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Odontologai šaukiasi pagalbos: 
pigumas visada remiasi į kokybę Jungtinėse klasėse besimokančių 

vaikų sumažėjo beveik 20 procentų, 
teigia ministras
Jungtinėse klasės besi-
mokančių vaikų šiemet 
sumažėjo beveik 20 pro-
centų, teigia švietimo, 
mokslo ir sporto minis-
tras Algirdas Monkevi-
čius.

„Ugdymo kokybei la-
biausiai kenkia jungtinės 
klasės, bet vien tik 2019 
metais jungtinių klasių 
komplektų skaičius suma-
žėjo 18 procentų ir vaikų, 
besimokančių jungtinėse 
klasėse, sumažėjo beveik 
20 procentų“, – ketvirta-
dienį interviu Žinių radijui 
sakė A. Monkevičius.

„Tai nėra daug, apie tris 
procentus vaikų (mokosi 
jungtinėse klasėse – BNS), 
bet reikia tai įveikti ir kuo 
greičiau“, – pažymėjo mi-
nistras.

A. Monkevičius taip pat 
tvirtino, jog mokyklų tin-
klas tvarkosi, bet, kadangi 
mokyklų steigėjas yra sa-
vivaldybė, „ministerija gali 
tik skatinti, patarti, padėti, 
kai kur spustelti šiek tiek“.

„Vaikų skaičius per 10 
metų sumažėjo maždaug 
26 procentais, o mokyklų 
skaičius sumažėjo 24 pro-
centais, tai yra beveik tas 
pats ketvirtis. Vaikų buvo 
beveik 400 tūkstančių, da-
bar šiek tiek virš 300 tūkst., 
mokyklų buvo 1400, dabar 

per tūkstantį. Mokyklų tin-
klas traukiasi, tvarkosi“, 
– kalbėjo ministras.

Ministras taip pat pažy-
mėjo, jog Lietuva pagal tai, 
kiek lėšų tenka vieno vai-
ko ugdymui, jo mokyklos 
išlaikymui, Europos Są-
jungoje lenkia tik Bulgari-
ją, o didesnę dalį bendro-
jo vidaus produkto (BVP) 
švietimui skiria tiek Latvi-
ja, tiek Estija.

„Priartėti reikia prie op-
timalaus dydžio, kuris yra 
6 procentai nuo BVP. Es-
tijoj, Latvijoj, paskutiniai 
duomenys yra 2017 me-
tų, yra 5,8, Lietuvoj – 4,9 
BVP. Tas skirtumas vieno 
punkto yra beveik milijar-
das eurų“, – teigė A. Mon-
kevičius.

Švietimo profesinių są-
jungų pateikiamais duo-
menimis, kitąmet švieti-
mui planuojama skirti 4,6 
proc. nuo bendrojo vidaus 
produkto, šiemet šis dydis 
siekia 4,64 proc. nuo BVP.

Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organi-
zacijos 2019 metų duome-
nimis, Lietuva pagal finan-
savimą vienam mokiniui 
ar studentui buvo tarp la-
biausiai atsiliekančių šalių 
ir nuo ES bei EBPO šalių 
vidurkio atsiliko daugiau 
negu du kartus. Milena An-
drukaitytė-BNS

Kinai padeda baltarusiams parduoti 
Astravo elektrą
Kinijos valstybinė ener-
getikos bendrovė „Power 
China“ ir jos dukterinė 
įmonė „North China Po-
wer Engineering“ (NCPE) 
padeda Baltarusijai par-
duoti Lietuvos pasienyje 
statomos Astravo atomi-
nės elektrinės elektrą, 
skelbia portalas lrt.lt.

LRT tyrimų skyrius skel-
bia, kad „North China Power 
Engineering“ (NCPE) įgy-
vendina vadinamąjį Balta-
rusijos atominės energijos 
perdavimo ir tinklo sujun-
gimo projektą, kurį iš viso 
sudaro 23 projektai.

Šiam Astravo AE tinklų 
projektui Baltarusija gavo 
paskolą iš Kinijos ekspor-
to-importo banko – iš viso 
Baltarusijai jis paskolino 5 
mlrd. dolerių.

NCPE 2013-aisiais įsigijo 
vieną didžiausių Lietuvos 

elektros energetikos objek-
tų projektavimo įmonių 
– Kaune esantį Energetikos 
tinklų institutą (ETI).

Kinams priklauso kontro-
linis akcijų paketas, o ben-
drovės valdyboje yra tik Ki-
nijos piliečiai.

Lietuva nuo 2016 metų 
pradžios siekia įtikinti ES 
šalis prisidėti prie baltaru-
siškos elektros embargo, ta-
čiau kitos Baltijos valstybės 
tokių žingsnių nesiėmė. Eks-
pertai pripažįsta, kad Astra-
vo AE elektra teoriškai galės 
patekti į bendrą rinką per 
Rusiją ir Latviją.

2017 metais Seime pri-
imtas įstatymas, draudžian-
tis pirkti elektrą iš nesaugių 
jėgainių.

Baltarusijos valdžia teigia, 
kad jėgainė gali pradėti veik-
ti kitų metų pirmąjį ketvirtį. 
Ji atmeta Lietuvos priekaiš-
tus dėl nepakankamų sau-
gumo standartų.  BNS

Laima
DUOBLIENĖ

Gruodžio 18 d. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre 
bus atidaryta dailininkės 
Jurgitos Rancevienės ta-
pybos darbų paroda „Mu-
tabor“. 

Kaune gyvenanti profesi-
onalaus meno kūrėja, kul-
tūros portalo „Mėlynas šuo“ 

Tapyba 
man yra 
laisvė!

steigėja, viena originaliausių 
Lietuvos menininkių Jurgita 
Plioplytė-Rancevienė gimė 
Klaipėdoje, o augo ir mokėsi 

Birštone. Baigusi Birštono vi-
durinę mokyklą ir keturmetę 
dailės mokyklą, trylika metų 

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Jau prieš kelis tūkstan-
čius metų prieš Kristų pir-
mieji žmonės susidūrė su 
sveikatos problemomis ir 
bandė ieškoti būdų, kaip 
jas spręsti. 

Prieš tūkstančius metų 

dažniausiai į pagalbą ateida-
vo įvairūs šamanai ir užkal-
bėtojai, kol įvairių sveikatą 
gerinančių žolelių vartoji-
mas neištobulėjo iki pirmų-
jų medicininių intervencijų į 
žmogaus organizmą.

Tobulėjo visos medicinos 
rūšys ir sritys, taigi ir dar 
šumerų ir egiptiečių laikais 
žmonėms aktualūs dantų gy-
dymo metodai. Esant nesvei-

kai ir nehigieniškai mitybai, 
šioji problema, o ypač su ja 
susiję skausmai, skatino kuo 
daugiau domėtis ir tobulinti 
odontologiją. 

Nors dar šiandien atsi-
mename įrankius ir dantų 
gydytojų kabinetus ne kaip 
gydymo, o kaip kankinimo 
vietas, tačiau pastaraisiais 
dešimtmečiais ištobulėjusi 

Prenumeruokite laikraštį 
2020 metams!

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

12 mėn.

43,86

12 mėn.

42,84

12 mėn.

28,56
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27,54
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AIROS GRACIAVIČIŪTĖS nuotr.

Laima
DUOBLIENĖ

Jau šeštus metus UAB „Wi-
lara“ darbuotojai prieš di-
džiąsias metų šventes puo-

Darbe šventinę nuotaiką kuria puošmenos

šia savo darbo zonas. 
Įmonės vadovas Gedimi-

nas Olsevičius džiaugiasi, 
kad šios didesnės ar mažes-
nės puošmenos ne tik kelia 
nuotaiką, primena apie artė-
jančias šventes, bet ir atsklei-

džia, kokie kūrybingi ir pilni 
idėjų yra darbuotojai. 

Šiais, kaip ir ankstesniais 
metais, buvo rekomenduo-
ta, kad puošybai daugiausiai 
būtų naudojamos medžia-

Kompozicija su žvakėm ir jos autorė Jurgita Vaičiūnaitė
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ES ketina įpareigoti vilkikų vairuotojus 
grįžti kas aštuonias savaites
Europos Sąjunga numato įpareigoti vežėjus sudaryti 
tokius grafikus, kad vilkikų vairuotojai turėtų grįžti namo 
mažiausiai kas aštuonias savaites. Lietuvos verslininkai ir 
vyriausybės atstovai sako, kad griežtesnėmis taisyklėmis 
vežėjams Vakarų europiečiai siekia juos išstumti iš rinkos.

K. Mažeika: taršių automobilių mokestis 
ateityje keisis
Taršių automobilių mokestis ateityje turėtų keistis, 
mano aplinkos ministras. Kęstutis Mažeika tikina, kad 
mokestis turėtų būti mokamas ne tik registruojant 
mašiną, bet priklausytų ir nuo nuvažiuotų kilometrų. 

Laima
DUOBLIENĖ

Jiezno kultūros ir laisva-
laikio centras, 2008 m. lie-
pos mėnesį gavęs juridinio 
asmens statusą, atvertė 

naują veiklos puslapį. Nuo 
2008 m. kolektyvui vado-
vauja Dalia Vertinskienė. 

Su ja ir kalbėjomės apie 
pokyčius, įvykusius per 
vienuolika metų, bei atei-
ties planus.

Jiezno kultūros istorija – turtinga kraitė ateities kartoms
Meno mėgėjus 

kviečia aštuoni kolektyvai 
Šiuo metu Jiezno gyvento-

jai kviečiami įsilieti į aštuo-
nis kolektyvus: mišrų voka-
linį ansamblį (vad. Danguolė 
Smalskienė), mišrų retro an-
samblį (vad. D. Smalskienė), 

suaugusiųjų folkloro ansam-
blį „Jieznelė“ (vad. Ingrida 
Valentienė), vaikų folkloro 

ansamblį „Jieznelė“ (vad. I. 
Valentienė), liaudiškos mu-
zikos kapelą „Jieznelė“ (vad. 
I. Valentienė), mėgėjų dra-

mos teatrą „Žaltvykslė“ (vad. 
Angelė Jaruševičienė), vaikų 
dramos kolektyvą (vad. A. 
Jaruševičienė), solistų, du-
etų dainavimo studiją (vad. 
Tomas Ivanauskas). Meno 
mėgėjų kolektyvų veikloje 
dalyvauja per aštuoniasde-

šimt saviveiklininkų. 
Pasak D. Vertinskienės, ži-

nomiausias ir populiariau-

sias Jiezno KLC kolektyvas 
– liaudiškos muzikos kapela 
„Jieznelė“, gyvuojanti jau 40 
metų, turinti gilias ir tęstinas 
tradicijas. O svarbiausia tai, 
kad kapeloje muzikuoja šei-
mos, tradiciniai kūriniai per-
duodami iš kartos į kartą.

Žiūrovams – 
renginių įvairovė

Per metus Jiezno KLC ben-
druomenė žiūrovus pakvie-
čia į daugybę įvairių renginių. 
Tai ir itin mėgstami kraštie-
čių kūrybos renginiai „Va-
karas namuose“, ir buvusių 
Pacų rūmų išlikusiose patal-
pose organizuojami respu-
blikiniai mėgėjų teatrų festi-
valiai „Diena Pacų rūmuose“, 
ir regioninis folklorą puose-
lėjančių šeimų festivalis „Šei-
mynėlė uždainavo, žalia liepa 
sulingavo“, skirtas tradicinės 

muzikos ir dainos išsaugoji-
mui bei sklaidai, ir tradicinė 
seniūnijos vasaros šventė 
„Joninių vakarėly nusipy-
niau vainikėlį“ bei kiti meno 
mėgėjų žanriniai renginiai, 
krašto amatus ir dailę vieši-
nančios parodos. Jiezniečiai 
ir svečiai mėgsta ir liaudiškų 
kapelų koncertus, istorinius 
renginius ir minėjimus, edu-
kacines programas, profesio-
nalių atlikėjų koncertus. 

