 
pagerinome bendravimo ir 
bendradarbiavimo įgūdžius. 
Didžiausias kultūrinis skir-
tumas tikriausiai buvo italų 

valgymo ypatumai. Buvo ga-
na sunku priprasti prie itin 
vėlyvos, gausios vakarienės 
ir kavos pusryčiams. Vis dėlto 
savaitei įsibėgėjus, priprato-
me prie tokios dienotvarkės 
pradėjome jaustis kaip tikri 
italai. Buvau nustebusi, kai 
sužinojau jog merginai pas 
kurią gyvenu, neseniai suka-
ko 17, o ji jau 12 klasėje. Pa-

sirodo, jie iš viso mokosi ne 
12, o 13 metų: 5 pradinių kla-
sių metai, 4 metai vidurinėje 
mokykloje ir dar 4 gimnazi-
joje. Mokykla, kurioje mokėsi 
mano šeimininkė, buvo tech-
nikos institutas. Šiai ugdymo 
įstaigai būdinga intensyvi 
amatininkų, komercinė ir 
pramoninė veikla. Mokyklo-
je matėme daug naujos tech-
nikos, laboratorijų, skirtų 
vykstančioms integruotoms 
fizikos, chemijos, biologijos 
pamokoms. Tiesa, nors ita-
lai mokosi 13 metų, pamokos 
baigaisi gerokai anksčiau nei 
Lietuvoje vyresnėse klasėse 
(apie 13,14 valandą). Moky-
kloje turėjome daug veiklų, 
klausėme paskaitos apie de-
mokratiją, pagilinome savo 
žinias ne tik apie Italijos po-
litiką ir istoriją, bet sužino-
jome ir apie kitas projekto 
partneres Graikiją, Turkiją, 
Ispaniją. Paskutinį vakarą 
prieš kelionę ragavome mū-
sų partnerių tradicinį mais-
tą, dalinomės kelionės įspū-
džiais, linksmai šokome, dai-
navome karaoke“.

Nuostabaus grožio mieste 
Romoje laikas prabėgo grei-
tai. Visos šios žinios ir įgū-
džiai ne tik suteikė mokslei-
viams daugiau pasitikėjimo 
savimi, praplėtė akiratį, bet 
suponuos tolerantišką, atvirą 
ateities visuomenės pilietį.

Projekto koordinatorės As-
ta Lasatienė ir Birutė Sinkevi-

čienė 
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Brigita Gustaitytė – KWU pasaulio čempionė
Nursultane (Kazachstanas) sekmadienį pasibaigusiame 
Pasaulio karatė sąjungos (KWU) 2019 metų pasaulio pilno 
kontakto (kiokušin) karatė čempionate Brigita Gustaitytė 
tapo čempione, o Domas Sutkus – vicečempionu. Pasaulio 
čempionate dalyvavo sportininkai iš 45 šalių, Lietuvos ekipa 
komandinėje įskaitoje pasidalino 5-6 vietas su Didžiosios 
Britanijos sportininkais.

Nukritus lėktuvui žuvo žinomas pilotas  
V. Ramonas ir dar vienas vyras
Kauno rajone, Noreikiškių kaime 13.52 val. nukrito 
sportinis lėktuvas „Piper PA-30 Twin Comanche“, žuvo 
du žmonės. Policija nurodo, kad žuvusieji – 1954 metais 
gimęs patyręs pilotas Viktoras Ramonas ir 1989 metais 
gimęs jo mokinys. Manoma, tai įvyko dėl oro sąlygų.

įDOmU

„SpaceX“ į TKS atgabeno 
raumeningų pelių, kirminų 
ir išmanųjį robotą

Jungtinių Valstijų kosmoso 
bendrovė „SpaceX“ į Tarp-
tautinę kosminę stotį (TKS) 
sekmadienį atgabeno anks-
tyvą šventinę siuntą, kurio-
je yra raumeningų „stiprių-
jų pelių“, parazitus naiki-
nančių kirminų 
ir išmanusis bei 
įsijaučiantis ro-
botas.

TKS vadas ita-
las Luca Parmita-
no (Luka Parmi-
tanas) panaudo-
jo didelę roboti-
nę ranką, kad su-
griebtų krovininį 
laivą „Cargo Dra-
gon“, kuris prieš 
tris dienas paki-
lo iš Kanaveralo 
kyšulio.

„Kaskart, kai 
stotyje sulaukia-
me naujos trans-
porto priemonės, 
mes sulaukiame 
ir dalelytės sielos visų, kas 
prisidėjo prie šio projekto, 
tad sveiki atvykę“, – sakė L. 
Parmitano.

Atskraidintoje kapsulėje 
yra trys tonos atsargų, įskai-
tant 40 pelių, kurios bus nau-
dojamos raumenų ir kaulų 
eksperimente. Aštuonios iš 
jų yra genetiškai patobulin-
tos ir turi dvigubai didesnę 
už įprastinę raumenų ma-
sę. Taip pat atskraidinta 120 
tūkst. apvaliųjų kirmėlių, ku-
rios bus naudojamos žemės 
ūkio srities eksperimente, 
susijusiame su parazitų dau-
ginimosi kontrole.

Kapsulėje taip pat yra di-

delė apvali roboto galva su 
dirbtiniu intelektu, gebanti 
pajusti astronautų emocijas. 
Cimonu (Kimonu) pavadin-
tas robotas yra pagerinta 
versija kito roboto, kuris į 
TKS buvo atskraidintas per-

nai, kad būtų išbandytas kaip 
astronautų padėjėjas.

NASA į krovinį įdėjo ir ka-
lėdinių dovanų šešiems as-
tronautams, kurie šiuo metu 
dirba stotyje.

Pirmadienį astronautų 
laukia dar viena siunta, ku-
ri penktadienį buvo iškelta į 
kosmosą iš Kazachstano.

Šiuo metu TKS dirba rusai 
Aleksandras Skovorcovas ir 
Olegas Skripočka, amerikie-
čiai Andrew Morganas (En-
driu Morganas), Christina 
Koch (Kristina Koč) ir Jessi-
ca Meyer (Džesika Majer) bei 
italas L. Parmitano.

SPACEX-AP-INTERFAX-BNS

Tyrimas atskleidė, ką 
turistai dažniausiai vagia iš 
Europos viešbučių
Viešbučių vadovo „Well-
ness Heaven“ ekspertai 
apklausė beveik 1160 Eu-
ropos viešbučių atstovų ir 
išsiaiškino, kokius daiktus 
iš viešbučių dažniausiai va-
gia turistai. Pasirodo, kad 
brangiausius daiktus vagia 
apsistojantieji prabangiau-
siuose viešbučiuose.

„Didžioji dauguma svečių 
su savimi pasiima rankš-
luosčius ir chalatus – 77,5 
ir 65,1 proc.“, – konstatuoja 
leidinys.

Taip pat buvo nustatyta, 
kad turistai dažnokai išsi-
veža ir pakabas (49,3 proc.), 
rašiklius (39,1 proc.), sta-
lo įrankius (33,6 proc.) bei 
kosmetiką (32,8 proc.). Taip 
pat lankytojus „suvilioja“ ele-
mentai (22 proc.), meno kū-
riniai (20,2 proc.), antklodės 
ir pagalvės – atitinkamai 15,6 
ir 14,3 procento.

Vienuoliktoje vietoje atsi-
dūrė indai (12,7 proc.).

Be to, 12 proc. viešbučių 
atstovų pažymėjo, jog sve-
čiai vagia planšetinius kom-
piuterius, o 9,1 proc. pasi-
gedo televizorių pultelių. 
Plaukų džiovintuvai dingo 
iš 8,4 proc. apklaustų vieš-
bučių, o 7,3 proc. pasigedo 
lempučių.

Kai kurių viešbučių gyven-
tojai sugebėjo išsinešti kavos 
aparatų (6,9 proc.), televizo-
rių (6,1 proc.), telefonų (4,8 
proc.) ir stalinių lempų bei 
toršerų (4,3 proc.).

„Be iš pažiūros įprastų 
vagysčių, yra ir nemažai 
įspūdingų, kuomet svečiai iš 
viešbučių išsinešė pačių neį-
prasčiausių daiktų“, – rašoma 
viešbučių vadove.

Tarp keisčiausių daiktų, 
kuriuos iš viešbučių pavogė 
svečiai, viešbučių atstovai 
paminėjo vonios maišytuvą, 
fortepijoną, garso sistemą, 
numerį nuo kambario du-
rų, šerno iškamšą, servizą 
ir gėles.

Kalbant apie vagišių tau-

tybę, vokiečiai dažniausiai 
vagia chalatus, rankšluos-
čius ir kosmetiką, skelbia 
„Wellness Heaven“. Austrai 
šiuo atžvilgiu yra išrankesni 
ir dažniau renkasi kavos ap-
aratus ir indus.

„Italai pirmenybę teikia 
bokalams, o šveicarai – plau-
kų džiovintuvams. Prancūzai 
pirmauja pagal televizorių 
pultelių vagystes, o olandai 
renkasi lemputes ir tuale-
tinį popierių“, – tyrimo re-
zultatus skelbia „Wellness 
Heaven“.

Leidinio ekspertai pažymi, 
jog penkių žvaigždučių vieš-
bučių svečiai vagia branges-
nius daiktus nei žemesnių 
kategorijų viešbučių gyven-
tojai. Tyrimo metu buvo ap-
klausti 634 keturių žvaigždu-
čių ir 523 penkių žvaigždučių 
viešbučių savininkai.

„Pavyzdžiui, tikimybė, kad 
iš viešbučio kambario bus 
pavogtas televizorius, pen-
kių žvaigždučių viešbutyje 
yra devynis kartus dides-
nė nei keturių žvaigždučių 
viešbutyje. Taip pat yra 5,5 
karto didesnė tikimybė, kad 
bus pavogtas meno kūrinys 
ar planšetinis kompiuteris, 
o taip pat 5,3 karto didesnė 
tikimybė, kad bus pavog-
tas kavos aparatas. Keturių 
žvaigždučių viešbučių lanky-
tojai yra kuklesni: jie pasiten-
kina rankšluosčiais, pakabo-
mis, pulteliais ir elementais“, 
– konstatuoja „Wellness He-
aven“.

Apklausa buvo atlikta 
2019 metų rugsėjį ir spalį.

BNS

„Kapitono Lipferto 
dienoraštis“
Ši knyga – tai 203 oro per-
gales per beveik 700 kovi-
nių skrydžių iškovojusio 
Liuftvafės aso kapitono 
Helmuto Lipferto prisimi-
nimai, pirmą kartą pasiro-
dę Vokietijoje 1973 m. 

Rezultatyvus pilotas, ku-
ris karišką karjerą pradėjo 
net ne aviacijoje, o tankų 
pajėgose, pasakoja apie tar-
nybą Rytų fronte, 52-osios 
naikintuvų eskadros („Jagd-
geschwader 52“) sudėtyje. 
H. Lipfertas sėkmingai ko-
vojo prieš įvairius sovietų 
lėktuvus, įskaitant Vakarų 
gamybos naikintuvus, pel-
nė daug garbingų apdova-
nojimų, didžiulę bendražy-
gių pagarbą. 

Priešingai įsitvirtinusiam 
mitui, Liuftvafės kovos Ry-
tuose nebuvo lengvas pasi-
vaikščiojimas, lyginant su 
kautynėmia prieš patyru-
sius Sąjungininkų pilotus 
Vakarų fronte. Nors pirmo-
siomis SSRS užpuolimo die-
nomis Liuftvafė sunaikino 
daugybę taip ir nespėjusių 
pakilti sovietų lėktuvų, pa-
daryta žala įvertinta nepa-
kankamai. Per pirmąsias ke-
turias „Barbarossos“ savai-
tes vokiečių karinė aviacija 
neteko apie 1400 lėktuvų. 
Tai buvo didžiuliai nuosto-
liai, nepaisant rimtų per-
galių sausu-
moje. 

S o v i e -
tams pradė-
jus didinti 
savo lėktu-
vų gamy-
bos apim-
tis ir lendli-
zu gaunant 
tūkstančius 
modernių 
vakarietiš-
kų lėktuvų, 
Rytų fronte 
kovojusių 
vokiečių pi-
lotų padėtis 
dar labiau 
p a s u n kė -
jo. 1943 m. 

vienam Liuftvafės lėktu-
vui vidutiniškai tekdavo po 
penkis sovietinius, o besi-
baigiant karui šis santykis 
išaugo iki 1:15. Taigi, nuo 
1942 m. pabaigos Rytų fron-
te kovojusiam H. Lipfertui 
teko savo kailiu patirti visus 
šiuos pokyčius vokiečių ne-
naudai, didėjantį kiekybinį 
priešo pranašumą, tačiau su 
kiekvienu skrydžiu vis dau-
giau kovos patirties įgau-
nantis lakūnas skynė vieną 
oro pergalę po kitos. Nors 
ir buvo ne kartą numuštas, 
rimtų sužalojimu išvengė. 
Per mažiau nei pustrečių 
metų trukusią kovinę karje-
rą H. Lipfertas apdovanotas 
Riterio kryžiumi su Ąžuo-
lo lapais, auksiniu Vokiečių 
kryžiumi, sidabrine Liuftva-
fės garbės taure. 