„Kiekvienas renginys tu-
ri savo žiūrovą. Stengiamės, 
kad renginiai būtų kuo įvai-
resni“, – pasakojo Jiezno KLC 
direktorė D. Vertinskienė. 

Žinoma, tą didžiulį darbą 
kultūros darbuotojai nudir-
ba ne vieni. Renginiai orga-
nizuojami kartu su seniūnija, 
Jiezno gimnazija, Jiezno mu-
zikos mokykla, bendruome-
nėmis, seniūnaičiais, kraštie-
čiais ir kitais aktyviais krašto 
žmonėmis. 

„Per dešimtmetį labai išsi-
plėtė ir kraštiečių, kurie yra 
renginių dalyviai ar rėmėjai, 
ratas“, – džiaugėsi Jiezno KLC 
direktorė.

Garsina krašto istorinę 
praeitį

Pasak direktorės, kultūros 
darbuotojams itin svarbi tur-
tinga krašto istorinė praeitis. 
Todėl paminimos visos svar-
bios datos, garsinamas Jiez-
no kraštas, jo išauginti žmo-
nės ir jų darbai. 

527-uosius metus skai-
čiuojantis Jieznas turi daug 
Lietuvos istorijai, kultūrai 
nusipelniusių asmenybių. 
Kultūros ir laisvalaikio cen-
tro prioritetinė darbo sritis 

– organizuoti iškilių kraš-
tiečių bei Jiezne veikusių or-
ganizacijų minėjimo rengi-
nius, viešinti jų nuopelnus 
ir darbus.

Šiais metais vyko renginys 
„Išgelbėję Lietuvos nepri-
klausomybę“, skirtas perga-
lės prieš bolševikus mūšio 
100-mečiui paminėti, kraš-
tiečio, tautosakos rinkėjo 
kun. Pr. Bieliausko 135-ųjų 
gimimo metinių bei kalbinin-
ko išeivio Antano Klimo nuo-
pelnų lietuvybei minėjimai. 

D. Vertinskienė pabrėžė, 
kad labai svarbus jų darbo 
prioritetas – saugoti, skleis-
ti tradicinę kultūrą, puose-
lėti turtingą etninį palikimą: 
dainas, papročius, minėti 
kraštui ir Lietuvai svarbias 
istorines šventes, atminti-
nas datas.
„Visada norisi ir daugiau, 

ir geriau“
Direktorės teigimu, per 

pastarąjį dešimtmetį pavy-
ko sustiprinti materialinę 
bazę. Juridinio statuso su-
teikimas suteikė ir teisę da-
lyvauti įvairioje projektinėje 
veikloje. Įgyvendinus aštuo-
nis didesnius projektus buvo 
apšiltintas pastatas, pakeisti 

langai, įsigyta kėdžių salei, 
kompiuterinės įrangos, me-
no mėgėjų kolektyvai aprū-
pinti tautiniais kostiumais, 
įsigyta instrumentų, garso, 
apšvietimo aparatūros.

„Jiezno kultūros ir laisva-
laikio centro materialinė ba-
zė – nebloga. Žinoma, visada 
norisi ir daugiau, ir geriau. O 
trūkumai skatina dirbti, ieš-
koti, rašyti projektus. 2020 
m. planuojame įsigyti piani-
ną, nes senasis jau gali atlikti 
tik relikvijos funkcijas“, – sa-
kė D. Vertinskienė.

Jiezno KLC dirba 5 kultū-
ros ir meno specialistai, tu-
rintys II ir III kvalifikacines 
klases. Direktorė džiaugėsi 
puikiu kolektyvu, kompeten-
tingais specialistais.Tai rodo 
ir rezultatai – kolektyvų pa-
siektos aukštos kategorijos. 
Vaikų folkloro kolektyvui 
„Jieznelė“ yra suteikta pirma 
kategorija, mėgėjų teatrui 
„Žaltvykslė“ – antra, mišriam 
vokaliniam ansambliui ir fol-
kloro ansambliui „Jieznelė“ 
– trečia kategorija. 

Kultūros ir laisvalaikio 
centre yra muzikos specialis-
tų, tačiau nėra choreografo, o 
jo jau reikėtų. 
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Nigeryje džihadistams atakavus karinę 
stovyklą žuvo 71 karys
Šimtai džihadistų atakavo karinę stovyklą Nigeryje 
Malio pasienyje, kurią apšaudė iš artilerijos pabūklų 
ir minosvaidžių, nukaudami 71 karį. Mūšis truko tris 
valandas, jo metu buvo naudojama artilerijos ugnis ir 
„priešo kamikadzių transporto priemonės“.

STT tiria bandymus papirkti ESO 
darbuotojus
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ketvirtadienį pranešė 
atliekanti tyrimus dėl bandymų papirkti akcinės 
bendrovės „Elektros skirstymo operatorius“ (ESO) 
darbuotojus. Už neteisėtą atlygį buvo siekiama ESO 
darbuotojų pageidaujamo veikimo.

Mintimis 
dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja 
Laima Duoblienė

Kaip išrenkate dovanas? 
Ar esate gavęs 
nepatinkančių dovanų? 

čiadienį – aut.) mūsų trynu-
kų antrasis gimtadienis. Dėl 
dovanų jie dar nesuka galvos, 
bet tortas – būtinas. 

Aldona Šalčiuvienė 

Svarbiausia dovana, kurią 
dovanoju draugams ir arti-
miesiems – gėlės. Kartais dar 
pridedu ir vokelį. Man pačiai 
nepasitaikė gauti nepatinkan-
čios dovanos, nors apie tai, 
kad gavo penktą lygintuvą, 
esu girdėjusi.

Elvyra Kamarauskienė

Retai kada gaunu nepatin-
kančią dovaną – visi kažkaip 
pataiko. Gal tie, kurie mane 
sveikina, taip pat kaip ir aš, 
iš anksto ruošiasi – stebi, ko 
trūksta, stengiasi sužinoti, ko 
norėčiau. Anūkai rašo laiškus 
Kalėdų Seneliui, o mes su juo 
bendradarbiaujame ir sten-
giamės išpildyti vaikų norus. 
Labai nemėgstu gauti ir dova-
noti vokelių su pinigais. Žino-
ma, jei gimtadienis rengiamas 
kavinėje ir daug kainuoja, tai 
gražu jubiliatui palengvinti 
finansinę naštą, bet ir tuomet 
stengiuosi pridėti kokią nors 
malonią smulkmeną. Nors 
yra žmonių, kurie kategoriš-
kai pasisako prieš bet kokias 
„šiukšles“ – dovanas. Bet aš ir 
tuomet stengiuosi ne pinigų 
dovanoti, bet labai praktiškus 
kasdienius daiktus. 

Romualdas Luobikis

Dabar dažniausiai dovanas 
teikiu tik proanūkiams, o juos 
labai pradžiugina žaislai. Su 
vyresniais elgiuosi paprastai 
– pakrapštau kišenę ir leidžiu 
patiems nusipirkti. Juk išrink-
ti žmogui patinkančią dovaną 
– labai sunku. Kad pataiky-
tum nupirkti, reikia labai ge-
rai pažinti žmogų, žinoti, ko 
jam trūksta. Bijau nupirkti 
nereikalingą daiktą. Kadaise 
ir pats esu gavęs netinkamų 
dovanų, pavyzdžiui, ketvir-
tus ar penktus baltus marš-
kinius, kažkelintą kavos ser-
vizą... Stengdavomės grąžinti 
į parduotuvę. Ir dabar ma-
nau, kad visada tinkamiausia 
dovana – vokelis su pinigais, 
nes daiktais mes ir taip apsi-
krovę, nebent tai būtų malo-
ni ir daug vietos neužimanti 
smulkmena. 

Rosita Baranauskienė 

Man smagiau dovanoti kaž-
kokį daiktą, o ne pinigus, todėl 
visuomet, jei pati nežinau, ju-
biliato pasiklausiu, ko norėtų, 
ko reikėtų. Ir man pačiai sma-
giau gauti dovanas nei voke-
lius su pinigais. Juk pinigus 
išleidi, jie susimaišo su savais 
ir net nepajunti, kur dingo, o 
gavus daiktą, lieka prisimini-
mas. Nors per paskutinį gim-
tadienį gavau nemažai pinigų, 
bet pavyko juos išleisti tiks-
lingai – nusipirkau norimą 
daiktą. Kaip tik šiandien (tre-

1944 metais, užėjus an-
trajai sovietų okupacijai 
ir pradėjus siautėti NKVD 
divizijos daliniams, jaunes-
niems vyrams kilo grės-
mė būti paimtiems į ka-
riuomenę ir pasiųstiems 
į Vakarų frontą, o kitiems 
dar blogiau – ištremtiems 
į Sibirą. 

Daugelis vyrų nusprendė 
nepasiduoti, o kad turėtų 
bent laikinai kur prisiglausti, 
pagal fronto apkasuose ren-
giamų žeminių pavyzdį įsi-
rengė laikiną slėptuvę Gojaus 
miške. Jau 1944 metų lap-
kričio ir gruodžio mėnesiais 
daugelyje vietovių įvyko pir-
mieji partizanų susidūrimai 
su NKVD. Kažkam išdavus, į 
Gojaus miško prieigas atvyko 
didelė grupė NKVD kareivių, 
ėmėsi šukuoti mišką ir užsi-
šoko ant partizanų kulkos-
vaidininkų pasalų. Partizanai 
paklojo daug kareivių, bet jė-
gos buvo toli gražu nelygios, 
žuvo kulkosvaidininkai ir dar 
penki vietiniai vaikinai: Alek-
sandras Kamsiukas (1917–
1944), Juozas Karalevičius 
(1918–1944), Juozas Ma-

Įamžintas Gojaus partizanų atminimas

narka (1919–1944), Jonas 
Nemeikštis (1917–1944) ir 
Bronius Vrubliauskas (gi-
mimo metai kol kas nežino-
mi–1944). Okupantai ker-
šydami pradėjo siautėti dar 
labiau, Daug kur ėmė de-
ginti įtartinas sodybas. Su-
degino ir mūsų sodybą ne-
toli Gojaus miško, kadangi 
išdavikas nurodė, jog mano 
tėvas P. Proškus-Praškevi-
čius (1898–1947) dalyvavo 
tame partizanų būryje. Mes, 
šeši vaikai, su mama likome 
be namų kaip stovime. Nors 
nuo tų įvykių prabėgo lygiai 
75-eri metai, matyti vaizdai 

giliai įsirėžė į atmintį, atro-
do, tarsi tai vyko vakar. Norė-
dama, kad ši istorinė atmin-
tis būtų atkurta, įamžinta ir 
saugoma ateities kartoms, 
susibūrusi vietos iniciaty-
vinė grupė – Verknės giri-
ninkijos girininkas Aurimas 
Bartuška, Gojaus miško miš-
kininkas Mindaugas Miklu-
šis, ūkininkas Pranas Žygas, 
LŠS Vytauto Didžiojo šaulių 
2-osios rinktinės Kauno 202-
osios kuopos vadas Julius 
Proškus ir 202-osios kuopos 
vado pavaduotojas dr. Rai-
mundas Kaminskas – ėmėsi 
konkrečių veiksmų ir darbų. 

Kruopštus darbas neliko be 
rezultatų –gruodžio 10 die-
ną iškilo granitinis atminimo 
ženklas – obeliskas su Vyčio 
kryžiaus siluetais. Už didžiu-
lį darbą dėkojame Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centro gene-
ralinei direktorei dr. Teresei 
Birutei Burauskaitei, vyr. is-
torikei Dalei Urbonienei, Kul-
tūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos 
direktoriaus pavaduotojui, 
šauliui dr. Audriui Skaisčiui ir 
visiems, prisidėjusiems prie 
šios akcijos. Nuoširdžiausias 
AČIŪ.    Julius Proškus 

Darbe šventinę nuotaiką kuria puošmenos
gos, su kuriomis toje zonoje 
dirbama, o papildomų pa-
naudota kuo mažiau (iki 20 
proc.). Tad kalėdinėms kom-
pozicijoms buvo naudotos ne 
tik visiems gan įprastos me-
džiagos: eglių šakos, įvairių 
formų žvakelės, popierius, 
eglutės žaisliukai, audiniai, 
kankorėžiai, bet ir lipnios 
juostos ritinėliai, šepečiai, 
medinės gaminių detalės, ne-
benaudojamos įmonės em-
blemos, putplastis. Darbines 
patalpas puošia ir medinis 
namelis, ir iš metalo lakštų 
bei metalinio tinklo iškarpy-
tos snaigės. 

Kasmet prieš Kalėdas įmo-
nės darbuotojai pakviečia-
mi į Padėkos vakaronę, ku-
rios metu apžvelgiami besi-
baigiančių metų rezultatai, 
aptariami ateities planai ir 
apdovanojami dalyvavusieji 
puošiant darbo zonas. 
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Medinis namelis ir jo kūrėjai Mikalai Biazrodny, 
Gražina Trakymienė, Romas Masiulionis.

Iš metalo lakšto iškirpta snaigė... ir jos kūrėjai Irmantas Lapinskas, Aidas Petkevičius.
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Odontologai šaukiasi pagalbos: pigumas visada remiasi į 
kokybę

NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS

parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-12-08 apie 21.30 val. 
Prienuose, Drubengio g., su-
stabdžius automobilį „Škoda 
Octavia Combi“, kurį vairavo 
vyras (g. 1999 m.), automobilio 
salone, priekyje po keleivio sė-
dyne, rastas paketas su, įtaria-
ma, augalinės kilmės narkotine 
medžiaga. Įvykis tiriamas.

2019-12-08 apie 15.50 val. 
Prienuose, Revuonos g., pa-
tikrinimui sustabdžius auto-
mobilį „Audi Q7“, jį vairavęs ne-
blaivus (2,33 prom. alkoholio) 
vyras (g. 1986 m.) sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2019-12-08 anksti ryte, 05.41 
val., gautas pranešimas, kad 
Pakuonio sen. Bačkininkų k., 
kelyje Prienai–Kaunas, nuo 
Išlaužo pavažiavus apie 10 km, 
dėl slidžios kelio dangos nuo 
kelio nuvažiavo automobilis, o 
važiavęs priešais kitas automo-
bilis taip pat nuvažiavo nuo ke-
lio ir apvirto ant stogo. Atvykus 
PGP paaiškėjo, kad prispaustų 
žmonių nėra, vairuotoja iš 
apvirtusio automobilio išlipusi 
pati. PGP pareigūnai atvertė 
automobilį „Opel Zafira“ ir at-
jungė akumuliatorių, išstumė 
iš griovio ant kelio automobilį 
„Audi A6“. 

2019-12-08 apie 16.46 val. 
gautas pranešimas, kad Nau-
josios Ūtos sen., Tartupio k., 
Marijampolės pl. ir Ateities g. 
sankirtoje – Vartų sankryžoje, 
važiuojant nuo Marijampolės 
Prienų link, eismo įvykio metu 
susidūrė lengvieji automobiliai 
„VW Passat B6“ ir „Audi A6“, 
vienas vaikas prispaustas, du 
vaikai sužaloti. Atvykus PGP 
paaiškėjo, kad prispaustų ir 
sužalotų žmonių nebuvo. PGP 
pareigūnai atjungė automobi-
lių akumuliatorius ir budėjo, 
kol atvyko spec. tarnybos. 

Vokietijai iš šalies išsiuntus du rusų 
diplomatus, Rusija atsako tuo pačiu
Rusija ketvirtadienį paskelbė, kad išsiųs iš šalies du vokiečių 
diplomatus, atsakydama į Berlyno sprendimą dėl vieno 
buvusio Čečėnijos sukilėlių vado nužudymo iš Vokietijos 
išsiųsti du rusus.  Įtariama, kad žmogžudystę įvykdė vienas 
rusas, kuris netrukus buvo areštuotas Vokietijos sostinėje.

Indų policija tuščiais šoviniais šaudė į 
naujas demonstracijas
Indijos policija šalies šiaurės rytuose ketvirtadienį 
tuščiais šoviniais šaudė į naujas demonstracijas prieš 
pilietybės įstatymą, kuriose nepaisydami komendanto 
valandos dalyvavo tūkstančiai protestuotojų. Per 
protestus buvo sužeista 20–30 žmonių.

REKLAMA
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odontologija suteikia galimy-
bę ne tik nebekentėti skaus-
mų, bet ir atkurti burnos gro-
žį, vėl susigrąžinti prarastus 
dantis. 

Viduramžiais prarasti dan-
tys buvo atstatomi į išrau-
tų dantų vietą įstatant kito 
žmogaus dantį. Na, o garsu-
sis arabų chirurgas Abul Ka-
sim (936–1013 m.) jau nau-
dojo implantus, pagamin-
tus iš jaučio kaulo. Šiandien 
dantų implantologai gali pa-
sigirti daug kokybiškesniais 
pakaitalais ir procedūromis, 
tačiau siekiantys odontologi-
jos tobulėjimo odontologai 
šaukiasi pagalbos, nes koky-
biškos paslaugos teikiamos 
ne visur, o taisyti klaidas ir 
sunkius tokių klaidų pada-
rinius yra sudėtinga.

Kas tai yra kokybiški im-
plantai ir jų implantacija, 
sutiko papasakoti Prienuo-
se veikiančios odontologijos 
klinikos „Tikodenta“ burnos 
chirurgas Lukas Poškevi-
čius.

Pasak jo, danties implan-
tas yra dirbtinė danties ša-
knis, kuri implantuojama į 
žmogaus žandikaulį vieto-
je buvusio danties. Pats im-
plantas yra pagamintas iš 
titano, nes moksliškai įrody-
ta, kad žmogaus organizmas 
lengviausiai priima šio me-
talo lydinio svetimkūnius ir 
aplink tokį implantą esantys 
žmogaus audiniai lengviau 
priauga prie jo, kitaip tariant, 
prigyja. Tokie implantai tam-
pa patvariu ir stabiliu prote-
zų pakaitalu.

Implantacijos metu, pati-
krinus žandikaulio kaulo tū-
rį, implantas yra įsriegiamas 
į žandikaulį. 

Pasak L. Poškevičiaus, kau-
lo tūris yra labai svarbus. 
Kramtant maistą dantys są-
veikauja tarpusavyje, dante-
nos patiria spaudimo krūvį, 
tad kaulas po dantimi esti 
nuolat tvirtas, tačiau iškritus 
dančiui ir jo vietoje likus tuš-
čiai ertmei dantenos toje vie-

toje nepatiria jokio krūvio, 
todėl kaulas praranda savo 
savybes ir aptirpsta. 

Tokiu atveju atlikti implan-
tacijos negalima, nes kaulas 
šioje vietoje yra nestiprus, jo 
būna per mažai, kad naujasis 
implantas laikytųsi ilgiau. 
Tuomet prieš implantaciją 
kaulas turi būti priaugina-
mas. Į senojo danties vie-
tą yra leidžiama cheminio 
užpildo, kuris tampa kaulo 
pakaitalu. Suleidus užpildą, 
dantena užsiuvama ir 2–3 
mėnesius laukiama, kol toji 
vieta tampa tinkama implan-
tui įsriegti.

„Tikodentos“ klinikoje 
naudojami 6-8 milimetrų 
ilgio implantai, todėl srie-
giant į kaulą jie visiškai pa-
sislepia dantenoje. Dantena 
vėl užsiuvama ir laukiama 
pusei metų, kad būtų galima 
įsitikinti, jog organizmas sė-
kmingai priėmė implantą ir 
jis prigijo. Įsitikinus, kad im-
plantas prigijo, ant implanto 
pradedama formuoti dirb-
tinio danties, cirkonio arba 
metalo keramikos, karūnėlė, 
kuri dažniausiai tvirtinama 
ją prisukant prie to paties 
implanto.

Pasak burnos chirurgo, 
pati implantavimo operacija 
užtrunka apie pusvalandį ir 
atliekama su vietine nejau-
tra, taigi pacientas nejaučia 
jokio didesnio diskomforto, 
negu taisant dantis. 

Taigi, tokiai procedūrai 
belieka susitaupyti šiek tiek 
pinigų. Ne šiek tiek, bet ne-
mažai, nes kainuoja patys 
implantai dėl juose panau-
dotų medžiagų ir kokybės. 
Šveicariški aukštos kokybės 
bei Europos Sąjungos ser-
tifikatą turintys implantai 
klinikoje kainuoja 600–700 
eurų, sertifikuoti Vokieti-
jos implantai kainuoja apie 
500 eurų, Brazilijos – 450 
eurų. Visi šie implantai yra 
pagaminti iš geros kokybės 
titano lydinio ir kokybiški. 
Visgi, kaip paminėjo L. Poš-
kevičius, puikiai prigyja ir 
pigesni implantai, tačiau po 
ilgesnio laiko aplink juos dėl 
gaunamo kramtymo krūvio 

gali pradėti tirpti kaulas. Ko 
gero, tai yra viena iš vis daž-
nesnių problemų. 

Kaip paminėjo burnos chi-
rurgas, daug žmonių atranda 
galimybių ir klinikų, kurio-

se implantai kainuoja per-
pus pigiau. Pastaruoju me-
tu ypač išpopuliarėjo kelio-
nės į kaimyninę šalį, kurioje 
viskas atliekama greičiau ir 
pigiau. Tačiau sugrįžę paci-
entai neretai patiria įvairių 
negalavimų ir atėję į kliniką 
nustebina jų burnoje atlik-
tais darbais.

Pasak L. Poškevičiaus, jų 
klinikoje taikomas metodas, 
jog viename žandikaulyje ga-
li būti implantuojami ne dau-
giau kaip 8 implantai, tačiau 
dažniausiai implantuojami 4 
implantai, o tarpusavyje jie 
sujungiami „tilteliais“. Taigi, 
praradus visus dantis, į bur-
ną įsriegiami daugiausiai 8 
arba 16 implantų. Tuo tar-
pu kaimyninėje šalyje, ku-
rioje naudojami pigesni im-
plantai, jie, kad stabiliau lai-
kytųsi, sriegiami į kiekvieną 
danties ertmę. Negana to, jie 
yra ilgesni – 22–26 milime-
trų. Taigi dalis implanto lie-

ka kyšoti virš dantenos, kad 
ant implanto būtų galima 
kuo greičiau dėti karūnėlę. 
Nors implantai ilgesni, tačiau 
dėl savo ilgio jie yra nestabi-
lūs ir kramtant pradeda ga-

na greitai judėti, kaulo tūris 
aplink juos ima tirpti, prasi-
deda uždegimai. 