Tačiau šioje knygoje rasi-
te ne tik padangių kautynių 
aprašymų, bet ir pasakojimų 
apie pilotų laisvalaikį, fron-
to bičiulių tarpusavio santy-
kius, geriausius, labiausiai 
patyrusius eskadrilių vadus, 
svarstymų apie lėktuvų ko-
vines charakteristikas bei 
kovos taktiką.  

Po karo kelis mėnesius 
praleidęs amerikiečių ne-
laisvėje, H. Lipfertas dirbo 
mokytoju. Šio Liuftvafės ka-
pitono prisiminimai laikomi 
viena geriausių knygų apie 
Antrojo pasaulinio karo oro 
batalijas.   
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Nelegaliai palydovinės televizijos paslaugas 
teikęs vyras nubaustas 15 tūkst. eurų bauda
Nelegaliai palydovinės televizijos paslaugas kitiems 
vartotojams teikęs vyras teismo nubaustas 15 tūkst. 
eurų bauda. Bylos duomenimis, jis už piniginį atlygį 
retransliuodavo šiuos kanalus vartotojams. Paslaugas vyras 
teikė daugiau kaip 600 vartotojų Lietuvoje ir kitose šalyse.

Vilniaus savivaldybės planuojamas 
japoniškas sodas pabrango dukart
Vilniaus savivaldybės Šnipiškėse planuojamas įrengti 
japoniškas sodas pabrango iki 2,98 mln. eurų. Pasak 
jos, projekto sąmata, lyginant su 2018-aisiais planuotos 
1,52 mln. eurų, dukart išaugo įvertinus realias išlaidas 
požeminėms komunikacijoms, kurios užima 5 hektarus.

vERTA žINOTI

Valstybės garantuojama teisinė pagalba – kas tai?
Kiekvienas iš mūsų galime 
susidurti su įvairiomis teisi-
nėmis problemomis. 

Jus neteisėtai atleido iš dar-
bo ar laiku nesumokėjo dar-
bo užmokesčio? Pavėlavote 
kreiptis į notarą dėl palikimo 
priėmimo? Norite išspręsti 
klausimą dėl vaikų išlaiky-
mo? Tačiau ką daryti, jei ne-
turite teisinių žinių, nežinote 
kaip išspręsti kilusias teisines 
problemas, o kreiptis į priva-
tų advokatą nėra jokios finan-
sinės galimybės. Tokiu atveju, 
rekomenduojama pasinau-
doti valstybės garantuojama 
teisine pagalba. 

Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos sistemos 
tikslas – užtikrinti valstybės 
paramos įgyvendinimą žmo-
nėms, negalintiems realizuoti 
savo teisių į teisminę gynybą 
dėl socialinės padėties. Kie-
kvienam asmeniui siekiama 
sudaryti galimybę lygiai ir 
vienodai siekti teisingumo 
baudžiamosiose, civilinėse ir 
administracinėse bylose. Bū-
tent valstybės garantuojama 
ir apmokama antrinė teisinė 
pagalba suteikia galimybę 
mažiau pasiturintiems žmo-
nėms siekti teisingumo ir ly-
giateisiškumo procese. 

Kas gi yra antrinė teisi-
nė pagalba? Antrinė teisinė 
pagalba – procesinių doku-
mentų parengimas ir atsto-
vavimas kliento interesams 
teisme. Antrinė teisinė pa-
galba apima ir atleidimą nuo 
žyminio mokesčio bei kitų 
bylinėjimosi išlaidų. Antrinė 
teisinė pagalba taip pat api-
ma ir vykdymo proceso išlai-
dų apmokėjimą. 

Lietuvos Respublikos teri-
torijoje gyvenantys asmenys, 
kuriems reikalinga advoka-
to pagalba rengiant proce-
sinius dokumentus teismui 
arba atstovaujant bylose, ga-
li kreiptis į Valstybės garan-
tuojamos teisinės pagalbos 
tarnybą ir jos teritorinius pa-
dalinius, veikiančius Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje 
(toliau – Tarnyba). Prieš krei-
piantis į įstaigą dėl antrinės 
teisinės pagalbos, asmenims 
rekomenduojama pasinau-

doti teise į pirminę teisinę 
pagalbą, kuri apima teisinės 
informacijos teikimą, teisines 
konsultacijas, dokumentų, 
skirtų valstybės ir savivaldy-
bių institucijoms, parengimą, 
bei pagalbą užpildant prašy-
mą suteikti antrinę teisinę 
pagalbą. 

Pirminė teisinė pagalba yra 
teikiama asmenims savival-
dybėse pagal deklaruotą gy-
venamąją vietą. 
Antrinės teisės pagalbos 

teikimo sąlygos
Antrinės teisinės pagalbos 

teikimo tvarka nėra sudėtin-
ga. Asmenys, pageidaujantys 
gauti antrinę teisinę pagal-
bą, įstaigai turi pateikti nu-
statytos formos prašymą bei 
dokumentus, pagrindžian-
čius pareiškėjo reikalavimą 
ir dokumentus, įrodančius jo 
teisę gauti antrinę teisinę pa-
galbą. Dokumentai, įrodantys 
asmens teisę į antrinę teisinę 
pagalbą, gali būti metinė gy-
ventojo pajamų ir turto de-
klaracija, pažyma apie gau-
namas pajamas ir pan. 

Tarnyba, gavusi asmens, 
pageidaujančio gauti antrinę 
teisinę pagalbą,  dokumen-
tus, atlieka procedūrą, t. y. 
pirmiausia įvertina asmens 
teisę į antrinę teisinę pagalbą. 
Pavyzdžiui, asmuo Tarnybai 
pateikia gyventojo pajamų 
ir turto deklaraciją. Tokiu 
atveju, Tarnyba turi įvertinti, 
ar asmens turtas ir metinės  
pajamos neviršija Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nu-
statytų turto ir pajamų lygių 
teisinei pagalbai gauti.

Šiuo metu nemokamą vals-
tybės garantuojamą antrinę 
teisinę pagalbą gali gauti as-
menys, kurių metinės paja-
mos sudaro iki 4306,80 Eur 
per metus, o gaunantys iki 
6460,20 Eur per metus turi 
patys apmokėti pusę teisi-
nės pagalbos išlaidų. Jei pa-
reiškėjas turi išlaikytinių, šie 
pajamų lygiai yra didesni: 
pavyzdžiui, turintiems vieną 
išlaikytinį 100 proc. teisinės 
pagalbos išlaidų apmokama, 
jei jų metinės pajamos nevir-
šija 5921,85 Eur, o 50 proc. 
išlaidų apmokama, jei paja-

mos neviršija 8830,05 Eur. 
Turto vertės normatyvas ap-
skaičiuojamas pagal asmens 
deklaruotą gyvenamąją vietą 
ir turimą turtą.

Atkreiptinas dėmesys, kad 
tam tikros grupės asmenų 
turi teisę gauti antrinę teisi-
nę pagalbą neatsižvelgiant į 
turtą ir pajamas. Tai asmenys, 
kuriems teisės aktų numaty-
tais atvejais baudžiamojoje 
byloje yra privalomas gynėjo 
dalyvavimas; nukentėjusieji 
dėl nusikaltimų atsiradusios 
žalos atlyginimo bylose; as-
menys,  išlaikomi stacionario-
se globos įstaigose; asmenys, 
kuriems nustatytas sunkus 
neįgalumas arba kurie yra 
pripažinti nedarbingais, ar-
ba sukakę senatvės pensijos 
amžių, kuriems teisės aktų 
nustatyta tvarka yra nusta-
tytas didelių specialių porei-
kių lygis bei šių asmenų glo-
bėjai (rūpintojai), asmenys, 
turintys pranešėjo statusą ir 
kitais teisės aktuose numaty-
tais atvejais.
Pagalba tik esant asmens 

teisių pažeidimui
Ne visais atvejais asme-

nims suteikiama antrinė tei-
sinė pagalba. Tarnyba turi 
teisę ir pareigą patikrinti ar 
pareiškėjo reikalavimas yra 
pagrįstas, ar atstovavimas 
byloje yra perspektyvus, ar 
nėra kitų antrinės teisinės 
pagalbos neteikimo pagrin-
dų. Tokia Tarnybos pareiga 
numatyta tam, kad būtų iš-
vengiama piktnaudžiavimo 
valstybės garantuojama teisi-
ne pagalba bei užtikrinamas 
teisinės pagalbos teikimas tik 
asmenims, kurių teisės yra 
pažeistos ir kuriems teisinė 
pagalba iš tikrųjų yra būtina. 

Antrinę teisinę pagalbą 
teikiantys subjektai ir 

išlaidos
Tarnyba įvertinusi, jog as-

muo turi teisę į antrinę teisi-
nę pagalbą, priima teigiamą 
sprendimą ir paskiria kon-
kretų advokatą teikti tam 
asmeniui antrinę teisinę pa-

galbą. Advokatas atlieka įvai-
rius veiksmus. Pavyzdžiui, 
konsultuoja klientą, rengia 
procesinius dokumentus 
teismui, atstovauja jo inte-
resams teisme ir išankstinio 
ginčo sprendimo ne teisme 
atveju. Iš esmės, advokatas, 
teikiantis antrinę teisinę pa-
galbą, gali suteikti tokias tei-
sines paslaugas, kokias teikia 
privatūs advokatai. Be to, ši 
teisinė pagalba apima  byli-
nėjimosi išlaidų atlyginimą 
civilinėse, administracinėse 
bylose bei su baudžiamojoje 
byloje pareikšto civilinio ieš-
kinio nagrinėjimu  susijusių 
išlaidų atlyginimą, todėl be-
sikreipiantis į teismą žmo-
gus atleidžiamas nuo žyminio 
mokesčio, ekspertizės, atsa-
kovo paieškos ir kitų išlaidų 
mokėjimo. 

Nepaisant to, kad valstybė 
apmoka daugelį proceso iš-
laidų, reikia žinoti, jog asmuo, 
nusprendęs pradėti teisminį 
procesą, bylos pralaimėjimo 
atveju turės atlyginti laimė-
jusios šalies patirtas išlaidas, 
kadangi šios išlaidos neįeina į 
valstybės garantuojamos tei-
sinės pagalbos išlaidas. 

Nauji iššūkiai nuo 2020 
metų

Taip pat, nuo 2020 m. sau-
sio 1 d. numatoma nemoka-
ma valstybės garantuojama 
teisinė pagalba vaiko tėvams 
dėl leidimo paimti vaiką. 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsi-
galiojus Mediacijos įstatymo 
nuostatoms dėl privalomo-
sios mediacijos, numatoma 
ginčo šalims, prieš kreipian-
tis į teismą, šeimos ginčuose 
privalomai pasinaudoti  me-
diacija.  Privalomoji  medi-
acija  galės būti apmokama 
valstybės biudžeto lėšomis, 
tačiau, ginčo šalims taip pat 
suteikiama teisė  gauti medi-
acijos paslaugas privačiai sa-
vo lėšomis.

Išsamesnė informacija yra 
skelbiama  Tarnybos  inter-
netinėje svetainėje adresu: 
https://vgtpt.lrv.lt/ 

Artėja nekilnojamojo turto 
mokesčio deklaravimo ir 
sumokėjimo terminas
Kauno apskrities valsty-
binė mokesčių inspekcija 
(toliau – Kauno AVMI) gy-
ventojams primena apie 
pareigą iki šių metų gruo-
džio 16 d. pateikti nekil-
nojamojo turto, kurio ver-
tė viršija 220 tūkst. eurų, 
mokesčio (toliau – NTM) 
deklaracijas ir sumokėti 
mokestį už 2019 metus. 

Preliminariai skaičiuoja-
ma, kad šiemet Kauno, Aly-
taus ir Marijampolės apskri-
tyse daugiau nei 300 gyven-
tojų turėtų sumokėti apie 
375 tūkst. eurų NTM.

„Gyventojams, valdan-
tiems nekilnojamąjį tur-
tą, kurio vertė viršija 220 
tūkst. eurų, primename, 
kad deklaracijos pateiki-
mui ir mokesčio sumokė-
jimui liko kiek daugiau nei 
savaitė. Kviečiame neatidė-
lioti ir šį mokestį sumokėti 
laiku“, - sako Kauno AVMI 
viršininkė Judita Stankienė, 
primindama, kad NTM de-
klaracija pateikiama e. būdu 
per VMI elektroninio dekla-
ravimo sistemą (deklaravi-
mas.vmi.lt), pasirinkus for-
mą KIT715.

Nekilnojamojo turto, ku-
rio vertė viršija 220 tūkst. 
eurų, mokesčio skaičiavi-
mo tvarka išliko tokia pat, 
kaip ir pernai. Praėjusiais 
metais nekilnojamojo turto 
mokestį mokėjo kiek ma-
žiau nei 300 Kauno, Alytaus 
ir Marijampolės apskričių 
gyventojų. 