Ko gero, viena pavojin-
giausių problemų, kurias pa-
stebėjo odontologai, yra tai, 
jog gręžiant ilgus implantus 
į žandikaulius iškyla rizika 
pažeisti apatinio žandikau-
lio nervą arba implantus 
įgręžti į žmogaus kvėpavi-
mo sistemos sinusų ertmes, 
dėl ko prasideda papildomos 
komplikacijos. Tiesa, kyla 
ne tik rizika, bet vis dažniau 
susiduriama ir su to pada-
riniais.

L. Poškevičius sako, kad 
prieš kiekvieną implantaci-
ją ir po jos būtina daryti pa-
noraminę nuotrauką ir įsiti-
kinti, kur yra tinkamas kaulo 
tūris, kur jį reikia priauginti 
ir kur saugu gręžti implantą, 
o po implantacijos patikrin-
ti, ar viskas buvo atlikta tei-
singai. Deja, ne visos kaimy-
ninės šalies odontologijos 

klinikos turi įrangą, geban-
čią padaryti tokias nuotrau-
kas, arba jų nedaro. Todėl po 
implantacijos grįžę į namus 
prieniečiai tokias nuotrau-
kas eina pasidaryti į savo kli-

nikas, kuriose ir atrandami 
„odontologijos stebuklai“.

Pasak burnos chirurgo, 
kaimyninės šalies odonto-
logai, norėdami greičiau at-
likti procedūras, skubama 
dėti dantų karūnėles ant dar 
gerai neprigijusių implantų. 
Tokios skubos darbą lydi pa-
sekmės, kurios gali kainuoti 
ne tik būtinybę viską daryti 
iš naujo, bet dar ir šalinti pa-
darinius, infekcijas, kaulo bei 
nervų pažeidimus. Todėl to-
kia su kokybe prasilenkianti 
implantacija mažų mažiau-
siai kainuoja tiek pat, kiek 
kokybiška Lietuvoje, o iški-
lus komplikacijoms – ir dar 
daugiau. 

Be to, taisydami dantis 
kitoje valstybėje, pacientai 
praranda galimybę turėti 
kokybišką nuolatinę dantų 
ir implantų priežiūrą, kadan-
gi atstumas ir laikas suteikia 
papildomų rūpesčių bei kai-
nuoja daugiau.

Svečioje šalyje daryta implantacija. Viršutiniame žandikaulyje matosi, jog šonuose 
esančių implantų galai yra įsiterpę į juodas ertmes - sinusus. Apatiniame žandikauly-

je, trečiojo implanto iš kairės apačioje matosi tamsi dėmė - prasidėjęs uždegimas.

Keturių implantų technologija, taikoma Europos Sąjungos šalyse.
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Baltieji rūmai: karinės pagalbos Ukrainai 
pristabdymas buvo įprasta procedūra
Karinė pagalba Ukrainai buvo laikinai pristabdyta siekiant 
išsiaiškinti, ar tų lėšų skyrimas atitinka JAV politiką, ir tai 
nebuvo politinis bandymas blokuoti Kongreso sprendimus 
dėl išlaidų. Paskutinį kartą karinė pagalba buvo sustabdyta 
rugsėjo 10-ąją, o tada jos skyrimas buvo atnaujintas.  

ES sustabdė Ventspilio uosto projektų 
finansavimą, sutriko atsiskaitymai
Europos Sąjunga sustabdė Ventspilio uosto plėtros 
projektų finansavimą, JAV Iždo departamentui 
savaitės pradžioje paskelbus sankcijų uosto direkcijai, 
kontroliuojamai korupcija įtariamo Latvijos oligarcho ir 
Ventspilio mero Aivaro Lembergo.
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praleidusi keramikos studijo-
je „Molinukas“, dar po ketve-
rių metų Kauno J. Vienožins-
kio kolegijos Menų fakultete 
gavo dailiosios odos kūrėjo 
diplomą. 

Daug metų ji dirbo periodi-
nėje spaudoje ir leidiniuose 
ne tik iliustratore, bet ir meno 
redaktore, tekstų, komiksų ir 
pasakų autore, žurnaliste, fo-
tožurnaliste. 

Dailininkė parodose daly-
vauja nuo 2005 metų, o jos 
kūriniai yra apkeliavę ne tik 
Lietuvą, bet ir pasaulines me-
no galerijas nuo Romos iki 
Niujorko, ji yra pelniusi ne 
vieną reikšmingą apdovano-
jimą. 2019 metais Tokijo Me-
tropoliteno meno muziejuje 
vykusioje 21-oje pasaulinėje 
tapybos bei kaligrafijos par-
odoje menininkė buvo apdo-
vanota sidabro medaliu. 

2018 metais Lietuvos kul-
tūros ministerija Jurgitai 
Rancevienei suteikė profesio-
nalaus meno kūrėjo statusą. 

Pati menininkė pasakojo, 
kad pastaraisiais metais ap-
lankė labai daug šalių: Gruzi-
ją, Armėniją, Škotiją, Ukrainą, 
Indiją, Lenkiją, Vokietiją. Ir 
ne tik dalyvavo tarptautinė-
se parodose, surengė daug 
personalinių parodų, bet ir 
kuravo kitų kūrėjų parodas, 
organizavo simpoziumus.

„Jeigu reikėtų Jurgitos Ran-
cevienės kūrybos stilių „įtal-
pinti“ į vieną meninį terminą, 
neabejotinai geriausiai tiktų 
„šiuolaikinis kubizmas“. Lau-

Tapyba man yra laisvė!
žytos ir dekonstruotos linijos 
bei formos čia atlieka kitą vai-
dmenį – ne tik ignoruoja tri-
matį objekto vaizdavimą, taip 
sukurdami dvimatę plokštu-
mą, tačiau ir suteikia labai 
palankią terpę įsikurti meni-
ninkės vaizduojamiems gy-
viams. Jos sukurtos būtybės 
nėra sužmoginti padarai ar 
sumistifikuoti žmonės – vi-
si jos nutapyti veikėjai ats-
tovauja įvairiausiai pasaulio 

mitologijai, jos neimituojant, 
neįrašant kaip istorijos, o 
perkuriant savotiškai, perlei-
džiant per savo pačios, kaip 
menininkės, suvokimą. Me-
nininkės drobės yra užpildy-
tos drąsiomis spalvų kombi-
nacijomis, sugebant suvaldyti 
spalvų diapazoną nuo karš-
čiu alsuojančių iki žiemos 
speigais šaldančių atspalvių.“ 
(Menotyrininkė Neringa Mi-
kol, Torontas)

Rengdama parodą Prie-
nuose, Jurgita Rancevienė 
atsakė į keletą klausimų ir 
šiek tiek pravėrė savo kūry-
binės virtuvės duris. 

Kaip prasidėjo Jūsų kū-
rybinis kelias? Kas paska-
tino?

Mano abu tėvai – dailinin-
kai. Aš juokauju, kad šliaužio-
dama keturiomis jau piešiau 
ant vatmano lapo. Bet taip 
buvo iš tiesų. Vėliau tuome-
tinės tarybinių laikų darže-
lio auklėtojos mano piešinius 
laikė tokiais keistais, kad ma-
mai siūlė pasidomėti, kas su 
manimi negerai, nes visi vai-
kai debesėlius piešė mėlynus, 

o aš raudonus. Buvo ir tarpas, 
kai per prievartą lankiau me-
no mokyklą Birštone ir man 
visai nepatiko tapyti tai, ko 
reikia, kad išmoktum techni-
kų. Kiek atsimenu, nelabai ir 
sekėsi. Aš mieliau rinkdavau-
si po pušyną zylioti, uogauti, 
sėdėti ant šakos, stebėti orą 
ir pliurpti su draugais. 

Turite odos kūrėjo diplo-
mą, bet pasukote į tapybą. 
Kas tai lėmė?

Į odos specialybę įstojau 
iš smalsumo, o ir odos kva-
pas labai patiko. Jokios ki-
tos priežasties nebuvo. Man 
nepaprastai patiko glotnūs 
odos pano ant sienų. Tame 
odos medžiagiškume jau-
čiau magiją. Studijų metais 
buvo nemažai rėmų. Ką da-
ryti galima, ko daryti negali-
ma. Aš tiesiog norėjau kurti 
tai, kas man patinka. Bet kol 
priklausai kokiai nors siste-
mai, turinčiai savo taisykles, 
tol nesi visiškai laisvas, arba 
pasirenki tas taisykles laužy-
ti. Aš visuomet laužiau taisy-
kles. Tai darė mano gyvenimą 
įdomesnį, bet kūrybinį kelią 
– sunkesnį. Nes jei nedarai 
taip, kaip liepia, tai „negausi 
saldainio“. Dabar aš šypsausi, 
bet iš esmės niekas pasaulyje 
nepasikeitė, galioja tos pačios 
taisyklės. Bet tapyba man yra 
laisvė! Mano tapyba „neraga-
vo“ rėmų. 

Kas paskatina rinktis 
vienas ar kitas tapybos te-
mas? 

Vidinis augimas, poky-
čiai ir transformacijos. Ku-
riu pliūpsniais. Būna ir per-
einamų laikotarpių, kai pati 
matau, kad kūriniai užbaigti, 
bet pats procesas leidžia nu-
manyti, kad artėju prie dar 
vieno kūrybinės brandos eta-
po. Tarsi darai viena, bet min-
timis esi jau visai kitur. Per-
einamą kūrybinį laiko tarpą 
galiu palyginti su gyvenimu 
– juk būna, kad sukiesi toje 
savo rutinoje, bet mintimis 
jau esi kitur, nuojauta kužda, 
kad sprendimą žengti toliau 
jau priėmei, nors iš inercijos 
vis dar leki tuo ratu kaip vo-
verė. Bet ateina laikas, dedu 
tašką ir nebegrįžtu. Tuomet 
vėl prasideda judėjimas ir 
paieškos kažko naujo, man 
pačiai įdomaus, netikėto. 

Ar pradėjusi tapyti žino-
te, koks bus galutinis re-
zultatas? 

Galiu drąsiai pasakyti, kad 
niekada. Kartais suplanuoju 
paveikslą ir jau iš pat pradžių 
man jis tampa neįdomus. Ta-
da reikia įkvėpti ir paleisti. 
Kai tik paleidi, vidinis bal-
sas padiktuoja kelią rankai. 
Manau, kad planavimas ne 
man. Būna, nežinai, ko nori, 
tiesiog pradedi tapyti. Išva-
žiuoji iš studijos it musę pe-
šęs. Grįžti, o drobė vis vien su 
tavimi „nesikalba“. O po kiek 
laiko atsisuki ir pamatai ten 
visko tiek, kad tik spėk da-
žus spausti iš tūbų ir, žiūrėk, 
jau baigta. Ir visas pasaulis 
ten. Jis ir buvo ten, bet tu bu-
vai tarsi aklas ir nematei jo 
anksčiau. Tai tas pats, kaip 

rakto ieškoti, kai jis po nosi-
mi ant stalo, o tu jo nematai 
ir išverti aukštyn kojomis vi-
sus namus. 

Iš kur semiatės įkvėpi-
mo?

Jei gyveni, tai alsuoji: įkve-
pi – iškvepi. Turi gyvenimas 
pulsuoti venomis. Jei tik pra-
dedi liūliuoti pelkėje, pro-
cesas tampa klampus ir su-
stoja. Kai žiūriu į savo ir ki-
tų autorių kūrinius, dažnai 
jaučiu, ar jie kurti gyvenant, 
ar liūliuojant. „Išmušti“ save 
iš patogumo zonos man yra 
svarbu. Taip gimsta naujos 
idėjos, sukasi nauji procesai. 
Augi, grynėji. Kūryba keliauja 
kartu su tavimi. Tai tas pats, 
kas suptis sūpynėse. Pasi-
supi, pasivaikštai. Kai kurie 
menininkai kuria kiekvieną 
dieną, o man reikia poilsio. 
Nuo teptukų, nuo drobių, nuo 

savęs... Tada lipdau arba ilius-
truoju knygas, organizuoju 
ką nors. 

Kas Jums, kūrėjai, yra 
laimė?

Labai sunkus klausimas. 
Laimė – tai vidinis pojūtis. Ar-
ba jį jauti, arba ne. Paskraidai, 
paskui šlepteli, vėl stojiesi ir 
vėl skraidai. Nėra kažkokios 
išskirtinės kūrėjo laimės. Yra 
tiesiog žmogaus laimė. Aš lai-
minga, kai mane priima tokią, 
kokia esu. Dar labai laiminga, 
kad moku priimti žmones 
tokius, kokie jie yra. Laimin-
ga, kad gyvenu savo gyveni-
mą, negyvenu svetimų. Aš 
visiems palinkėčiau mažiau 
vertinti ir klijuoti etiketes, 
mažiau vaikytis tuščių ver-
tybių, leisti sau ir šalia esan-
tiems kvėpuoti. Vidinė laisvė 

yra laimė. 
Esate ir knygų iliustrato-

rė. Kaip visur suspėjate?
Oi nežinau, neklauskite. 

Man atrodo, kad aš dienų 
dienas nieko neveikiu. Bet 
kažkaip ima ir atsiranda vis 
kas nors naujo. Jei atvirai, aš 
nespėju, bet mane prispau-
džia, tada išraustu iš gėdos, 
pacypiu – ir padarau. Jei nie-
kas neprispaustų ar neatsi-
rastų man įdomių projektų, 
kur net virpi, kaip nori dary-
ti, tai tingėčiau ir tingėčiau... 
Pliurpčiau ant pušies šakos 
atsisėdusi, kaip vaikystėje, tik 
pagalvę pasidėčiau, nes jau 
norisi minkščiau sėdėti. 

Vienas iš naujausių Jūsų 
projektų – nepriklauso-
mas meno portalas „Mėly-
nas šuo“, skirtas meno bei 
kultūros įvykių apžvalgai ir 
kritikai. Papasakokite pla-

čiau apie šį portalą. Kodėl 
jis atsirado?

Meno ir kultūros platfor-
ma atsirado, kai Kaune savi-
valdybė uždarė daug metų 
veikusį puikų meno portalą 
„Kamanė“. Mačiau, kad įma-
noma tai padaryti, ir ačiū 
sūnui Pijui, kuris labai padė-
jo. Padarėme šį portalą visai 
meno bendruomenei. Čia tie-
siog buvo: imsiu ir padarysiu. 
Ir padariau! Dabar tai vienas 
iš projektų, kuris šiuo metu 
atostogauja, nes viena sėdyne 
visų kėdžių neapsėsi. Mat šie-
met startavo ir tarptautinis 
meno simpoziumas „Mėly-
nas šuo“, kuruojamas portalo, 
o tai reiškia, kad jį organiza-
vau taip pat aš. Pajutau, kad 
tiesiog pavargau. Tačiau po 
Naujųjų metų jau yra naujų 
planų – portalas startuos su 
nauja jėga.  

Ar šeimoje yra daugiau 
menininkų? Kaip artimie-
ji žiūri į visur lakstančią 
ir prie puodų nestovinčią 
mamą? 

Mano vyras taip pat daili-
ninkas, tik juvelyras, ne tapy-
tojas. Sūnus baigė skulptūrą, 
bet pasuko į programavimą. 
O aš tikrai stoviu prie puodų 
ir gana dažnai, nes kulinarija 
yra mano antras kvėpavimas 
ir hobis. Prieskonius tyrinė-
ju jau daugiau nei 10 metų ir 
pati ruošiu mišinius. Man ne-
paprastai patinka gaminti, tai 
tokia pat kūryba. 

Kokią parodą pristatysi-
te Prienų žiūrovams? Ko-
kia bus jos idėja?

Parodos pavadinimui pa-
rinkau Haufo pasakos burta-
žodį „Mutabor“. Mano kūri-
niuose dažnai matomos mi-
tologinės būtybės, bet dažnai 
jos yra sužmoginamos arba 
žmonės virsta gyvūnais. Tai 
tarsi viskas viename. Stebint 
gyvenimą kartais atrodo, kad 
žmonės visomis išgalėmis 
nenori nusijuokti ir pamiršę 
burtažodį tiesiog švęsti gy-
venimą. Jie verčiau renkasi 
pasimatuoti būsenas ir svar-
biausia jiems nepamiršti bur-
tažodžio. Galiausiai nebežino 
kas jie, ko nori, kas jiems tei-
kia džiaugsmą. Galbūt bur-
tažodį reikia pamiršti, kai esi 
laimingas?

Ačiū už pokalbį. 

Jurgita Rancevienė. Mutabor.

Jurgita Rancevienė. Auksinės širdies vagis. Drobe, akrilas, aliejus.
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Šiauliuose į vidų įmetus tris maišelius su 
dažais sugadintas parduotuvės turtas
Šiauliuose nenustatytas vyras pro duris į parduotuvę įmetė 
tris polietileninius maišelius su dažais. Dažai sugadino 
parduotuvėje buvusius rūbus, batus, sieną ir baldus. 
Padaryta turtinė žala siekia 1,7 tūkst. eurų.

Šiauliuose paspirtuku partrenktai 
moteriai lūžo nosis
Šiauliuose nukentėjo paspirtuku partrenkta moteris. 
Važiuodamas paspirtuku nenustatytas asmuo 
partrenkė 1966 metais gimusią moterį ir iš įvykio vietos 
pasišalino. Nukentėjusioji kaktos plėštą žaizdą, veido 
sumušimą ir nubrozdinimą, nosies lūžimą, dešinio riešo 
sumušimą po medikų apžiūros gydosi ambulatoriškai.

nešios ėriukus prie krūtinės“, 
– sako pranašas Izaijas. „Vieš-
pats veda; Viešpats gano sa-
vo tautą; jei reikia – Viešpats 
švelniai ją pabara. Jis net ir 
baudžia švelniai. Dievas yra 
geras ir švelnus. Tai ne didak-
tinė ar diplomatinė poza, bet 
spontaniškas džiaugsmas. 
Kai nusidėjęs žmogus prie jo 
prisiartina, jis pasitinka jį su 
džiaugsmu ir švelnumu.“

Mes dažnai nesugebame 
to suprasti, nesame dėkingi ir 
nesidžiaugiame, sakė popie-
žius. „Mes vis skundžiamės 
ir skundžiamės, manydami, 
kad esame tokie silpni ir pa-
žeidžiami, mūsų nuodėmės 
tokios didelės, kad neįma-
noma susilaukti atleidimo. 
Ir kaip tik tuo metu Viešpats 
ateina ir sako: „Aš noriu tave 
paguosti, būti šalia tavęs“ ir 
švelniai mus apkabina. Ga-
lingasis Dievas, dangaus ir 
žemės kūrėjas, Dievas, kuris 
dėl mūsų nešė kryžių ir ant 
jo mirė, švelniai apkabina ir 
sako: „Neverk“.“

„„Tėve, aš labai nusidėjau; 
aš labai daug kartų esu gy-
venime suklydęs“. Tačiau tu 
vis tiek leisk, kad Dievas ta-
ve paguostų. „Kaip gi Vieš-
pats guodžia? Ką daryti, kad 
jis paguostų?“ Prašyk atlei-
dimo. Būk drąsus. Atverk 
savo širdies  duris. Jis prisi-
artins prie tavęs kaip tėvas, 
kaip brolis. Jis yra ganytojas, 
kuris švelniai gano savo kai-
menę, jis nešioja ėriukus prie 
krūtinės. Šitaip Viešpats mus 
guodžia.“ 

VATICANNEWS

Ir katalikai juokiasi...
Kalėdojo Vilkapėdžiuose 

Zubrys, klebonas. Ir avis rė-
kia.

– O ko ji rėkia?
– Laikas pietų šerti, tai rė-

kia.
– Ne, pane, ji rėkia, kad ku-

nigui reikia vilnos duoti.

***

Kunigas kalėdojo ir mokė 
daugiau apie krikštą.

– Kristų krikštijo šventas 
Jonas.

– O Joną kas krikštijo? – 
klausia vaikas.

kankinystė krikščioniui yra 
kaip oras. Visada bus kanki-
nių. Jei turime kankinių, va-
dinasi, einame teisingu keliu, 
einame kartu su Jėzumi.

Po šio trumpo ekskurso 
grįžęs prie Pauliaus teismo 
temos popiežius sakė, kad 
gynyba karaliaus Agripos 
akivaizdoje tapo nuostabiu 
tikėjimo į Kristų liudijimu. 
Paulius pirmiausiai papasa-
kojo karaliui savo atsiverti-
mo istoriją: prisikėlęs Kris-
tus jam suteikė misiją skelbti 
jį visoms tautoms. Pauliaus 
liudijimas buvo toks įtaigus, 
kad karalius prisipažino, jog 
nedaug trūksta, kad jis taptų 
krikščioniu. Paulius buvo iš-
teisintas, tačiau negalėjo būti 
išleistas į laisvę, nes prieš tai 
jis buvo pareikalavęs, kad, 
kaip Romos pilietis, būtų tei-
siamas paties imperatoriaus. 
Paulius turėjo būti nugaben-
tas į imperijos sotinę. Prasi-
dėjo Pauliaus ir su juo Die-
vo Žodžio kelionė į Romos 
miestą. Nuo dabar Apašta-
lų darbai kalba apie Paulių 
kaip kalinį, kurio grandinės 
yra ištikimybės Prisikėlusia-
jam ženklas.

„Brangieji broliai ir sese-
rys, Paulius mus moko ištver-
mės sunkumuose ir sugebė-
jimo į viską žiūrėti tikėjimo 
akimis“, – sakė popiežius, 
baigdamas katechezę. „Pra-
šykime Viešpatį, kad, Apašta-
lui užtariant, stiprintų mūsų 
tikėjimą ir ištikimybę savo 
krikščioniškajam pašauki-
mui būti Viešpaties moki-
niais ir misionieriais.“

Popiežiaus homilija. 
Viešpats guodžia ir 
baudžia švelniai

Viešpats švelniai ir rūpes-
tingai, kaip geras ganytojas, 
veda savo tautą. Jis švelniai 
ją guodžia, kai tauta pasiklys-
ta – jis švelniai ją sugrąžina į 
tiesų kelią, jei reikia pabarti 
ir nubausti – jis baudžia švel-
niai, sakė popiežius Pranciš-
kus antradienio rytą Šv. Mor-
tos namų koplyčioje aukotų 
Mišių homilijoje.

Šios dienos skaitiniai kalba 
apie gerąjį ganytoją. „Ganys 
kaip piemuo savo bandą... 

Bendroji audiencija. 
Paulius – kenčiančio 
Viešpaties liudytojas

Susitikęs su piligrimais, at-
vykusiais į trečiadienio ben-
drąją audienciją, popiežius 
Pranciškus tęsė katechezę 
apie Apaštalų darbus. Šį kar-
tą buvo kalbama apie šv. Pau-
liaus sugrįžimą į Jeruzalę ir 
po to sekusius įvykius.