Mokesčių administrato-
rius primena, kad kai gy-
ventojo turimo NT vertė yra 
didesnė už:

1) neapmokestinamąjį 
dydį (220 000 eurų), tačiau 
neviršija 300 000 eurų, tai-
komas 0,5 procento mokes-
čio tarifas;

2) 300 000 eurų, tačiau 
neviršija 500 000 eurų, tai-
komas 1 procento mokes-
čio tarifas;

3) 500 000 eurų ir dau-

giau, taikomas 2 procentų 
mokesčio tarifas.

Jeigu tėvai augina tris ir 
daugiau vaikų (įvaikių) iki 
18 metų arba vyresnį neį-
galų vaiką (įvaikį), kuriam 
nustatytas specialusis nuo-
latinės slaugos poreikis, 
jiems numatyta lengvata - 
neapmokestinamasis 286 
000 eurų dydis taikomas 
asmeniui. Jei tokių asmenų 
turimas NT viršija:

1) neapmokestinamąjį 
dydį (286 000 eurų), tačiau 
neviršija 390 000 eurų, tai-
komas 0,5 procento mokes-
čio tarifas;

2) 390 000 eurų, tačiau 
neviršija 650 000 eurų, tai-
komas 1 procento mokes-
čio tarifas;

3) 650 000 eurų, taiko-
mas 2 procentų mokesčio 
tarifas.

Kauno AVMI primena, jog 
NT mokesčiu apmokestina-
mi tokie gyventojams nuo-
savybės teise priklausantys 
ar jų įsigyjami gyvenamo-
sios, sodų, garažų, fermų, 
šiltnamių, ūkio, pagalbi-
nio ūkio, mokslo, religinės, 
poilsio paskirties statiniai 
(patalpos), žuvininkystės 
statiniai ir inžineriniai stati-
niai (arba tokio turto dalys), 
esantys Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje, kurie nėra 
priskirti neapmokestinama-
jam NT. Prie neapmokesti-
namo NT nėra priskiriamos 
kulto apeigų reikmenų ga-
mybai ir laidojimo paslaugų 
teikimui naudojamos patal-
pos ― jos apmokestinamos 
bendrąja tvarka.

Visą reikiamą informaci-
ją apie NT mokestį galima 
rasti VMI interneto svetai-
nėje www.vmi.lt. Išsamias 
konsultacijas telefonu 1882 
arba +370 5 260 5060 teikia 
Mokesčių informacijos cen-
tro konsultantai. Telefonu 
teikiamos konsultacijos yra 
lygiavertės rašytinėms.

VMI inf. 
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Kalėdų Senelių bėgime Rygoje dalyvavo 
apie 1500 žmonių
Sekmadienio rytą Rygoje surengtame labdaringame 
Kalėdų Senelių bėgime dalyvavo maždaug 1500 žmonių. 
Pajamos iš dalyvių bilietų pardavimo bus skirtos minėtai 
organizacijai, kuri į ligoninę patekusiems vaikams padeda 
įveikti neigiamas emocijas, o tai padeda jiems sveikti.

30 tūkst. vienuolių rinko išmaldą
30 tūkst. vienuolių susirinko Mianmare, kad dalyvautų 
specialioje išmaldos rinkimo akcijoje, kurią organizavo 
prieštaringai vertinama didžiulė šventovė, kaimyniniame 
Tailande sulaukianti didelio valdžios dėmesio, nes jos 
dvasinis lyderis kaltinamas dalyvavęs 33 mln. JAV dolerių 
lėšų grobstymo schemoje bei skatinęs materialistiškumą 
ir dvasinį atlygį už aukas, manoma, čia slaptėsi.

įDOmU

Šių laikų epidemija – trumparegystė: 10 ženklų, kad 
jums reikia pasitikrinti regėjimą
Mokslininkai prognozuoja, 
kad iki 2050 m. kone 5 mi-
lijardai pasaulio gyventojų 
bus trumparegiai, ir beveik 
1 mlrd. iš jų šis sutrikimas 
pasireikš sunkia forma*. 

Gydytojų teigimu, masinis 
trumparegystės plitimas ga-
li būti vadinamas epidemi-
ja. Tačiau laiku pastebėjus, 
šios ligos vystymąsi galima 
pristabdyti. Optikų tinklo 
„Vision Express“ optometri-
ninkė Božena Kuftin dalinasi 
10 patarimų ir ženklų, kada 
vertėtų sunerimti dėl savo 
regos ir apsilankyti pas spe-
cialistus.

1.Jums akyse liejasi 
vaizdas

Išsiliejęs vaizdas akyse yra 
vienas iš pirmųjų pablogėju-
sio regėjimo simptomų. Jis 
gali pasireikšti vienoje arba 
abejose akyse. 

„Jeigu pastebėjote, kad ga-
tvėje nebeatpažįstate žmo-
nių, jums darosi sudėtin-
ga skaityti knygą ar tekstus 
kompiuterio ekrane – būtina 
kreiptis į gydytoją. Jeigu vaiz-
das liejasi tik truputį, paban-
dykite akis sudrėkinti akių 
lašais ir leiskite joms pailsėti. 
Tačiau jeigu pailsėjus vaizdas 
lieka išsiliejęs, šis jausmas 
nuolat kartojasi, suskubkite 
pasitikrinti regėjimą“, – teigia 
optometrininkė. 
2.Blogai matote tamsoje
Blogas matymas tamsoje 

nebūtinai susijęs su blogė-
jančia rega, todėl šį simpto-
mą daugelis linkę ignoruoti. 
Manoma, kad matyti pras-
čiau tamsoje – natūralu. Ta-
čiau, anot optometrininkės, 
tai mitas.

„Kartais žmogus gali vi-
siškai puikiai matyti dienos 
šviesoje, tačiau jam gali kilti 
sunkumų vairuojant tamsoje 
arba vaikštant naktį. Tai gali 
būti beprasidedančios kata-
raktos, tinklainės degenera-
cijos, ženklas, lazerinės akių 
korekcijos pašalinis povei-
kis. Tai gali reikšti, kad jums 
trūksta cinko arba vitamino 
A. Jeigu jums sunku matyti 
prietemoje, jūsų akių gebė-

jimas prisitaikyti prie tam-
sos pablogėjo, todėl reikėtų 
pasitikrinti“, – sako „Vision 
Express“ atstovė.

3.Jūsų akys jautrios 
šviesai

Kai kurių žmonių akys gali 
būti jautresnės šviesai natū-
raliai. Tokiais atvejais žmo-
gus yra jautrus stipriam ir 
intensyviam apšvietimui, o 
nuo saulės šviesos gali im-
ti skaudėti galvą. Jautrumas 
šviesai pasireiškia ir tiems, 
kurie kenčia nuo migrenos. 
Tačiau šis simptomas gali at-
sirasti dėl suprastėjusio regė-
jimo, taip pat akių infekcijos 
arba fotofobijos. 

4.Dažnai prisimerkiate
Jeigu pastebėjote, kad 

norėdami įžiūrėti smul-
kų objektą prisimerkiate, 
jums metas apsilankyti 
pas akių gydytoją. Pri-
simerkus į akis patenka 
mažiau šviesos, ji išsi-
sklaido, ir mes matome 
geriau. Vaikams žiūrėji-
mas prisimerkus yra vie-
nas iš pirmųjų požymių, 
kuris parodo, kad gali 
reikėti akinių. Jeigu pa-
stebėjote, kad prisimer-
kus atsiranda taip vadinama 
„tingi akis“, tai yra neabejoti-
nas ženklas, kad reikėtų išsa-
miai pasitikrinti.
5.Jaučiate akių tempimą 

ir nuolatinį nuovargį 
Nebegalite skaityti taip il-

gai, kaip anksčiau? Paskai-
tę vos valandą jaučiate akių 
nuovargį? Tai atsitinka dėl 
to, kad skaitote arba dirbate 
įtempę akis. Jeigu šis skaus-
mas pasitaiko retai, tai nėra 
labai didelė problema, nes 
akis gali skaudėti dėl miego 
trūkumo, sezoninių alergi-
jų, peršalimo ar gripo. Ta-
čiau jeigu jums skauda akis 
daugiau nei kelias dienas, 
patiriate skausmą jas suki-
nėdami, vertėtų apsilankyti 
pas specialistus. Kartais šis 
jausmas gali atsirasti dėl akių 
infekcijos, tačiau tai taip pat 
gali signalizuoti apie rimtes-
nes akių ligas arba regėjimo 
pablogėjimą. 

6.Jums nuolat skauda 
galvą, ypač antakių ir 

kaktos srityje
Nors gali pasirodyti, kad 

galvos skausmas ir akių pro-
blemos neturi nieko bendro, 
tačiau iš tiesų, jeigu jums daž-
nai skauda galvą, ir jūs neran-
date priežasties, kaltos gali 
būti akys. 

„Pulsuojantis skausmas, 
jaučiamas už akių arba an-
takių zonoje, signalizuoja, 
kad jūs turite problemų su 
regėjimu. Kai jūs matote blo-
gai, akių raumenys yra pri-
versti dirbti daug sunkiau, 
nei įprastai. Esant blogam 
regėjimui, žmonės yra linkę 
prisimerkti, taip dar labiau 

apkraudami akių raumenis, 
dėl to ima skaudėti galvą. Ši 
problema dings, jeigu pra-
dėsite nešioti jums tinka-
mus akinius“, – apie proble-
mos sprendimą pasakoja B. 
Kuftin.

7.Jūsų akispūdis 
padidėjęs

Jeigu jūsų akispaudis pa-
didėjęs ar esate linkę į akių 
hipertenziją, būtina nuola-
tos tikrintis ir sekti akių bū-
klę, nes padidėjęs akispūdis 
signalizuoja apie padidėjusią 
riziką susirgti kitomis akių 
ligomis. Akispūdžio padidė-
jimas savaime nėra liga, ta-
čiau tai gali būti glaukomos 
požymis. Esant padidėjusiam 
akispūdžiui, būtina apsilan-
kyti pas gydytoją. Jums bus 
atlikti įvairūs tyrimai, pavyz-
džiui, matuojamas ragenos 
storis, akių dugno tyrimas, 
akipločio tyrimas. 

8.Akyse raibuliuoja, 

matote plūduriuojančius 
objektus

„Plūduriuojantys objektai 
kartais gali pasitaikyti ir tai 
normalu, tačiau jeigu paste-
bėjote, kad jų pradėjote ma-
tyti daugiau, arba kartu su 
jais akyse atsirado ir ryškūs 
akių blyksniai, tuomet derė-
tų susirūpinti ir pasitikrinti 
akis. Tai gali liudyti apie rim-
tą akių sutrikimą – atšoku-
sią tinklainę. Šių simptomų 
ignoruoti negalima, nes ne-
gydant atšokusios tinklainės, 
galima netgi prarasti regėji-
mą“, – teigia „Vision Express“ 
specialistė.

9.Daugelis jūsų šeimos 
narių nešioja akinius
Akių ligos dažnai gali būti 

paveldimos genetiškai. Todėl 
net jeigu ir esate patenkinti 
savo akių būkle, turėtumė-
te profilaktiškai tikrintis 
regėjimą tam, kad išlaiky-
tumėte šią būklę ir ateity-
je. Pastebėjus pirmuosius 
akių sutrikimo požymius 
laiku, jums galima pritai-
kyti akinius, kurie užti-
krins, kad visuomet ma-
tytumėte puikiai. Taip pat 
rekomenduojama, nuvy-
kus pas specialistą, iškart 
papasakoti apie šeimoje 

esančias genetiškas ligas, 
taip galima efektyviau pri-
taikyti tyrimus ar prireikus 
paskirti gydymą.

10.Sergate ligomis, 
kurios gali pakenkti 

akims
Jeigu sergate ligomis, ku-

rios padidina riziką sukelti 
akių sutrikimus, jums taip 
pat privalu nuolatos tikrintis 
regėjimą ir sekti akių pakiti-
mus. Tai tokios ligos kaip di-
abetas, vilkligė, reumatoidi-
nis artritas, išsėtinė sklerozė, 
aukštas kraujo spaudimas. 
Pavyzdžiui, aukštas cukraus 
lygis diabetikų kraujyje gali 
prisidėti prie tinklainės krau-
jagyslių pasikeitimų, taip pat 
padidinti riziką susirgti glau-
koma ar katarakta. 

*Žurnalas „Ophtalmology“ 
2016 m., „Global Prevalence 
of Myopia and High Myopia 
and Temporal Trends from 
2000 through 2050“. 

Ilgai laukti pokyčiai: nuo 
sekmadienio atnaujinti 
tvarkaraščiai ir 40 traukinių 
reisų į Kauną
Keliauti saugiai ir patogiai 
kviečianti „Lietuvos gele-
žinkelių“ grupei priklau-
santi keleivių vežimo ben-
drovė „LG Keleiviams“ jau 
nuo gruodžio 8 d. pristato 
atnaujintus traukinių tvar-
karaščius. 

Ilgai laukti pokyčiai  lau-
kia Vilnius–Kaunas keleivių: 
grįžusi tiesioginė jungtis pa-
siūlys net 40 traukinių reisų 
per dieną, leisiančių patogiai 
keliauti tarp dviejų didžiųjų 
Lietuvos miestų.