Evangelijos skelbimą ir 
liudijimą vis dažniau lydi 
kančia. Paulius yra ne tik uo-
lumu degantis skelbėjas: jis 
ir savo kančia liudija Prisi-
kėlusįjį. Pauliui atvykus į Je-
ruzalę kilo sambrūzdis. Juo 
nepasitikėjo kai kurie krikš-
čionys, atsimindami, kad dar 
neseniai jis  juos persekiojo. 
Jo nekentė ir tie, nuo kurių jis 
nusigręžė. Paulius buvo ap-
kaltintas, kad savo mokymu 
nusižengia Įstatymui ir šven-
tyklai, buvo suimtas ir pasta-
tytas pirmiausiai prieš žydų 
tarybos teismą, vėliau prieš 
Romos imperijos vietinin-
ką ir galiausiai prieš karalių 
Agripą. Apaštalų darbų au-
torius šv. Lukas atkreipia dė-
mesį, kad Pauliaus suėmimo 
istorija labai panaši į Jėzaus 
suėmimą: tautos vadovai jų 
nekenčia ir viešai apkaltina, 
jie tąsomi iš vieno teismo į 
kitą, imperijos vietininkai 
nemato jų kaltės.

Kalbėdamas apie Pauliaus 
persekiojimo istoriją, popie-
žius maldininkams sakė, kad 
prieš pat bendrosios audi-
encijos pradžią jis Šv. Petro 
bazilikoje susitiko su piligri-
mais iš Ukrainos. Tie žmonės 
buvo persekiojami, kentėjo 
dėl Evangelijos, tačiau nesi-
leido į jokius kompromisus, 
sakė Pranciškus. Ir šiandien 
pasaulyje, taip pat Europoje, 
turime daug kankinių. Tačiau 

Gruodžio 3-ąją Pakuonio 
seniūnijoje vyko popietė, 
skirta paminėti Tarptau-
tinę neįgaliųjų dieną. Į po-
pietę buvo pakviesti patys 
vyriausieji Prienų rajono 
savivaldybės socialinių 
paslaugų centro paslaugų 
gavėjai. 

Mintis visus suburti prie 
vieno bendro stalo pasida-
linti bendrumu ir bendruo-
meniškumu, šventinio lau-
kimo džiugesiu, kilo socia-
linio darbuotojo padėjėjai 
Laimai Stravinskaitei. 

Visi susirinkusieji buvo 

Senjorų rankose užgimė kalėdiniai stebuklai

pasveikinti su Tarptautine 
neįgaliųjų diena ir artėjan-
čiomis nuostabiausiomis 
metų šventėmis. Vėliau visi 
gamino kalėdines kompo-
zicijas. Padedami vyr. pro-
fesijos mokytojos Živilės 
Večerskienės bei socialinių 
darbuotojų, dirbančių su 
šeimomis Jurgitos Ruseckie-
nės ir Linos Tamošiūnienės, 
senjorai pasigamino kalėdi-
nių kompozicijų papuošti 
savo namus, jas papildė įvai-
riausiais žaisliukais. 

Popietės metu prie puo-
delio arbatos senjorai ben-

dravo, diskutavo, dalinosi 
savo rūpesčiais, džiaugs-
mais ir įspūdžiais. 

Artėja Kalėdos, todėl vi-
siems buvo gera nors trum-
pai akimirkai stabtelėti ir 
prisiminti, kas įvyko per 
šiuos metus. Smagu buvo 
matyti džiugesį žmonių aky-
se, gavus pačią gražiausią 
dovaną – nuostabius paty-
rimus ir emocijas.

Informaciją rengė sociali-
nės darbuotojos, dirbančios 

su šeima, Jurgita Ruseckie-
nė, Lina Tamošiūnienė ir so-
cialinio darbuotojo padėjėja 

Laima Stravinskaitė

Prienų „Revuonos“ pa-
grindinės mokyklos 4 kla-
sės mokinės, vadovaujamos 
dailės mokytojos metodi-
ninkės Aušros Deltuvienės, 

„Angelas žemėn parkeliauja. Saulės pasitikti. 
Žmogų pasveikinti. Šilumą delnams, ramybę 
dvasiai parneša...“

norėdamos visus pasveikin-
ti su šv. Kalėdomis, iš kera-
mikos pagamino baltus an-
gelus, kurie atkeliavo į mo-
kytojų kambarį ir jaukiai įsi-

taisė prie Advento vainiko. 
Mergaitės tiki, kad jų sukurti 
angelai teikia ramybę, šilu-
mą ir gerumą. 

Prienų „Revuonos“  
pagrindinės mokyklos  

informacija
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Tauragės rajone pratybų metu kariai rado 
maišą sprogmenų
Tauragės rajone miške pratybų metu Lietuvos kariuomenės 
kariai trečiadienio pavakarę rado maišą sprogmenų. 
Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ 
pareigūnai išvežė neutralizuoti 12 vienetų trotilo briketų, du 
artilerijos sviedinius ir tris kapsules.

Bangladeše per gaisrą plastiko fabrike 
žuvo aštuoni žmonės
Netoli Bangladešo sostinės Dakos veikusiame 
nelegaliame plastiko fabrike įsiplieskus gaisrui žuvo 
aštuoni žmonės, o dar 24 buvo sunkiai sužaloti. Fabrikas 
veikė nelegaliai, o su gaisru kovojo dešimtys ugniagesių. 
2012 m. 111 žmonių žuvo per gaisrą siuvykloje.
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Šeštadienio vakaras nebu-
vo panašus į baltą žiemos 
vakarą, kai visų miesto gy-
ventojų ir svečių džiaugs-
mui įžiebiama kurorto 
eglė. 

Tačiau lietus ir vėjas ne-
išblaškė žmonių noro daly-
vauti gražiame ir linksmame 
renginyje. J. Basanavičiaus 
aikštėje grojo muzika, links-
mai nusiteikę žmonės laukė 
tos akimirkos, kai gražuolė 
eglė sutviskės visu grožiu, 
paskelbdama, kad prasideda 
šventinis laikotarpis, gausus 
įvairių renginių.

Pirmiausia visus pradžiu-
gino nuostabi „Ugnies šou 
pasaka“, kuri nepakartoja-
mai atrodė vakaro tamsoje. 
Birštono savivaldybės merė 

Nijolė Dirginčienė pasveikino 
susirinkusiuosius į aikštę su 
artėjančiomis gražiausiomis 
metų šventėmis, linkėdama 
gražiai, prasmingai jas sutikti 
ir smagiai atšvęsti, kad ir at-
einantys metai būtų ne pras-
tesni už praeinančius.

O kokia gi šventė be kon-
certo? Tad vaikų džiaugsmui 
scenoje pasirodė nuostabus 
vaikų ansamblis „Saulės vai-
kai“, kurie dainavo ir šoko, o 
su jais aikštėje šoko ir daina-
vo susirinkusieji. Labiausiai 
aktyvūs buvo patys jauniau-
si renginio dalyviai. Vaikams, 
beje, ir suaugusiems, buvo 
įdomu matyti tarp jų vaikš-
tančius didelius žmones (ant 
kojūkų) ir kartu laukti tos 
nuostabios akimirkos, kai 
bus uždegta kurorto eglė.

Bet pirmiausia reikėjo su-
laukti Kalėdų Senelio, kuris 
kažkur užstrigo ir vis nepa-
sirodė. Lazdą kažkas rado ir 
atnešė, o paties Senelio vis 
nebuvo – ir šaukė visi, ir te-
lefonais švietė, o jo nėra ir 
nėra...

Po dar kelių „Saulės vaikų“ 
dainų su dainininke Jūrate 
Miliauskaite, pagaliau į aikštę 
įvažiavo švieselėmis nusags-

tytas elektromobilis, kuriuo 
ir atvyko Kalėdų Senelis. Kaip 
įprasta, Senelis pakalbino jo 
laukiančius vaikus, paklau-
sinėjo, ar visi parašė jam laiš-
kus, ar laukia Kalėdų...

Taigi, netrukus buvo įžieb-
ta graži ir spindinti eglė, o 

Kalėdų Senelis paskelbė, kad 
Birštone prasideda šventinis 
laikotarpis. Po eglės įžiebimo 
s nugriaudėjo saliutai, dangų 
nušvietė įvairiaspalviai fejer-
verkai.

Vyresni žmonės netrukus 
skirstėsi iš aikštės, o jau-
nimas ir vaikai dar norėjo 
pasidžiaugti gražia eglute, 
pasiklausyti skambančios 
muzikos. Juk prasidėjo šven-
tinis laikotarpis, prasidėjo 
didysis laukimas ateinančio 
Atpirkėjo.

Šiuo šventiniu laikotarpiu 
Birštone vyks daug įvairių 
renginių. 

Gruodžio 13-ąją kultūros 
centre vyks muzikinė kome-
dija „Penkiašakis dobilėlis“, 
14 dieną – kurorto bažnyčioje 

„Advento susikaupimas“ (šv. 
Mišios), 15 dieną – rytinės 
šv. Mišios bažnyčioje, o 13.30 
val. – Adventinė popietė kul-
tūros centre. Gruodžio 14 d. 
vyks Vincenzo Cipriani muzi-
kinis projektas (Italija), 16 d. 
– kino filmas „Sutemose“, 20 
d. – meno mėgėjų kolekty-
vų šventinis koncertas „Lau-
kiam Kalėdų linksmai“, 26 d. 
– koncertas „Gražiausia Kalė-
dų muzika“, 30 d. – koncertas 
„Kalėdos saulėtoje Italijoje“, 
o 31 d. – koncertas „Pasau-
lis 2020“. 

Renginių daug ir įvairių, 
tad kaip raginama Birštone, 
švęskime lėtai svajingai, ro-
mantiškai ir neskubėdami. 
Džiaukimės gražiausiomis 
metų šventėmis.

Eglės įžiebimu Birštone paskelbtas kalėdinis laikotarpis

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Svei-
katos apsaugos ministe-
rijos (toliau – NVSC) Kau-
no departamento Prienų 
skyrius, vadovaudamasis 
Sveikatos apsaugos minis-
terijos ir jai pavaldžių ins-
titucijų veiksmų cheminio 
užteršimo atveju tvarkos 
aprašu, dėl Alytaus mies-
te UAB ,,Ekologistika“ pa-
dangų perdirbimo įmonėje 
2019-10-16–2019-10-26 
vykusio gaisro ir susidariu-
sios ekstremalios situaci-
jos atliko veiksmus galimo 
aplinkos taršos poveikio 
visuomenės sveikatai įver-
tinimui ir valdymui.

Siekiant įvertinti dirvo-
žemio užterštumo atitiktį 
Lietuvos higienos normos 
HN 60:2015 ,,Pavojingųjų 
cheminių medžiagų ribinės 
vertės dirvožemyje“ (toliau 
– HN 60:2015) Kauno de-
partamento Prienų skyrius 
organizavo tikėtinai labiau-
siai užterštų gyvenamųjų ir 
visuomeninių teritorijų dir-
vožemio bandinių ištyrimą. 
Atlikus cheminės taršos ir 
sklaidos įvertinimą ir gau-

Po Alytaus gaisro gauti dirvožemio 
tyrimų, atliktų Birštono sav., rezultatai

tą rekomendaciją iš Alytaus 
departamento buvo nustatyti 
2 taškai, kurie buvo įtraukti į 
aplinkos veiksnių, keliančių 
riziką gyventojų sveikatai dėl 
padangų gaisro, stebėsenos 
(monitoringo) programą: 
1-asis Prienų rajone, 2-asis 
Birštono savivaldybėje. 2019 
m. lapkričio 21 d. buvo paim-
tas ir ištirtas mėginys, adresu 
Miško g. 2, Siponių k., Birš-
tono sav. Įvertinus Naciona-
linės visuomenės sveikatos 
priežiūros laboratorijos Che-
minių tyrimų skyriaus 2019 
m. gruodžio 5 d. gautą proto-
kolą Nr. Ch 11167/2019 sun-
kiųjų metalų (cinko, kadmio, 
kobalto, švino), lakiųjų orga-
ninių junginių (ksileno, to-
lueno, etilbenzeno, stireno), 
daugiaciklinių aromatinių 
angliavandenilių (naftaleno, 
antraceno, pireno), ribinės 
vertės neviršijo HN 60:2016 
nurodytų ribinių verčių. An-
trasis mėginių paėmimas bus 
organizuojamas 2020 m. ko-
vo mėn.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Svei-

katos apsaugos ministerijos 
Kauno departamento Prienų 

skyriaus informacija
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Kėdainiuose planuojama perdirbti 
pavojingas atliekas 
Atliekų perdirbimo bendrovė „Baltic Recycling“ 
Kėdainiuose planuoja statyti naują gamyklą, į kurią perkeltų 
gamybą iš Širvintų. Gamykloje būtų perdirbami įvairūs 
elektronikos gaminiai: televizoriai, kompiuteriai, telefonai, 
buitinė technika ir kita elektroninė įranga.