Pasibaigus pirmajam „Rail 
Baltica“ europinės geležin-
kelio vėžės tiesimo darbų 
etapui, grąžinamas tiesiogi-
nis susisiekimas su Kaunu 
traukiniais. Iš Vilniaus nu-
vykti į Kauną ir atgal 40 kar-
tų per dieną bus galima jau 
nuo šio sekmadienio. An-
truoju projekto darbų etapu 
bus tęsiami infrastruktūros 
rangos darbai: tiesiama nau-
ja europinio standarto vėžė 
ir iešmai, baigiami tunelių 
statybos darbai, ant bėgių 
montuojami vibraciją bei 
triukšmą mažinantys slo-
pintuvai, įrengiamos triukš-
mą slopinančios sienelės, 
todėl, siekiant užtikrinti ke-
leivių saugumą, atkarpoje 
Palemonas-Kaunas trauki-
niai važiuos šiek tiek lėčiau 
negu įprastai.  

Vienkartinių maršruto 
Vilnius–Kaunas bilietų kai-

nos nesikeičia ir lieka to-
kios pačios, kokios buvo iki 
Palemono eismo pertraukos 
pradžios:  nuo 4,80 iki 7,00 
euro. Su mėnesiniu termi-
nuotu bilietu keleiviai galės 
sutaupyti net iki 55 proc. 
nuo pilnos vienkartinio bi-
lieto  kainos. Bilietams taip 
pat yra taikomos įvairios 
papildomos nuolaidos: stu-
dentai keliauja su 50 proc., 
moksleiviai – 30 proc., sen-
jorai ir neįgalieji – nuo 50 
iki 80 proc. nuolaida. Ke-
leiviams, norintiems vykti 
kartu su augintiniu, 2 klasės 
vagonuose bilietas kainuo-
ja tik 30 proc. pilnos bilie-
to kainos. Visi keliaujantys 
šiuo maršrutu, kurio pirma 
arba paskutinė stotelė yra 
Vilnius–Kaunas, dviratį 2-
ąja klase gali vežtis be pa-
pildomo mokesčio.

Kartu su tiesiogine jung-
timi traukiniu Vilnius–Kau-
nas grįžta ir maršrutas Kau-
nas–Šiauliai savaitgaliais.

Naujieji tvarkaraščiai su-
daryti taip, kad kuo dau-
giau keleivių galėtų ne tik 
kasdien traukiniu vykti į 
darbus, mokymo įstaigas ir 
grįžti iš jų, bet rinktųsi sau-
gų ir ekologišką keliavimo 
būdą savaitgalio bei laisva-
laikio išvykoms. Detali infor-
macija pateikiama interneto 
svetainėje www.traukinio-
bilietas.lt arba paskambinus 
keleivių informacijos telefo-
nu +370 700 55111. 
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Trampas save pavadino „geriausiu Izraelio 
draugu“ Baltuosiuose rūmuose
JAV prezidentas pareiškė, kad nė vienas iš jo pirmtakų nepildė 
Izraeliui duotų pažadų sąžiningiau nei jis. Savo kadencijos metu 
D. Trumpas pripažino Jeruzalę Izraelio sostine bei pripažino 
Golano aukštumų (1967 m. atkovotų iš Sirijos) priklausomybę 
Izraeliui. Visgi, tarptautinė bendruomenė tai smerkia.

Vyras suvalgė 120 tūkst. JAV dolerių 
vertės prie sienos priklijuotą bananą 
Prie sienos priklijuotas bananas - italų menininko kūrinys, 
pavadintas „Komikas“, anksčiau vienam kolekcininkui 
buvo parduotas už 120 tūkst. JAV dolerių, kai menininkas 
Davidas Datuna jį nuplėšė nuo sienos. „Meno performansas 
... alkanas menininkas”, – pasakė jis ir nulupęs vaisių jo 
atsikando. Muziejus tikrą bananą jau ketino pakeisti nauju.

 
06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:02 La-
bas rytas, Lietuva 06:30 
Žinios. Orai. 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminali-
nė policija 3. Detektyvinis 
serialas 11:10 Komisaras 
Reksas. Detektyvinis seri-
alas 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 mo-
kykla. Asmenybės kūrybin-
gumo 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 isto-
rijos 20:25 Loterija „Keno 
Loto“.” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“.” 21:30 Gyvenk be 
skolų 22:30 Dviračio žinios 
23:00 Ištikimybė. Serialas, 
trileris 23:45 Komisaras 
Reksas. Detektyvinis seri-
alas 00:30 Bloga mergaitė. 
Vaidybinis serialas 01:00 
LRT radijo žinios

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1250,1251) 07:30 To-
mo ir Džerio šou (21) 07:55 
Volkeris, Teksaso reindžeris 
(109,110) 09:55 Rimti rei-
kalai 2 (58) 10:25 Rozen-
heimo 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, Lietu-
va 17:30 VIDO VIDeO 18:30 
Žinios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 20:00 Va-
landa 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 Ka-
pitonas Filipsas 03:55 Al-
chemija VII. Naujoji karta 
renkasi kūrybą 04:25 RE-
TROSPEKTYVA 

06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/42s. 
06:55 Žmogus voras 1/8s. 
07:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis 1/82s. 07:55 
Gero vakaro šou 6/15s. 
08:55 Meilės sūkuryje 3197 

10:00 Nuo likimo nepa-
bėgsi 1/17,18s. 12:00 At-
sargiai! Merginos 3/52,53s. 
13:00 Parduotas gyveni-
mas 1/44,45,46,47s. 15:00 
Simpsonai 30/22,23s. 
16:00 TV3 žinios 247 16:25 
TV3 orai 247 16:30 TV Pa-
galba 14/73s. 18:30 TV3 ži-
nios 346 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 346 19:30 
Farai 13/15s. 20:30 Mote-
rys 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 Makgai-
veris 1/4s.  04:15 Vieniši 
tėvai 1/10,11s.

06:20 CSI. Majamis (13) 
07:15 Mano virtuvė ge-
riausia (13) 08:35 Stoties 
policija (10) 09:35 Paskuti-
nis faras (37) 10:35 Gelbė-
tojai - 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. Ma-
jamis (14) 19:30 Jūrų pėsti-
ninkai (12) 20:30 Galiu rytoj 
(8) 21:00 Blyksnis 22:55 Iš-
bandymų diena 01:20 Visa 
menanti (11) 02:15 Detek-
tyvų istorijos (5)  

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/29) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Visi savi 10:00 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. 2019. N-7. 11:00 Lai-
kykitės 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 „Gyvy-
bės langelis“ (1/15) 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 
18:55 Orai 19:00 Nauja 
diena 19:30 Delfi dėme-
sio centre 20:00 Repor-
teris 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 „Proku-
rorai” (1/31) 03:15 Reporte-
ris 03:45 Sportas 03:53 Orai 
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03:55 #NeSpaudai 04:35 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. 2019. N-7.  

TV 
06:30 Tėvas Motiejus (7) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (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 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys 
(21) 14:20 Muča Luča (33) 
14:45 Mirtis rojuje (8) 16:00 
Svaragini. Amžina draugys-
tė (395,396) 17:00 Būk su 
manim (1618,1619) 18:00 
Keršto gėlės (56) 18:50 Pa-
skolinta meilė (103) 19:50 
Mirtis rojuje (1) 21:00 DE-
TEKTYVO VAKARAS. PREM-
JERA Kasandra. Sandėris 
22:55 Gyvenimo daina 
(45,46) 00:50 Senojo Tilto 
paslaptis (222,223)  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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 Koko-
sas 1. Animacinis serialas 
08:00 Smurfai. Animacinis 
serialas 08:25 Mūšio lau-
kas. Visuomenės atsparu-
mo 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 kryž-
kelė. Trembita 12:40 Veran-
da. Programa apie aplinkos 
estetiką. 13:05 Nacionalinė 
ekspedicija 14:00 Gimę tą 
pačią dieną 14:55 Po mili-
jono metų 1. Dok.serialas 
15:50 Kaip Paulinė Kalė-
das gelbėjo. Serialas 16:05 
Drakoniukas Kokosas 1. 
Animacinis serialas 16:15 
Smurfai. Animacinis seria-
las 16:45 Premjera. Mais-
tas: tiesa ar pramanas? 4. 
Dok.serialas 17:05 Premje-
ra. Ieškok manęs Paryžiuje 
1. Serialas 18:00 Kultūros 
diena. 18:30 Gimę tą pa-
čią 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 kome-
dija 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 Štutgar-
to kriminalinė policija 3. 
Detektyvinis serialas 11:10 
Komisaras Reksas. Detek-
tyvinis serialas 12:00 Var-
totojų kontrolė 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 Loterija 
„Keno Loto“.” 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:20 Laba 
diena, Lietuva 16:35 Kū-
rybingumo mokykla 16:45 
Premjera. Ponių rojus 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauski-
te daktaro 19:30 Gyvenimo 
spalvos 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“.” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „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 radi-
jo žinios

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1247,1248,1249) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(20) 07:55 Volkeris, Tek-
saso 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 Naš-
laitės (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 Kapito-
nas Filipsas 01:10 Akloji zo-
na (15) 02:05 Išlikimas

  06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/41s. 
06:55 Žmogus voras 1/7s. 
07:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis 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 Pa-
galba 14/72s. 18:30 TV3 ži-
nios 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 Mak-
gaiveris 1/4s. 02:05 Tėvynė 
5/4s. 03:00 APB 1/4s. 03:50 
Skubi pagalba 2/5s. 04:40 
Vieniši tėvai 1/9s.  

06:20 CSI. Majamis (12) 
07:15 Mano virtuvė ge-
riausia (12) 08:35 Stoties 
policija (9) 09:35 Paskuti-
nis faras (36) 10:35 Gelbė-
tojai - 112 (9,10) 11:35 Jūrų 
pėstininkai (10) 12:35 Visa 
menanti (10) 13:35 Mano 
virtuvė geriausia (13) 14:55 
Stoties policija (10) 16:00 
Paskutinis faras (37) 17:00 
Info diena 17:30 Gelbėtojai 
- 112 (11,12) 18:30 CSI. Ma-
jamis (13) 19:30 Jūrų pėsti-
ninkai (11) 20:30 Galiu rytoj 
(7) 21:00 Išbandymų diena 
23:30 Juodoji aušra 01:25 
Visa menanti (10) 02:20 
Detektyvų istorijos (4)  

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Kryptys 
LT 07:00 „Moterų daktaras“ 
(3/28) 08:00 Nauja diena 
09:00 Sėkmės gylis 10:00 
Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi 11:00 „Prokurorai” 
(1/29) 12:00 TV parduotu-
vė 12:15 „Pone prezidente” 
(1/21) 12:50 „Gyvybės lan-
gelis“ (1/13) 14:00 Nauja 
diena 15:00 „Prokurorai” 
(1/30) 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 
17:00 „Gyvybės langelis“ 
(1/14) 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:55 Orai 
18:57 Rubrika “Verslo ge-
nas” 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 Reporteris 20:23 
Sportas 20:30 Lietuva tie-
siogiai 20:58 Orai 21:00 
Gyvenimas 22:00 „Pone 
prezidente” (1/23) 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 
23:25 Orai 23:27 Rubrika 
“Verslo genas” 23:30 Delfi 
dėmesio centre 00:00 Lai-
kykitės ten. Pokalbiai 

TV 
06:30 Tėvas Motiejus (6) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (256,257) 08:45 Meilės 
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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 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys (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) 
00:55 Senojo Tilto paslap-
tis (220,221) 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Jazz 2019. Sun Ra Arkestra 
(JAV). 1 d 07:00 Kultūros 
diena 07:25 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo. Serialas 
07:40 Drakoniukas Kokosas 
1. Animacinis serialas 07:55 
Smurfai. Animacinis seri-
alas 08:20 Smalsumo ge-
nas. Mokslo žurnalas 08:50 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
4. Dok.serialas 09:15 Labas 
rytas, Lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
Kultūrų kryžkelė. Menora 
12:40 Literatūros pėdsekys. 
Programa apie Lietuvos įta-
ką pasaulio kūrėjams 13:05 
Stambiu planu 14:00 Laiki-
nosios sostinės fenomenas. 
Architektas Stasys Kudokas 
14:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kauno medinė 
architektūra 15:00 Žagarės 
vyšnių festivalis 2015. Kon-
certuoja grupė „BIX“.  15:50 
Kaip Paulinė Kalėdas gel-
bėjo. Serialas 16:05 Drako-
niukas Kokosas 1. Animaci-
nis serialas 16:15 Smurfai. 
Animacinis serialas 16:45 
Premjera. Maistas: tiesa ar 
pramanas? 4. Dok. seria-
las 17:05 Premjera. Ieškok 
manęs Paryžiuje 1. Serialas 
18:00 Kultūros diena. 18:30 
Gimę tą pačią dieną. Dok.
apybraiža 19:25 Premjera. 
Po milijono metų 1. Dok.
serialas 20:20 Kūrybingu-
mo mokykla. Asmenybės 
kūrybingumo paieškos ir 
lavinimo ugdymas 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 
21:25 FIBA Čempionų ly-
ga. Brindizio „Happy Casa“ 
– Klaipėdos „Neptūnas“. Tie-
sioginė transliacija iš Brin-
dizio.” 23:30 Nacionalinė 
ekspedicija 
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Izraelis po raketų atakos surengė 
antskrydžius Gazos Ruože
Praėjus kelioms valandoms po to, kai kovotojai iš Gazos 
Ruožo į Izraelio teritoriją paleido tris raketas, žydų valstybės 
karo lėktuvai ankstų sekmadienio rytą smogė keliems 
taikiniams islamistų judėjimo „Hamas“ kontroliuojamame 
palestiniečių anklave.

Kaune iškritęs pro daugiabučio langą 
žuvo vyras
Kaune iškritęs pro daugiabučio langą žuvo vyras. 
Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko 
šeštadienį, apie 11 val. 45 min. Kęstučio gatvėje. 
Keisdamas buto langus, nukrito ir žuvo 1979 metais 
gimęs vyras.

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:02 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios. 
Orai. 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė po-
licija 3. Detektyvinis seri-
alas 11:10 Komisaras Rek-
sas. Detektyvinis serialas 
12:00 Gyvenimo spalvos 
13:00 Ypatingas būrys. So-
cialinės realybės programa  
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:35 Kūrybingumo moky-
kla 16:45 Premjera. Ponių 
rojus 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba 19:30 Be-
atos virtuvė 20:25 Loterija 
„Keno Loto“.” 20:30 Pano-
rama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“.” 21:30 Auk-
sinis protas 22:55 Operaci-
ja „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 Šventa-
dienio mintys 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 Beatos 
virtuvė 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1252,1253) 07:30 To-
mo ir Džerio šou (22) 07:55 
Volkeris, Teksaso reindžeris 
(111,112) 09:55 Rimti rei-
kalai 2 (59) 10:25 Rozen-
heimo policija (10) 11:25 
Supermamos (19) 12:00 
Valanda su Rūta 13:00 Tik 
tu ir aš (24,25) 14:00 Naš-
laitės (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 Išvadavi-
mo planas 22:45 Išdavikas 
00:55 Skrodimas 02:35 Ti-
tanų susidūrimas 

06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/43s. 
06:55 Žmogus voras 1/9s. 
07:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis 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 Pa-
galba 14/74s. 18:30 TV3 ži-
nios 347 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 347 19:30 
Vienas namuose 2. Pasikly-
dęs Niujorke 22:00 Geleži-
nis žmogus 00:30 Nuodė-
mių miestas 2 02:20 Uola 
04:50 APB 1/4s. 

06:20 CSI. Majamis (14) 
07:15 Mano virtuvė ge-
riausia (14) 08:35 Stoties 
policija (11) 09:35 Paskuti-
nis faras (38) 10:35 Gelbė-
tojai - 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. Maja-
mis (15) 19:30 Amerikietiš-
kos imtynės (48) 21:30 Mir-
tinoji 23:20 Blyksnis 01:15 
Visa menanti (12) 02:10 
Detektyvų istorijos (6)  

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „Pasau-
lis 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 par-
duotuvė 12:15 „Pone prezi-
dente” (1/23) 12:50 „Gyvy-
bės langelis“ (1/15) 14:00 
Skyrybos 15:00 „Prokuro-
rai” (1/32) 16:00 Reporte-
ris 16:20 Sportas 16:28 Orai 
16:30 Oponentai 17:00 „Gy-
vybės langelis“ (1/16) 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 
18:55 Orai 19:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/30) 20:00 
Reporteris 20:48 Sportas 
20:58 Orai 21:00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 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 „Mote-
rų 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 Gyveni-
mas 04:35 Mano vieta 

TV 
06:30 Tėvas Motiejus (8) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (260,261) 08:45 Meilės 
sparnai (120) 09:45 Akloji 
(79,80) 10:50 Būrėja (56,57) 

12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (98) 13:00 Zigis ir 
Ryklys (54,55) 13:20 Keista 
šeimynėlė (13) 13:50 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys 
(22) 14:20 Muča Luča (34) 
14:45 Mirtis rojuje (1) 16:00 
Svaragini. Amžina draugys-
tė (397,398) 17:00 Būk su 
manim (1620,1621) 18:00 
Keršto gėlės (57) 18:50 Pa-
skolinta meilė (104) 19:50 
Mirtis rojuje (2) 21:00 DE-
TEKTYVO VAKARAS. PREM-
JERA Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą (1,2) 23:05 
Kovos su mafija būrys. Bo-
sas grįžta (1) 01:20 Seno-
jo Tilto paslaptis (224,225) 
03:30 Kasandra. Sandėris 
05:00 Tėvas Motiejus (8)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzi-
kos vakaras. XVI tarptautinis 
džiazo festivalis „Vilnius Ma-
ma Jazz 2017“ 07:25 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo. 
Serialas 07:40 Drakoniu-
kas Kokosas 1. Animacinis 
serialas 07:55 Smurfai. Ani-
macinis serialas 08:20 Pa-
saulio lietuvių žinios 08:50 
Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4. Dok.serialas 09:15 
Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė 12:40 7 Kauno die-
nos 13:10 Pasaulio teisuoliai 
14:00 Gimę tą pačią dieną 
14:55 Kino istorija. Dok.
serialas.Aštuntasis dešim-
tmetis  15:40 Kūrybingumo 
mokykla 15:50 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo. Serialas 
16:05 Drakoniukas Koko-
sas 1. Animacinis serialas 
16:15 Smurfai. Animacinis 
serialas 16:45 Premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
4. Dok.serialas 17:05 Prem-
jera. Ieškok manęs Paryžiu-
je 1. Serialas 18:00 Kultūros 
diena. 18:30 Gimę tą pačią 
dieną 19:25 Neturto sese-
rys. Dok.filmas 20:20 Kū-
rybingumo mokykla 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos kinas. Ran-
das. Drama 23:00 Unikalios 
mamos 23:30 Smalsumo 
genas 00:00 DW naujienos 
rusų kalba. 00:15 Dabar pa-
saulyje 00:45 Veranda. Pro-
grama apie aplinkos esteti-
ką 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? 
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Klausimė-
lis 07:15 Premjera. Noelio 
cirkas. Drama 09:00 La-
bas rytas, Lietuva 09:30 
Žinios. Orai. 12:00 Pasau-
lio dokumentika. Premje-
ra. Operacija „Šimpanziu-
kai“.Nauja pradžia 12:55 
Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtinos gyvūnų drau-
gystės 4  13:50 Džesika 
Flečer 10  15:28 Loterija 
„Keno Loto“.” 15:30 Ži-
nios. Orai 15:45 Sveiki-
nimų koncertas 17:30 Ži-
nios. 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 Se-
nas šautuvas. Vaidybinis 
filmas 04:15 Noelio cir-
kas. Drama

06:30 Tomo ir Džerio šou 
(21) 06:55 Zigis ir Ryklys 
(9) 07:20 Šaunusis Skū-
bis-Dū (17) 07:50 Ponas 
Bynas (22) 08:20 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (3) 08:50 
Beprotiškos melodijos 
(5) 09:15 KINO PUSRY-
ČIAI Sniego mūšis 11:00 
Transformeriai 13:55 Lai-
krodžių stabdytojai 15:45 
Paskutinis jaunikio išban-
dymas 17:55 Gyvūnų pa-
saulis 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA 
Kaip Aladinas žmoną gel-
bėjo 21:25 Tamsos riterio 
sugrįžimas 00:45 Dikta-
torius 02:15 Išvadavimo 
planas 

06:15 Televitrina 3 06:30 
Ančiukų istorijos 1/15s.  
07:00 Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata 1/3,4s. 
07:30 Aladinas 1/146s. 
08:00 Ančiukų istorijos 
1/16s. 08:30 Virtuvės is-
torijos 10/15s. 09:00 Gar-
du Gardu 8/15s. 10:00 
Būk sveikas! 2/15s. 10:30 
Penkių žvaigždučių būstas 
7/15s. 11:00 Mano pini-
gai 1/7s. 11:30 Džiunglių 

knyga 13:00 Netikras 
princas 14:55 Sugalvok 
norą 16:45 Ekstrasen-
sų 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 nepasirink-
si 1/2s. 21:00 Prarastasis 
miestas Z 23:55 Anksty-
vas paleidimas 01:40 Že-
miau 6. Kalno stebuklas 
03:25 Makgaiveris 1/5s. 
04:10 APB 1/5s. 

06:00 Galiu rytoj (5,6,7) 
07:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas 
(52) 08:30 Galiu rytoj 
(8) 09:00 Sveikatos ko-
das 10:05 Varom! (17) 
10:35 Laukinė karalystė 
(4) 11:40 Lemtinga diena 
(6) 12:45 Džeimio ir Dži-
mio kulinarinės dvikovos 
(3) 13:45 Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraš-
tai (4) 14:45 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas (53) 15:45 Nusikal-
timų tyrėjai (8) 17:00 Bet-
safe–LKL čempionatas. Ju-
ventus - Neptūnas 19:30 
Muzikinė kaukė 22:05 
MANO HEROJUS Nakties 
įkaitas 00:30 AŠTRUS KI-
NAS Mutantų pasaulis  

07:03 Programa 07:04 
TV parduotuvė 07:20 „TV 
Europa pristato. Vyrų še-
šėlyje“. Barbora Umias-
tauskaitė-Žagarietė. Dok.
filmų ciklas 07:55 „TV 
Europa pristato. Vyrų še-
šėlyje“. Birutė Mažeikai-
tė-Ramanauskienė. Dok.
filmų ciklas 08:30 Nauja 
diena 09:00 Bušido rin-
gas. Tarptautinis turny-
ras „BUSHIDO KOK 2019” 
09:30 Krepšinio pasauly-
je su V 10:00 Vantos lapas 
10:30 „Pone prezidente” 
(1/21,22,23) 12:00 „De-
tektyvas Linlis“ (7) 14:00 
Gyvenimas 15:00 Lai-
kykitės ten su Andriumi 
Tapinu. 2019. N-7. 16:00 
Žinios 16:28 Orai 16:30 
Kryptys LT 17:00 Laikyki-
tės ten 18:00 Žinios 18:28 
Orai 18:30 „TV Europa pri-
stato. Vyrų šešėlyje”. Bar-
bora Umiastauskaitė-Ža-
garietė. Dok.filmų ciklas 
19:00 „Moterų daktaras“ 
20:00 Žinios 20:28 Orai 
20:30 Oponentai 21:00 
Kitoks pokalbis su Edvar-
du Žičkumi 22:00 Viralas 
22:30 Žinios 22:58 Orai 
23:00 Laikykitės ten. Po-
kalbiai. N 00:00 „Moterų 
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daktaras“ (3/31) 01:00 
„Pagrindinis įtariamasis“ 
(7/2) 03:00 „Pasaulis iš 
viršaus“ (5/11) 03:20 Vira-
las 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 Tė-
vas 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 televi-
trina 15:45 Širdele ma-
no (240,241) 17:45 Aklo-
ji (18,19) 18:50 Būrėja 
(81,82) 20:00 Detektyvė 
Rizoli (11) 21:00 DETEK-
TYVO VAKARAS. PREMJERA 
Naktinis skambutis 22:55 
Teisė tuoktis 00:45 Kovos 
su mafija būrys. Bosas 
grįžta (1) 02:50 Visa tie-
sa apie Hario Kveberto 
bylą (1,2)  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Klau-
simėlis 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 Smal-
sumo genas. Mokslo žur-
nalas 11:00 Kultūrų kryž-
kelė. Vilniaus albumas 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 12:00 
Kultūrų kryžkelė. Trembi-
ta 12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė 13:00 ARTS21 
13:30 Piotras Čaikovs-
kis. Baletas „Spragtukas“ 
15:20 „Chopin Jazz Inn“ 
su Evelina Sašenko 16:30 
Mūšio laukas. Visuome-
nės atsparumo skatinimo 
programa 17:00 Klauskite 
daktaro 18:00 Stambiu 
planu 18:55 Pasaulio tei-
suoliai 19:45 Premjera. 
Frenki Dreik paslaptys 1  
20:30 Panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 Ki-
no žvaigždžių alėja. Pa-
sveikink mirtį kitą dieną 
23:10 Grupės „Mannazz“ 
koncertas. 00:40 Dabar 
pasaulyje 01:10 Netur-
to seserys. Dok.filmas 
02:05 Klausimėlis 02:20 
Šešios siaubingos dienos. 
Kriminalinė drama 03:50 
ARTS21 04:15 Kelias



1�TREČIADIENIs, 
�019 m. gRUODžIO 11 D., 

NAUjAsIs gĖLUpIsspORTAs

REKLAMA

Delyje per gaisrą gamykloje žuvo mažiausiai 
43 žmonės
Per gaisrą vienoje Indijos sostinės gamyklų žuvo mažiausiai 
43 žmonės ir manoma, jog žuvusiųjų skaičius dar padidės.
Gaisras kilo ankstų sekmadienio rytą senajame miesto 
kvartale, kuriame veikia daug mažų gamyklų ir yra nemažai 
nedidelių sandėlių.