JAV centrinis bankas nepakeitė bazinės 
palūkanų normos
JAV federalinio rezervo sistema (FRS) paskutiniame 
šiais metais posėdyje, kaip ir prognozuota, nepakeitė 
bazinės palūkanų normos. Tai, pasak ekspertų, yra 
ženklas, kad JAV centrinis bankas, neignoruoja pasaulio 
ekonomikos augimo lėtėjimo.
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Gruodžio 6 dieną Birštono 
„Carito“ namuose vyko „Bo-
čių“ bendrijos adventinė va-
karonė ir ataskaitinis-rinki-
minis susirinkimas. 

Pirmiausia buvo uždegtos 
adventinio vainiko žvakės,  
prisiminti ir Tylos minute pa-
gerbti šiemet iškeliavusieji į 
amžinybę „Bočių“ bendrijos 
nariai.

„Bočių“ pirmininkė Juli-
ja Barutienė pažymėjo, kad 
bendrija vienija 158 narius, 
o susirinkime dalyvauja 82. 
Susirinkimo pirmininke buvo 
išrinkta Aldona Milda Valat-
kienė, sekretore – Veronika 
Valatkevičienė..

Ataskaitą apie 2016–2019 
metais nuveiktus darbus pa-
teikė bendrijos pirmininkė 
Julija Barutienė.

„Bočių“ bendrija yra viena 
iš gausiausių ir aktyviausių 
nevyriausybinių organizacijų, 
vienijanti bendraminčius, no-
rinčius užsiimti įvairia naudin-
ga visuomenei veikla, dalyvau-
ti renginiuose ir patiems juos 
rengti, organizuoti išvykas ir 
ekskursijas, bendrauti ir ben-
dradarbiauti su kitų miestų 
senjorų organizacijomis.

Tad kalbėdama apie nuveik-
tus darbus J. Barutienė turėjo 
kuo pasidžiaugti. Birštonie-
čiai ne tik svečiavosi pas savo 
draugus, bet ir patys priėmė 
per 1000 svečių iš Varėnos, 
Marijampolės, Druskininkų, 
Kaišiadorių, Elektrėnų ir kitur. 
Susitikę rengė vakarones, or-
ganizavo ekskursijas po Birš-
toną, kartu lankė muziejus ir 
kitas žymias ir įdomias vietas, 
pasakojo apie mūsų kurortą.

Birštono „Bočiai“ mėgsta 
keliauti. Kiekvieną vasarą ilsi-
si Palangoje, pakeliui aplanko 
žymias vietas. Per šiuo trejus 
metus bendrijos nariai aplan-
kė Paberžės bažnytėlę, Kaišia-
doryse Palaimintojo vyskupo 
Teofiliaus Matulionio garbei 
pastatytą skulptūrą, jo bu-
vusią palaidojimo vietą prie 
bažnyčios. 

Pirmininkė paminėjo, kad 

„Bočiams“ vėl vadovaus Julija Barutienė
bočiai aktyviai dalyvauja Sau-
sio 13-osios, Vasario 16-osios, 
Kovo 11-osios minėjimuose, 
liepos 6-ąją visi gieda Tautišką 
giesmę prie Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto pamin-
klo. Bočiai turi gražią tradiciją 
kiekvieną pavasarį paminėti 
Kovo 8-ąją, pasidžiaugti atė-
jusiu pavasariu, taip pat da-
lyvauti įvairiose talkose tiek 
miesto teritorijoje, tiek tvar-
kant Panemunės ir Gudakal-
nio kapinaites. Bendrijos na-
riai rūpinasi savo sveikata, da-
lyvauja sveikatos tobulinimo 
seminaruose, sveikatingumo 
dienose, vaikšto su šiaurietiš-
ko ėjimo lazdomis, organizuo-
ja ir patys dalyvauja petankės 
varžybose. 

„Tarpušvenčiu, tarp Kalėdų 
ir Naujųjų metų, visada susi-
renkame pasidžiaugti per me-
tus padarytais gerais darbais 
ir rezultatais, taip pat lankome 
ligonius, kurie nevaikšto ir ne-
išeina iš namų, prieš šventes 
jiems nunešame lauktuvių“, 
– sakė J. Barutienė.

Bočiai turi ir dar vieną gra-
žią tradiciją – draugauja su 
darželio-lopšelio vaikučiais, 
seka jiems pasakas, o su vy-
resniais – eina lankyti kapų 
prieš Vėlines, kalbasi apie jų 
reikšmę.

Pasak J. Barutienės, Birš-
tono „Bočių“ veikla žinoma 
ne tik savo savivaldybėje, bet 
ir šalyje. Didelė garbė buvo 
apsilankyti prezidentūroje, 
susitikti su prezidente Dalia 
Grybauskaite, gauti padėkos 
raštus iš Lietuvos pensininkų 
draugijos už gerą darbą ir ak-
tyvią visuomeninę veiklą.

Ataskaitos metu buvo pa-
rodyta nemažai fotografijų, 
iliustruojančių bočių veiklą 
per trejus metus. 

Judita Vyšniauskienė patei-
kė Revizijos komisijos ataskai-
tą, kurioje nurodoma, kad visi 
finansiniai reikalai tvarkomi 
gerai, visos pajamos ir išlaidos 
pagrįstos dokumentais.

Pabaigus ataskaitas, buvo 
išrinkta balsų skaičiavimo ko-
misija, kuri turėjo suskaičiuoti 
rinkimų balsus. Į „Bočių“ ben-
drijos pirmininko pareigas 
buvo pasiūlyti du asmenys 
–Julija Barutienė ir Arnoldas 

Ribinskas, tačiau pastarasis 
savo kandidatūrą atsiėmė ir 
nesutiko būti renkamas. Tada 
visi bendrijos nariai vienbal-
siai savo pirmininke vėl trejų 
metų laikotarpiui išrinko Juli-
ją Barutienę, kuri jiems vado-
vaus jau 14-us metus. 

Į valdybą išrinkti: Antanina 
Grigaravičienė, Vytautas Gu-
delevičius, Leonas Lynikas, 
Algis Vyšniauskas, Vera Žilins-
kienė, Danutė Žitkuvienė, Ele-
na Ozamblauskienė, Aldona 
Gudauskienė ir Aldona Milda 
Valatkienė.

Į Revizijos komisiją išrinkti: 
Vida Budreckienė, Eugenija 
Lynikienė, Magdalena Kulbu-
šauskienė.

Julija Barutienė padėkojo 
už pasitikėjimą, tarė ačiū bu-
vusiems valdybos nariams, 
pasveikino naujai išrinktus ir 
palinkėjo sėkmės.

„Bočių“ bendrijos narius 
sveikino LR Seimo nario, že-
mės ūkio ministro Andriaus 
Palionio padėjėja Valė Pet-
kevičienė, perduodama kuo 
šilčiausius linkėjimus. Sveiki-
nimo žodžius tarė Birštono 
savivaldybės administracijos 
direktorė Jovita Tirvienė bei 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovai, kurie džiaugėsi gra-
žiu tarpusavio bendravimu bei 
pagalba vieni kitiems.

Pagal seną tradiciją buvo pa-
gerbti ir apdovanoti „Bočių“ 
bendrijos nariai, šiais metais 
šventę savo jubiliejinius gim-
tadienius.

Susirinkimo pabaigoje kon-
certavo „Bočių“ bendrijos an-
samblis „Sidabrinė gija“, o vė-
liau, palaiminus klebonui, visi 
susibūrė prie adventinio vai-
šių stalo.

Renginyje dalyvavo  ir Birš-
tono parapijos klebonas mon-
sinjoras Jonas Dalinevičius, 
TAU direktorė Nijolė Jakimo-
nienė, krašto muziejaus direk-
toriaus pavaduotojas Vytautas 
Šeškevičius ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovai.
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Gruodžio 5-ąją Birštono 
kultūros centre susirinku-
sieji nekantriai laukė, ka-
da ant podiumo pasirodys 
moterys, pasipuošusios su-
knelėmis, kurias padova-
nojo iniciatyvos „Padova-
nok suknelę“ dalyvės. 

Renginio pradžia vėlavo, 
nes per trumpą laiką kirpė-
joms ir grožio specialistėms 
reikėjo papuošti ir pagražinti 
visą būrį Birštono krašto mo-
terų (net 16), sutikusių daly-
vauti akcijoje-pasirodyme.

Prie Lietuvoje gyvenan-
čios etiopės Eskendar Maš-
tavičienės prieš keletą metų 
paskelbtos akcijos prisijun-
gė nemažai moterų, o šiemet 
jų būrys visoje Lietuvoje dar 
pagausėjo. Birštono moterys 
jau praeitais metais kviečia-
mos prisijungti prie akcijos 
„Padovanok suknelę“ ir do-
vanoti kitoms nebenešioja-
mas, tačiau dar geras sukne-
les, kostiumėlius, batelius bei 
įvairius  papuošalus. Iniciaty-
vos tikslas – skatinti moteriš-
ką solidarumą ir padėti toms 
moterims, kurios, įsisukusios 
gyvenimo karuselėje, kartais 
užmiršta save, užmiršta, kad 
jos gali pasijusti gražioms, 
išskirtinėms ir savimi pasi-
tikinčiomis. Moterys visada 
lieka moterimis, nesvarbu, 
kokiam socialiniam sluoks-
niui priklauso, kokias gauna 
pajamas – jos nori būti gra-

Moterys pasijuto šventiškai
žios, patrauklios ir mylimos. 
Nesvarbu, ar moterys pasi-
turinčios, ar ne, bet suknelė, 
grimas, šukuosena, bateliai, 
papuošalai – tai moters pa-
sitikėjimo savimi, saviraiškos 
simbolis. Smagu, kai gali pa-
matyti, kokia tu vis dėlto esi 
graži ir patraukli, nors anks-
čiau gal net nepagalvojai. Tą 
šansą kiekviena moteris gali 
suteikti sau ir dažniau, pa-
dovanodama sau gerą nuo-
taiką ne tik artėjančių šven-

čių proga.
Šventinį vakarą pradėjo 

atlikėja ir CRAZY vokalinės 
grupės vadovė Lijana Sta-
kauskaitė, padainavusi savo 
kūrybos daina „Šešėliai“.

Birštono savivaldybės me-
rė Nijolė Dirginčienė, sveikin-
dama susirinkusias moteris, 
priminė, kad ji apie iniciatyvą 
padovanoti kitai moteriai sa-
vo suknelę išgirdo prieš tre-
jus metus, o jau kitais metais 
toks renginys vyko ir mūsų 
kurorte. Juk dažna mote-
ris savo spintoje turi beveik 
naujų, vos kelis kartus dėvėtų 
suknelių, kurios gal per ma-
žos pasidarė, gal nusibodo, 
bet gali tikti ir patikti kitoms 

moterims. Be to, taip pailgėja 
drabužio amžius, sutaupoma 
medžiagų. 