Aukštaitijos „siauruko“ darbuotojai du 
mėnesius negauna algų
Aukštaitijos siaurojo geležinkelio darbuotojai du mėnesius 
negauna algų, įmonę spaudžia ir kreditoriai. Anykščių 
savivaldybės ir Susisiekimo ministerijos – valdomos 
įmonės finasiniai sunkumai iškilo kai nuo 360 tūkst. iki 200 
tūkst. eurų buvo sumažinta valstybės dotacija.

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1
KAUNO 

„ŽALGIRIS“ RUNGT. PER. PRAL. 

13 13 0

13 TAŠKŲ

�
VILNIAUS 
„RYTAS“

RUNGT. PER. PRAL. 

13 8 5

8 TAŠKŲ

�
KLAIPĖDOS 

„NEPTūNAS“
RUNGT. PER. PRAL. 

13 8 5

8 TAŠKŲ

�
PANEVĖŽIO 

„LIETKABELIS““
RUNGT. PER. PRAL. 

12 7 5

7 TAŠKŲ

� PRIENŲ
„CBET“

RUNGT. PER. PRAL. 

13 6 7

6 TAŠKŲ

� UTENOS 
„JUVENTUS“

RUNGT. PER. PRAL. 

13 6 7

6 TAŠKŲ

�
PASVALIO 
„PIENO 

ŽVAIGŽDĖS“

RUNGT. PER. PRAL. 

13 5 8

5 TAŠKŲ

�
ŠIAULIŲ 

„ŠIAULIAI“
RUNGT. PER. PRAL. 

12 4 8

4 TAŠKŲ

9
ALYTAUS 

„DZūKIJA“
RUNGT. PER. PRAL. 

13 4 9

4 TAŠKŲ

10
KĖDAINIŲ 
„NEVĖŽIS“

RUNGT. PER. PRAL. 

13 3 10

3 TAŠKŲ

B SAUSIO 4 D. 17.00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 

Klaipėdos „Neptūnas“ prieš 
Prienų „CBET“. Tiesioginė trans-
liacija internetu DELFI TV.

B SAUSIO 12 D. 17.00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 

Alytaus „Dzūkija“ prieš Prienų 
„CBET“. Tiesioginė televizijos 
transliacija BTV.

B SAUSIO 19 D. 17:00 VAL. 
PRIENų KKSC ARENo-

JE BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 
Prienų „CBET“ prieš Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. Tiesioginė 
transliacija BTV.

B SAUSIO 25 D. 17:00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARŽY-

BOS: Panevėžio „Lietkabelis“ 
prieš Prienų „CBET“. Tiesioginė 
transliacija BTV.

B VASARIO 1 D. 18:00 VAL. 
PRIENų KKSC ARENo-

JE BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 
Prienų „CBET“ prieš Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesioginė translia-
cija internetu DELFI TV.

B VASARIO 9 D. 17:00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 

Šiaulių „Šiauliai“ prieš Prienų 
„CBET“. Tiesioginė transliacija 
BTV.

B KOVO 1 D. 16:00 VAL. 
PRIENų KKSC ARENo-

JE BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 
Prienų „CBET“ prieš Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

B KOVO 8 D. 16:00 VAL. 
PRIENų KKSC ARENo-

JE BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 
Prienų „CBET“ prieš Alytaus 
„Dzūkija“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

B KOVO 15 D. 17:00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 

Utenos „Juventus“ prieš Prienų 
„CBET“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

B KOVO 21 D. 17:00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 

Kėdainių „Nevėžis“ prieš Prienų 
„CBET“. Tiesioginė transliacija 
BTV.

B KOVO 28 D. 17:00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 

Vilniaus „Rytas“ prieš Prienų 
„CBET“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

Varžybos

B GRUODŽIO 16 D. 18.00 
VAL. BETSAFE-LKL VAR-

ŽYBOS: Kėdainių „Nevėžis“ 
prieš Prienų „CBET“ Tiesioginė 
transliacija internetu DELFI 
TV.

B GRUODŽIO 22 D. 16.00 
VAL. PRIENų KKSC ARE-

NoJE BETSAFE-LKL VARŽY-
BOS: Prienų „CBET“ prieš Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

B GRUODŽIO 29 D. 16.00 
VAL. PRIENų KKSC ARE-

NoJE BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 
Prienų „CBET“ prieš Šiaulių 
„Šiaulius“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

Prienų „CBet“ (6/7) koman-
da „Betsafe–LKL“ pirme-
nybėse privertė Panevėžio 
„Lietkabelį“ (7/5) klupti 
antrąsyk paeiliui ir varžo-
vus savo tvirtovėje nugalėjo 
80:74 (13:14, 20:19, 20:11, 
27:30).  

„Lietkabelis“ iki ilgosios 
pertraukos kiek tvirčiau kon-
troliavo situaciją, bet vėliau 
kontrolę prarado. Puolime 
strigę panevėžiečiai leido 
„CBet“ surengti spurtą 11:0 ir 
tolimų metimų dėka atitrūk-
ti – 48:39.  Vien baudų meti-
mais daugiau nei pusę ketvir-
čio rinktų taškų „Lietkabeliui“ 

„CBet“ apgynė tvirtovę nuo „Lietkabelio“ krepšininkų
nepakako, o tuo pasinaudoję 
prieniškiai didino pranašumą 
– 59:46.

Tomo Dimšos aktyviau 
rinkti taškai gerino svečių 
komandos šansus (71:75), 
bet svarbiais epizodais tapo 
pražanga Vyteniui Lipkevičiui 

ir techninė, skirta Nenadui 
Čanakui. Taip „CBet“ įgavo 7 
taškų pranašumą, likus 40 
sekundžių – 78:71. T. Dimša 
pelnė taškus su pražanga, o 
Regimantas Miniotas kly-
do, tačiau netrukus minėtas 
„Lietkabelio“ atstovas prasi-
žengė ir Lukas Uleckas įtvir-
tino pergalę „CBet“.

Įkaitus atmosferai techni-
nėmis pražangomis taip pat 
buvo apdovanotas Tomas Le-
kūnas ir taip pat visas „Lietka-
belio“ suoliukas.

Prienų komandoje su 15 
taškų rezultatyviausi buvo 
Arnas Velička, R. Miniotas 
ir Laurynas Birutis (6 atk. 
kam.), kuriam tai kol kas ge-
riausias mačas, grįžus į „Bet-
safe–LKL“.

13 taškų taip pat pridėjo 
L. Uleckas (8 atk. kam., 5 rez. 
perd.), 11 – Donatas Sabec-
kis, taip pat pasirodęs geriau, 
nei pirmajame savo šio sezo-
no mače.

„Lietkabeliui“ 21 tašką su-
rinko T. Dimša, 17 – efekty-
viausią sezono mačą sužai-
dęs Željko Šakičius (12 atk. 
kam., 28 n.b.), 12 – Paulius 
Valinskas.

„CBet“ strategas Mantas 
Šernius didžiavosi iššūkį at-
laikiusia savo komanda.

„Vyrai teisingai suprato ma-
no žodžius: kad bus fizinė ko-
va, kurią teisėjai leido žaisti. 
Džiaugiuosi už savo kovoto-
jus, kurie atlaikė viską iki ga-

lo, nors galas lengvas nebuvo. 
Smagu, kad nepalūžome ir iš-
likome komanda“, – sakė jis.

Tuo tarpu „Lietkabelį“ tre-
niruojantis Nenadas Čanakas 
stebėjosi tuo, kokia kitokia jo 
komanda yra Čempionų lygo-
je ir „Betsafe–LKL“.

„Nežaidžiame su ta pačia 
energija Čempionų lygoje ir 
LKL. Čia – mano klaida. Tu-
riu žiūrėti, kaip komandą pa-
daryti geresne. Žaidėme taip 
pat, kaip Pasvalyje: be ener-
gijos gynyboje, per daug gal-
vodami apie puolimą. Netu-
rime užtektinai kokybės, kad 
taip darytume“, – sakė trene-
ris. LKL 

Gruodžio 6 d. Lietuvos 
sporto muziejus ir Lietu-
vos kūno kultūros asocia-
cija (KKMA) Kauno krašto 
kilnaus kūno kultūros mo-
kytojo dienos mokytojų 
proga surengė šventę ge-
riausiems Kauno apskrities 
mokytojams. 

Padėkomis ir medaliais 
„Kilniausiam Kauno krašto 
kūno kultūros mokytojui“ 
buvo apdovanota grupė Kau-
no apskrities pedagogų. Tarp 
jų ir keturi iš Prienų rajono: 
„Revuonos“ pagrindinės mo-
kyklos mokytoja metodinin-
kė Elena Bendinskienė, „Ži-
burio“ gimnazijos mokyto-

Pagerbti fizinio ugdymo mokytojai 

ja ekspertė Dalė Šklėriūtė, 
Jiezno gimnazijos mokyto-
jas metodininkas Saulius Ši-
manskas ir Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos fizinio ugdy-

mo mokytojas metodininkas 
Kęstas Joneliūnas.

Kęstas Joneliūnas buvo ap-
dovanotas ir Garbės diplomu 
„Už nuopelnus olimpizmui“. 

Apdovanojimą įteikė Lietu-
vos olimpinio komiteto pre-
zidentė Daina Gudzinevičiūtė 
ir generalinis sekretorius Va-
lentinas Paketūras.  KKMA 
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Prieškalėdinis laikotarpis 
– niūrus ir pilkas. Saulė ne-
skuba žadinti dienos, tad 
ir žmonės vaikšto liūdnais 
veidais. 

Šviesusis paros metas vis 
traukiasi ir traukiasi, kol su-
lauksime to lemtingo mo-
mento, kai galėsime džiaugtis 
sugrįžtančia šviesa. O kol kas 
gyvename prieblandoje...

Švinta vėlai, tad ir turgaus 
prekiautojai renkasi vėliau. 
Ankstesniais metais, kai dar 
buvo prekiaujama paršeliais, 
turgus prasidėdavo gana 
anksti, o dabar niekas niekur 
neskuba. Daugiau ankstyvų 
pirkėjų sulaukia prekiauto-
jai pieno produktais, šviežia 
mėsa ir jos gaminiais.

Daržovių kainos jau nesi-
keičia ir šiemet tikrai nesi-
keis, o kaip bus kitais metais 
– neaišku. Tik turbūt neverta 
tikėtis, kad sumažės.

Kilogramas bulvių kai-
navo 0,3–0,4 euro, kopūstų 
– 0,4–0,6 euro, morkų – 0,5–
0,8 euro, svogūnų – 0,7–0,8 
euro, burokėlių – 0,5 euro, 
pomidorų – 1,2–1,8 euro, 
kaliaropių – 1 eurą, juodų-
jų ridikų – 1 eurą, česnakų 
– 3,5–4 eurus. Stiklinaitė pu-
pelių kainavo 0,7 euro, inde-
lis krienų – 1–2 eurus, pusės 
litro stiklainis daržovių miš-
rainės – 1,2–1,7 euro, kilo-
gramas raugintų kopūstų – 
1–2,5 euro, raugintų agurkų 
– 1,5–2,5 euro, kilograminis 
indelis marinuotų burokėlių 
– 1,5 euro, marinuotų kopūs-
tų su daržovėmis – 2,5 euro, 
pusės litro indelis marinuotų 
šparaginių pupelių – 1,2 euro, 
raugintų patisonų – 3,8 euro. 
Prieš pirkdami pirkėjai turė-
tų pasidomėti ir kainomis, jas 
palyginti, nes tų pačių daržo-
vių kainos ženkliai skiriasi. 
Brangesnių daržovių kokybė 
ir skonis tikrai ne geresni.

Vaisių ir uogų pasirinkimas 
labai nedidelis. Kilogramas 
obuolių kainavo 0,6–1 eu-
rą, kriaušių – 1,5–1,8 euro, 
litras kultūrinių spanguolių 
– 3 eurus.

Kai kas pirko marinuotų ar 
sūdytų grybų puslitriniuose 
ar trijų ketvirčių stiklainiuose 
(už 2–2,5 euro). Kelios mote-
rys siūlė pirkti konservuotų 

Prienų 
turguje

REKLAMA

su želė pomidorų, grybų su 
pomidorų padažu bei įvairių 
daržovių mišrainių ar uogie-
nių po 1,5–2 eurus už pusės 
litro stiklainį. 

Nors prekiautojų pienu ir 
jo produktais sumažėjo, ta-
čiau anksčiau atėjus į turgų 
galima nusipirkti visko, ko 
reikia. Litras pieno kainavo 
0,5 euro, pusės litro stiklainis 
grietinės – 1,7–1,8 euro, pusė 
kilogramo varškės – 0,8–1,3 
euro, pusė kilogramo sviesto 
– 4 eurus. Sūrių, kaip visada, 
buvo įvairiausių: iš saldaus 
pieno, varškės, lydytų, rūkytų 
ir keptų. Kainos svyravo nuo 
1,5 iki 5 eurų ir daugiau (pri-
klausomai nuo dydžio).

Kaimiškų kiaušinių kainos 
šoktelėjo aukštyn – už dešim-
tį vidutinio dydžio kiaušinių 
teko mokėti 2–2,5 euro. De-
šimtį paukštyno vištų kiau-
šinių buvo galima įsigyti už 
1,2–1,3 euro, antinių kiauši-
nių – už 2,5–2,8 euro.

Šviežios mėsos buvo ga-
lima nusipirkti paviljone ir 
mėsa prekiaujančiuose kios-
kuose. Kainos kol kas nepa-
sikeitė. Kilogramas kiaulie-
nos šoninės kainavo 3,98–4 
eurus,  kumpio – 3,98–4,2 
euro, krūtinėlės – 3,6 euro, 
sprandinės – 4,79–5,5 euro, 
karbonado – 4,59–5,2 euro, 
karkos – 1,7–2,2 euro, kauliu-
kų – 3,59–4,59 euro, išpjovos 
– 5,25–5,8 euro, maltos kiau-
lienos ir jautienos – 3,5–4 
eurus. Kilogramas veršienos 
kainavo 9,5–11,5 euro, avie-
nos – 7,5–9 eurus, jautienos 
– 9,5–11,5 euro. Kilogramas 
mėsinės vištos (broilerio) 
kainavo 2,7 euro, kalakuto 
kumpio su kaulu – 3,6 euro.

Šeštadienį jau buvo dau-
giau papjautų paukščių. Kilo-
gramas mėsinės vištos (broi-
lerio) kainavo 4 eurus, antie-
nos – 4–5 eurus, kalakutienos 
– 6 eurus, o žąsienos – 7 eu-
rus. Paukščių buvo įvairaus 
dydžio, tad kol kas galima pa-
sirinkti. Galima pirkti ir visą 
nelabai didelį paukštį – tokį, 
koks tiktų jūsų šeimai.

Netrūko prekiautojų ir ki-
tokiais kiaulienos gaminiais. 
Pusės kilogramo indelis lydy-
tų taukų kainavo 1 eurą, toks 
pat indelis spirgučių – 1,5 eu-
ro, o indelis šaltienos ar paš-
teto – 1,5–2 eurus.

Visais metų laikais yra pa-
klausūs rūkyti ir sūdyti mė-
sos gaminiai. Kilogramas rū-
kytų lašinukų kainavo 6,5–
6,8 euro, su raumeniu – net 
iki 7,6–8 eurų. Kilogramą rū-
kytos dešros buvo galima nu-
sipirkti už 5,8–8,5 euro, deš-

relių – už 5,5–6,5 euro, suk-
tinio – už 8–11 eurų, pūslės 
(skilandžio) – už 10–15 eurų, 
o vytintos jautienos išpjovos 
– už 11,5–12 eurų. Sūdyti mė-
sos gaminiai buvo 20–30 eu-
ro centų pigesni. 

Kadangi artėja Kalėdos, ne-
mažai prekiautojų jau siūlė 
paskanauti vadinamųjų kū-
čiukų. Maišelį kūčiukų (apie 
300 g) buvo galima nusipirkti 
už 1–1,5 euro, o nedidelį vė-
rinuką (ar nedidelį indelį) 
džiovintų grybų, daugiausia 
baravykų, pardavė už 3–4 
eurus.

Bitininkai už pusės litro 
stiklainį medaus prašė 3–4 
eurų, už 100 g bičių duone-
lės – 2,5–3 eurų. Galima buvo 
įsigyti ir suvenyrinių stiklai-
niukų medaus (su uogomis ir 
sirupu), tinkančio dovanoms. 
Toks nedidelis suvenyrinis 
indelis medaus kainavo 4–5 
eurus. Taip pat buvo ir vaški-
nių žvakių.

Neblogai perkamas šaltai 
spaustas sėmenų aliejus. Šis 
kokybiškas produktas visada 
turi paklausą. Be to, šiuo alie-
jumi prekiauja tik du ar trys 
pardavėjai, tad nenuostabu, 
kad beveik visą ir išparduo-
da. Pusės litro butelis aliejaus 
kainavo 3,5–4 eurus. 

Iš pat ryto nusidriekė eilutė 
prie prekiautojų šviežiomis 
ir šaldytomis žuvimis bei jų 
produktais. Gerai buvo per-
kamos įvairios žuvys ir silkės, 
tačiau daugelis gundėsi para-
gauti ir agurkais kvepiančių 
stintų. Tik šį kartą jos buvo 
labai smulkios, o kilogramas 
kainavo 4,99 euro. Kilogra-
mas karšio kainavo 2,3–2,9 
euro, vėgėlės – 4,2 euro, ster-

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

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

Trąšas: amonio salietrą, sulfatą, 
azofoską. Pristatome. Išrašome 
sąskaitas. Tel. 8 605 49513.  

Perka
Brangiai perka įvairius ver-
šelius nuo 2 sav. iki 8 sav. 
amžiaus. Sveria el. svarsty-
klėmis. Atsiskaito vietoje, iš 
karto. Tel. 8 612 34503.

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Tel. 8 612 02125.

G e ra i  į m i t u s i u s , 
liesus ir traumuo-
tus  ga lv i jus  (AB 
„Krekenavos agro-
firma“ kainomis). 

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

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 (Ri-
čardas Lukauskas). 

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

Nekilnojamas turtas

1 kambario butus

Kambarį bendrabutyje Prie-
nuose. Tel. 8 682 31217.

Perka

Brangiai mišką (gali turėti 
bendrasavininkų, būti nea-
tidalintas, su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau dokumen-
tus. Tel. 8 644 55355.

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

Tel. 8 682 61641.

Automobiliai, dalys

Perka

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

Žemės ūkis

Parduoda

Triušius ir triušieną. Tel. 8 630 
05924.

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

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.

Kiaules. Tel. 8 601 04953.

ko – 6,9 euro, doradų ar ša-
mo– 3,5 euro, lydekos – 3,5–
4,9 euro, žiobrių – 1,8 euro. 
Iš šaldytų žuvų daugiausiai 
buvo perkama jūros lydekos, 
iš rūkytų – skumbrės ir jūros 
lydekos, kurių kilogramas 
kainavo 2,6–3,5 euro.

Visai sumenko gyvuliukų 
turgus. Šį kartą tik du pre-
kiautojai siūlė pirkti vištų, ku-
rios kainavo 6–7 eurus.

Ūkininkai, kaip ir įprastai, 
prekiavo grūdais. Centneris 
miežių, kviečių ar kvietrugių 
kainavo 8–10 eurų, maišelis 
(40 kg) avižų – 6 eurus, mai-
šas (50 kg) pašarinių miltų 
– 9 eurus. Mažesnis maišas 
pašarinių runkelių kainavo 
5 eurus, ryšulys šiaudų – 4 
eurus.

Turgavietėje buvo prekiau-
jama kalėdinėmis eglutėmis. 
Paprasta eglutė vazone kai-
navo 20 eurų, sidabrinė (apie 
1,50 m) – 25–35 eurus, tokio 
pat aukščio kėnis – 40–45 
eurus.

Didžioji turgavietė po atvi-
ru dangumi irgi buvo apytuš-
tė. Viena iš priežasčių buvo 
prastas oras ir lietus, mer-
kęs parduodamus drabužius. 
Nedaug buvo ir vyrų, kurie 
prekiauja ūkiškos paskirties 
sendaikčiais.

Jeigu pasitaikys geresni 
orai, prieššventiniai turgūs 
turėtų būti gausesni.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičiog. 33-403, Kau-
nas) prašo atsiliepti mirusios Onos Račkienės turto paveldė-
tojus ar jų įgaliotus asmenis, 2019 m. gruodžio 17 d. 12.30 
val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Jiezno sen., Valiūniškių 
k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6920/1:286), suderinti ribas 
su gretimu žemės sklypu (proj. Nr.984-8), kuriam nurodytu 
laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Prašome atsiliepti mirusio Andzelmo Lodos turto pavel-
dėtojus ar jų įgaliotus asmenis ir Vytenį Jusą ar jo įgaliotus 
asmenis 2019 m. gruodžio 18 d. 9.00 val. Jūs kviečiami at-
vykti Prienų r., Jiezno sen., Pelekonių k. prie žemės sklypų 
(kad. Nr. 6920/2:177), suderinti ribas su gretimu žemės 
sklypu (proj. Nr.971-2), kuriam nurodytu laiku bus atlie-
kami kadastriniai matavimai. 

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius doku-
mentus, paveldėjimo dokumentus ar įgaliojimus. Pasiteir-
auti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir 
geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas arba tel. 
8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės pa-
ramos ir sveikatos skyrius (toliau – Socialinės paramos ir 
sveikatos skyrius) informuoja, kad asmenys, norintys 2020 
metais gauti paramą iš Europos pagalbos labiausiai skurs-
tantiems asmenims fondo (maisto produktus bei asmens 
higienos prekes), prašymus dėl šios paramos skyrimo gali 
teikti nuo 2019 m. gruodžio 1 d. Asmenys, šią paramą gavę 
2019 metais bei norintys ją gauti ir 2020 metais, turi pateik-
ti naujus prašymus.

Socialinės paramos ir sveikatos skyrius primena, kad teisę 
gauti paramą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondo turi nepasiturintys gyventojai, gaunantys 
socialines pašalpas ir socialinę paramą mokiniams, globoja-
mi šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskir-
ta globos (rūpybos) išmoka, bei tie, kurių vidutinės mėnesio 
pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 valstybės remiamų 
pajamų (VRP) dydžio (183,00 Eur). Kai šeimos pajamos vie-
nam jos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui didesnės 
nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,2 VRP dydžio per mėnesį 
(268,40 Eur), parama maisto produktais ir higienos prekė-
mis gali būti skiriama išimties tvarka.

Prienų miesto gyventojų prašymus dėl paramos maisto 
produktais ir asmens higienos prekėmis priima Socialinės 
paramos ir sveikatos skyrius, o seniūnijų gyventojų – seniū-
nijų specialistai.

Rajone paramą 2019 m. gavo 3050 asmenų.
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Dovanų rinkiniai, kosmetika, saldumynai ir papildai su bičių produktais.

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.

sKELBImAI
Įvairios prekės

Parduoda

DURPIŲ BRIKETAI  
IR MALKOS

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

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

Pigiai lapuočių ir kietmedžio 
malkas (skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais). Prienuose atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

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

Pjuvenų briketus ir skaldytas, 
sausas malkas. Veža nedideliais 
kiekiais. Tel. 8 609 14843.

Atvešime durpių  
briketų, akmens  
anglių, pjuvenų  

briketų, granulių.  
KOKYBĘ  

GARANTUOJAME. 
Tel. 8 683 13463.

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

Paslaugos

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

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

Paskolos!!! Turimų 
paskolų ir skolų refi-
nansavimas. Suteikiame 
paskolas ir refinansuojame 
turimas bei kt. skolas sumoje 
nuo 100 iki 10 000 eurų sumai, 
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. 
Palūkanos konkurencingai ma-
žiausios rinkoje. Konsultuojame 
pensijų kaupimo II - III pakopo-
je klausimais. Tarpininkas Ri-
čiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valy-
mas. Tel. 8 645 87304 (Vy-
tautas).

> Statybos darbai.   
> Betonavimo darbai.    
> Stogų, fasadų 
   šiltinimas.
> Mansardų įrengimas.
> Gipso plokščių 
   montavimas.  
> Glaistymas, dažymas, 
   plytelių klojimas.
> Medžiagų pristatymas. 

Tel. 8 650 54363.
Liejame pamatus, betonuoja-
me. Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame 
dailylentes, dedame visų tipų 
grindis, klojame plyteles, atlie-
kame santechnikos, elektros 
instaliacijos ir griovimo darbus. 
Klojame trinkeles. Lankstome 
skardas. Tel. 8 600 96399. 

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardina-
me, šiltiname ir dažome namų 

fasadus. Statome karkasinius 
namus. Kasame pamatus, mūri-
jame, tinkuojame, betonuojame, 
montuojame tvoras, atliekame 
langų apdailą, montuojame lan-
gus ir duris. Tel. 8 620 85350.

Sienų glaistymas, dažymas, ply-
telių 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.

Dažymas, glaistymas, lami-
nato klojimas, plytelių klija-
vimas, gipso kartono ir visų 
tipų lentelių montavimas. 
Betonavimo, griovimo, senų 
medinių namų bei butų re-
monto darbai. Turi ilgametę 
darbo patirtį. Darbus atlieka 
kruopščiai, kokybiškai ir lai-
ku. Tel. 8 647 02708.

Visi santechnikos darbai: 
šildymo, vandentiekio, kanali-
zacijos. Komplektuojame me-
džiagas su nuolaidomis. Tel. 8 
640 39204.

Santechnikos darbai: vamz-
džių keitimas, metalinių vamz-
džių sriegimas, klozetų tvar-
kymas ir keitimas, nerūdijan-
čių kriauklių skylių gręžimas. 
Profesionalia įranga atkišu 
kanalizacijas. Katilų prijungi-
mas ir kiti santechnikos darbai. 
Atvykstu ir savaitgaliais bei į 
rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba 
8 619 54866.

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.

 

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

Suteikia garantiją. 

Remontuoju visų modelių 
„MTZ“ ir „Belarus“ traktorius. 
Tel. 8 678 04550.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas ir kitus birius krovinius. 
Tel. 8 690 66155.

ŽEMĖS KASIMO 
DARBAI  

Ø Kasame tranšėjas,  
kūdras, tvenkinius; 

Ø Tvarkome aplinką,  
lyginame žemes; 

Ø Atvežame statybines 
birias medžiagas; 
Tel. 8 698 20600. 

Darbo skelbimai

Reikalinga
Viešbučiui-restoranui Birš-
tone reikalinga kambarinė-
valytoja, apmokome dirbti. 
Tel. 8 687 53756. Galima siųsti 
CV el.p. pusynebirstone@gmail.
com

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

REKLAMA

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!

Naujiena Lietuvoje: „Tele2“ 
pristato išmanųjį „Fonos O2“

Telekomunikacijų bendro-
vė „Tele2“ pristato naujieną 
– pagal lietuvių užsakymą 
sukurtą naujos kartos iš-
manųjį telefoną „Fonos o2“. 
Šį, ypač patrauklios kainos, 
telefoną įsigyti galima tik 
operatoriaus salonuose ar-
ba internetinėje parduotu-
vėje www.tele2.lt.

„Pirmasis „Fonos“ mode-
lis sulaukė sėkmės ir didelio 
susidomėjimo: visa telefonų 
serija buvo išparduota itin 
greitai, todėl džiaugiamės 
galėdami savo klientams pri-
statyti naujos kartos naujieną 
– „Fonos O2“. Šiuo išmaniuo-
ju naudotis ypač paprasta, o 
jį įsigyti galima už labai pa-
trauklią kainą“, – sakė Vaida 
Burnickienė, „Tele2“ parda-
vimų direktorė.
Su planu dar pigiau – vos 

3,66 Eur/mėn.
Išmaniojo kaina išties vilio-

janti – tik 119 Eur mokant iš 
karto. Maža to, šiuo metu įsi-
gyjant jį su „Tele2“ mokėjimo 
planu – telefonas kainuoja 
dar mažiau. 

Sumokėjus vos 1 Eur pra-
dinę įmoką ir pasirašius 24 
mėn. sutartį su „Tele2“ neri-
botų pokalbių ir SMS planais 
nuo 7,5 Eur/mėn., skelbia-
mais www.tele2.lt, šis telefo-
nas dabar kainuoja tik 3,66 
Eur/mėn. (kaina ne akcijos 
metu – 119 Eur).

Nuolaida taikoma nuo kai-
nos be sutarties. Telefonų 
skaičius ir pasiūlymo laikas 
riboti. Taikomas valstybės 
nustatytas 3,50 Eur laikme-
nos mokestis. Daugiau infor-
macijos www.tele2.lt arba 
paskambinus 117.
Kodėl verta rinktis „Fonos 

o2“?
Naujasis telefonas „Fonos 

O2“ stebina savo privalumų 
gausa. Tvirtas ir elegantiškas 
dizainas, patvarus metalinis 
rėmelis, 5,5 colių įstrižainės 
ekranas ir net 3 kameros – tik 

dalis geriausiųjų šio telefono 
savybių.

Naujasis „Fonos O2“ išsi-
skiria savo baterijos ištver-
mingumu. Jos talpa siekia 
net 3300 mAh, taigi ją įkro-
vus pilnai – telefonui ener-
gijos turėtų užtekti parai ar 
net kelioms. 

Be to, išmaniajame įdieg-
tas ir piršto atspaudo skai-
tytuvas bei veido atpažini-
mo funkcija. Dėl jų telefoną 
atrakinti galima itin greitai 
ir patogiai: prisilietimu arba 
žvilgtelėjimu į ekraną. Šios 
technologijos užtikrina ir 
informacijos saugumą – jas 
įjungus, išmanųjį atrakinti 
galės tik jo savininkas.

Ne mažiau įspūdingos ir 
„Fonos O2“ kameros. Dvigu-
ba yra įdiegta telefono nu-
garėlėje, o trečioji, skirta as-
menukėms, priekyje. Beje, 
pastaroji yra papildyta sulie-
to fono funkcija, praversian-
čia kuriant portretines nuo-
traukas.

Iš karto paruoštas 
naudotis

Nepaisant to, jog į „Fonos 
O2“ įdiegta tiek daug pažan-
gių technologinių sprendi-
mų, šiuo telefonu naudotis 
ypač lengva ir patogu. Todėl 
tai puikus pasirinkimas ieš-
kantiems savo pirmojo išma-
niojo arba anksčiau turėju-
siems žemos klasės telefoną 
ir dabar norintiems išmėginti 
daugiau funkcijų.

Tik įsijungę naująjį išma-
nųjį, galėsite iškart pradė-
ti juo naudotis. Gamintojai 
viskuo pasirūpino iš anksto, 
pavyzdžiui: nustatyti lietu-
vių kalbą ar įrašyti reikalin-
gas programėles, tokias kaip 
„Facebook“ ar „Google“.

Daugiau informacijos apie 
naująjį telefoną sužinoti ir jį 
įsigyti galima internetinėse 
svetainėse www.fonos.eu ir 
www.tele2.lt bei visuose „Te-
le2“ salonuose. 
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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, Do-
vydas

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Gruodžio 12 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:31

leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.22

Pilnatis (16 mėnulio diena)
Joana, Žaneta, Gilmintas, Vain-

gedė, Dagmara, Žana
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas tręšti, netinka-
mas laikas laistyti.

Gruodžio 13 d.
PENKTADIENIS

Šviesos diena, Šv. Liucija
Penktadienis, 13-oji diena

Saulė teka 08:32
leidžiasi 15:52

Dienos ilgumas 07.20
Pilnatis (16 mėnulio diena)

Liucija, Odilija, Kastautas, Eivil-
tė, Otilija, Kastytis

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Gruodžio 14 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 08:33
leidžiasi 15:52

Dienos ilgumas 07.19
Pilnatis (17 mėnulio diena)

Alfredas, Fortunatas, Tarvainas, 
Kintvilė

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Gruodžio 15 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė arbatos diena
Lietuvos teismų diena

Saulė teka 08:34
leidžiasi 15:52

Dienos ilgumas 07.18
Pilnatis (18 mėnulio diena)

Justas, Kristijonas, Kristijona, 
Nina, Ona, Gaudenis, Gaudenė

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šal-

dyti vaisius, netinkamas laikas 
tręšti.

Gruodžio 16 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 08:35
leidžiasi 15:52

Dienos ilgumas 07.17
Pilnatis (19 mėnulio diena)

Albina, Vygaudas, Audronė, Al-
gina, Alina, Adas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šal-

dyti vaisius, netinkamas laikas 
tręšti.

VANDENS TEMPERATŪRA

+2 NEMUNAS PRIE NEMAJūNŲ
+3 KAUNO MARIOS 
+5 BALTIJOS JūRA (ŠVENTOJI)
+3 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
7708 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8060 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų ei-
lutėse, stulpe-
liuose bei pa-
ryškintuose 9 
langelių (3×3) 
kvadratuose.
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Lošimo Nr. 1235
Data: 2019-12-08
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 VISA LENTELĖ
25 08 04 52 49 32 48 35 17 
71 65 18

LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.

 
 
 

31147.00€    1
24.50€ 748
1.50€ 20153
2.00€ 17803

PAPILDOMI PRIZAI
06**267 50 EUR VIADA čekis
0632928 Automobilis VW 
T-CROSS
0039715 Automobilis VW 
T-CROSS
0197939 Automobilis VW 
T-ROC
0386957 Automobilis VW 
T-ROC
0271327 Automobilis VW 
TOUAREG
01**354 Belaidės ausinės JBL 
500 BT
00**236 Belaidės ausinės JBL 
500 BT
015*069 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
009*179 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
055*119 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
048*145 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
057*669 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
04**282 DELIMANO smulkin-
tuvas
07**228 DELIMANO smulkin-
tuvas
04**718 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
05**718 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
061*171 Kavos aparatas 
Delonghi
036*286 Kavos aparatas 
Delonghi
056*651 Kavos aparatas 
Delonghi
069*712 Kavos aparatas 
Delonghi
057*705 Kavos aparatas 
Delonghi
042*433 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
0364878 Nešiojamas komp. 
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žeikaitės (Gražinos Sajienės) 
knygos „Esanti“ pristatymas. 
Dalyvaus knygos autorė Zita 
Mažeikaitė ir literatūros kri-
tikė Janina Riškutė.

Gruodžio 13 d. Stakliškė-
se: 16.00 val. – Kalėdinės 
eglutės įžiebimas Stakliškių 
miestelio aikštėje. 17.00 val. 
– Atnaujinto Stakliškių kul-
tūros ir laisvalaikio centro 
atidarymas. Padėkos vaka-
ras-koncertas „Po angelo 
sparnu“. Koncertuos styginių 
kvartetas „Music Atelier“ ir 
Lietuvos valstybinio simfo-
ninio orkestro artistė, ka-
merinio orkestro narė Rasa 
Smolinskytė.

Gruodžio 13 d. 17 val. Nau-
josios Ūtos laisvalaikio salėje 
– vakaras-susitikimas „Tie 
pasaulio margumynai“ su 
Tautvydu Venciumi. Įspū-
džiai iš kelionės po Pietų 
Amerikos šalis.

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

Gruodžio 15 d. Prienuose 
– pažintinis orientacinis žai-
dimas „Senių besmegenių 
rebusas“. Siūlome išbandyti 
judrų žaidimą, orientuotą 
į žinių, kompetencijų, savo 
krašto pažinimo plėtrą. Lėk-
sim ieškoti, kur pradingo 
Seniai besmegeniai. Startas 
gruodžio 15 d. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centro 
prieigose: 12.00 val. – ins-
truktažas, 12.30 val. – pir-
mųjų dalyvių startas. Į visus 
klausimus atsakysime  tel. 
8 686 94 930, el.p. zitakc@
gmail.com

Gruodžio 17 d. 18 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – kino filmas visai 
šeimai „Elniuko Ailo kelionė 
per Laplandiją“ (nuotykių 
dokumentika). Bilieto kaina 
– 5 Eur.

Parodos
Prienų rajono savivaldybėje 
(2 aukšte) eksponuojama 
Prienų „Žiburio“ gimnazijos 
mokinio Arno Rasimavičiaus 
grafikos darbų paroda „Kas-
dienybės metamorfozės“.

LENOVO V130
0202073 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
0014228 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
0477356 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
0271543 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
018*686 Pakvietimas į TV 
studiją
021*731 Pakvietimas į TV
064*021 Pakvietimas į TV
069*009 Pakvietimas į TV
0573452 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0627331 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0057078 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0751393 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0453286 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
071*035 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0467632 Pretendentas į 
butą
0713211 TC čekis buitinei 
technikai
0536187 TC čekis buitinei 
technikai
0450141 TC čekis buitinei 
technikai
0661654 TC čekis buitinei 
technikai
0581669 TC čekis buitinei 
technikai
014*400 TC čekis buitinei 
technikai
016*236 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
001*526 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
059*361 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
035*311 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
0666960 Televizorius Philips
0006115 Televizorius Philips
0043100 Televizorius Philips
0124074 Televizorius Philips
0173174 Televizorius Philips
034*006 Televizorius Philips
03**020 Vilnos ir kašmyro 
pledas

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
500 000 Eur

Lošimo Nr. 726
Data: 2019-12-02

Tel. 1634
Kavos aparatas Delonghi 
EC153b - 726-002**19
5 000 Eur - 726-0001755

500 Eur - 726-0012*75

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
1x3000€, 5x1000€ ir 
50 x plANšeTiNių 
KompiuTerių SAmSuNG

Lošimo Nr. 358
Data: 2019-12-06

SKAIČIAI
08, 14, 23, 30, 45 + 01, 09

LAIMĖJIMAI
5 + 2 23515066.30€   0
5 + 1 477465.40€      0
5 96295.50€       1
4 + 2 3941.90€ 0
4 + 1 255.30€ 1
4 96.80€ 3
3 + 2 67.10€ 5
2 + 2 24.00€ 96
3 + 1 19.60€ 97
3 13.80€ 212
1 + 2 11.30€ 491
2 + 1 8.60€ 1508

PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur

Renginiai
 Gruodžio 11 d. 17 val. Veive-
rių šaulių namuose – Kalėdų 
eglutės įžiebimo šventė „Ma-
giškos Kalėdos“. Dainuosime 
ir šoksime, kad Kalėdų sene-
lis išgirdęs mus aplankytų.

Gruodžio 11 d. 17.30 val. 
Prienų meno mokykloje 
– mokyklos auklėtinių kalė-
dinis koncertas „Muzikinis 
kaleidoskopas“. Koncerto 
finale – staigmena... Renginys 
nemokamas.

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

Gruodžio 12 d. 16 val. Prie-
nų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje vyks 
kraštietės poetės Zitos Ma-