„Dovanodama sukneles 
aš norėjau, kad jos vėl atgy-
tų, kad suteiktų džiaugsmo 
ir kitoms. Dalinkimės tuo, ką 
turime, taip kaip daroma ir 
kai kuriose užsienio šalyse, 
kur dalijamasi namais, au-
tomobiliais ir suknelėmis“, 
– sakė merė.

Visas 16 moterų, gražių, 
pasipuošusių ir spinduliuo-
jančių gera nuotaika, prista-
tė renginio vedėjas Irman-

tas Adamonis. Jis perdavė ir 
šios iniciatyvos autorės E. 
Maštavičienės sveikinimus 
ir linkėjimus, kadangi ji dėl 
svarbios priežasties (susirgo) 
negalėjo dalyvauti renginyje 
Birštone. 

Vėliau kiekviena dalyvė pa-
sakė savo palinkėjimą 2020 
metams ir ant degančios žva-
kės užbėrė gintaro dulkių... 
Jaukaus vakaro metu ren-
ginio dalyvės galėjo pasi-
džiaugti savo nauju įvaizdžiu, 
rodomu dėmesiu, gėlėmis, 
puikiu koncertu, kurį dova-
nojo vaikų ir jaunimo muzi-
kinė vokalinė grupė CRAZY ir 
L. Stakauskaitė, bei išskirtine 
fotosesija.
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Kanadoje išbandytas pirmasis komercinis 
elektrolėktuvas
Pirmasis pasaulyje vien elektra varomas komercinis orlaivis 
- hidroplanas „DHC-2 de Havilland Beaver“ - antradienį 
pakilo pirmojo bandomojo skrydžio iš Kanados miesto 
Vankuverio, suteikdamas vilties, kad oro transporto 
bendrovės kada nors nebeterš aplinkos. 

Naujosios Zelandijos ugnikalnio 
išsiveržimo aukų padaugėjo iki aštuonių
Ugnikalnio išsiveržimo Naujajai Zelandijai 
priklausančioje Baltojoje saloje aukų oficialus skaičius 
padidėjo iki aštuonių, ligoninėje mirus dar dviem 
sužeistiesiems, ketvirtadienį pranešė policija.
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Gruodžio 8 dieną, sekma-
dienį, Birštono sakralinia-
me muziejuje vyko susiti-
kimas su jėzuitų misionie-
riumi kunigu Antanu Sau-
laičiu SJ. 

Gausus būrys atėjusių lan-
kytojų turėjo progą apžiūrė-
ti ir parodą „Lietuvių jėzuitų 
misionierių šimtmečio ke-
lias“ bei pasigėrėti kunigų jė-
zuitų surinktais eksponatais 
– liturginiais indais iš misijų, 
įvairių tautų tradicinės teksti-
lės, juvelyrikos dirbiniais.

 Prisiminti 
kunigai misionieriai

Birštono sakralinio mu-
ziejaus vedėja Roma Zajanč-
kauskienė pasakojo, kad ku-
nigo misionieriaus Antano 
Saulaičio SJ ir jo draugų rink-
ta kolekcija pirmą kartą buvo 
pristatyta 2018 m. Bažnytinio 
paveldo muziejuje. 2019 m. 
Kaune, Perkūno name, su-
rengtoje parodoje „Lietuvių 
jėzuitų misionierių šimtme-
čio kelias“ buvo pristatyta 
dalis A. Saulaičio kolekcijos, 

taip pat jėzuitų misijų stote-
lės, nuveikti jų darbai, išleis-
tos knygos, asmeniniai daik-
tai, liudijantys apie vienuolių 
veiklą pasaulyje.

Jėzuitų metams baigiantis, 
susitikimo Birštono sakrali-
niame muziejuje metu buvo 
prisiminti Lietuvą mylėję ir 
Dievo tautai tarnavę kunigai 
įvairiose valstybėse, tokio-
se kaip JAV, Brazilija, Argen-
tina, Rusija, Indija, Japonija 

Susitikimas su jėzuitų misionieriumi kunigu Antanu Saulaičiu SJ
ir kitur. 

Jėzuitai Lietuvoje 
1569 m. spalio 28 d. į Vilnių 

atvyko ir įsikūrė pirmoji šešių 
jėzuitų grupelė, davusi pra-
džią ilgainiui sustiprėjusiai jų 
misijai Lietuvoje. Jų pastango-

mis po 15 metų (1570 m.) bu-
vo įkurta Vilniaus kolegija, o 
dar po 24 metų (1579 m.) jai 
suteiktos universiteto teisės. 
Taigi jėzuitai pradėjo vieno 
seniausių šiame Europos re-
gione Vilniaus universiteto 
istoriją. Jėzuitų sielovadinė ir 
edukacinė-kultūrinė veikla 
labai prisidėjo prie kontrre-
formacijos pergalės Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje, 

taip pat nemaža dalimi nu-
lėmė ir visos šalies istorijos 
tėkmę, ir tai, kad šiandien 
Lietuva yra vyraujančios ka-
talikiškos tradicijos kraštas. 
Reikia paminėti, kad po Pir-
mojo pasaulinio karo atsi-
kūrę Vilniuje ir Lietuvoje, so-
vietmečiu veikę išeivijoje bei 
pogrindžio sąlygomis, jėzuitai 
savo misiją tęsia iki šiol.

Lietuvos jėzuitai pradėjo 
jubiliejinius metus su šūkiu: 

pažinti, pamilti, dalintis!
Lietuvos Respublikos Sei-

mas, remdamas Lietuvos jė-
zuitų socialinį dialogą, kuriuo 
siekiama plėtoti švietimo, 
mokslo, kultūros ir socialinę 
veiklą, 2019 metus paskel-

bė Jėzuitų misijos Lietuvoje 
metais.
Kaip kilo idėja rinkti eks-

ponatus
Kunigas jėzuitas Antanas 

Saulaitis gimė Kaune 1938 m. 
gegužės 28 d. Antrojo pasau-
linio karo pabaigoje su šeima 
išvyko iš Lietuvos, o 1949 m. 
emigravo į JAV. 1969 m. buvo 
įšventintas į kunigus. Dirbo 
Brazilijoje, San Paulo lietuvių 
parapijoje, vėliau vadovavo 
Čikagos jaunimo centrui, tapo 
už Lietuvos ribų gyvenančių 
lietuvių jėzuitų vyresniuoju.

Kunigas A. Saulaitis papa-
sakojo, kaip gimė idėja pradė-
ti rinkti eksponatus parodai. 
Tam jį 2000 metais paskatino 
žinomas Lietuvos mokslinin-
kas Vytautas Gudelis, kuris, 
beje, domėjosi ir misionierių 
darbu tolimose, egzotiškose 
šalyse. 2012 metais surinkti 
eksponatai buvo pradėti ka-
taloguoti.

„Pirmosios kelionės į toli-
mąjį užsienį prasidėjo 1968 
metais. Iš Pietų Amerikos, 
Australijos, Pietų salų ir ki-
tur parsivežti suvenyrai pa-
prastai atitekdavo lietuvių 
jaunimui, kad jie turėtų ką 
nors apčiuopiamo apie kitas 
šalis, gyvenimo būdus, kul-
tūras, krikščionybės pobūdį. 
Asmeninė patirtis pasipildė 
naujomis pažintimis – suti-
kau bičiulių brazilų jėzuitų 

Amazonės džiunglėse ir aka-
deminiame pasaulyje, leidu-
sių skaityti net naujutėlius 
jų tyrimų rankraščius, taip 
pat lietuvių misionierių pa-
sauliečių, vienuolių, kunigų. 
Skraidymai iš Pietų Amerikos 

į Šiaurės Ameriką buvo proga 
pažinti pakeliui dirbančius 
saleziečius Kolumbijoje, Ve-
nesueloje, Amazonėje, tėvus 
marijonus Argentinoje, lie-
tuvius jėzuitus Urugvajuje, 
lietuves seseris pranciškietes 
iš Pitsburgo Brazilijoje, dirbti 
kartu su kitais lietuviais sale-
ziečiais, jėzuitais. Tie metai 
Brazilijoje buvo tartum misi-
jinis darbas ir švietimas, ug-
dymas, lavinimas, lyg kokia 
tęstinė atvira malda, gyva vi-
suotinės Bažnyčios, platesnės 
už savo miestelį ar parapiją, 
patirtis“, – pasakojo kunigas 
jėzuitas.
Reikia išmokti kitaip gal-

voti, kalbėti ir jausti
Paklaustas kur buvo sma-

giausia dirbti kaip misionie-
riui, A. Saulaitis paminėjo, 
kad visada gera ir smagu 
buvo dirbti ir savanoriauti 
skautų stovyklose, Brazilijos 
šiaurės rytuose, pajūryje, kur 
daug žmonių, daug kaimų. 
Tačiau reikia žinoti, kad ki-
toje kultūroje reikia išmokti 
kitaip galvoti, kalbėti, jausti. 

Prieš išvykstant į tokias mi-
sijas reikia mokytis kalbų, 
istorijos, kultūros, taip pat ir 
amatų, kurie svarbūs tuose 
kraštuose. Svarbu pastebė-
ti ir suprasti, ką reiškia šie 
dalykai. Be to, kunigas pa-
minėjo, kad kuo vargingiau 
žmonės gyvena, tuo jie nuo-
širdesni, geresni ir linksmes-
ni. Tuose kraštuose vienas 
kunigas aptarnauja per 120 
kaimų, tad į savo reziduoja-
mas parapijas užsuka retai. 
O bažnyčiose pamaldos bū-
na kiekvieną sekmadienį, jas 
veda vietiniai bendruomenės 
žmonės. Ir tai labai natūralu 
ir suprantama.

Misionieriaudamas A. Sau-
laitis lankė ir lietuvių ben-
druomenes bei šeimas. Žmo-
nės, nors gyveno neturtingai, 
aukojo kas ką galėjo – vieni 
pinigėlių, kiti įvairių maisto 
produktų, netgi teko gauti po-
rą kilogramų krokodilienos...
O  matematika buvo tokia – 
kiek surinkdavo aukų, tiek ir 
išdalindavo varguoliams.

Pirmieji Amerikos lietu-
viai moka puoselėti lietu-

vybę
Kunigas jėzuitas pasakojo, 

kuo mes skiriamės nuo lietu-
vių, gyvenančių Amerikoje. 
„Amerikoje yra labai įprasta 
savanoriauti. Ten jaunimas, 
sulaukę 15 metų amžiaus, 
savanoriauja 4 valandas per 
savaitę. Daugiausia savano-
rių yra tarp 35–40 metų am-

žiaus žmonių. Pasak pašne-
kovo, daugelis lietuviškų or-
ganizacijų neišsilaikytų, jeigu 
reikėtų samdyti darbuotojus. 
O 1894 m. lietuvių bendruo-
menės įsteigta parapija turėjo 
bažnyčią, mokyklą, orkestrą, 
ūkį, kooperatyvą, parduotu-
vę, spaustuvę, kėglių salę, ke-
pyklėlę ir našlaičių prieglau-
dą. Lietuvių bendruomenę 
sudarė apie 2000 šeimų.

Daugelis mūsų dabartinių 
emigrantų labai gretai pra-
deda kalbėti su akcentu, o 
jų vaikai jau nebemoka lie-
tuviškai susikalbėti su sene-
liais, gyvenančiais Lietuvoje. 
Kaip pasakojo kunigas jė-
zuitas, pirmieji į Ameriką ar 
Braziliją atvykę emigrantai 
mokėjo ir tebemoka išlaiky-
ti lietuvybę, nors jų jau nėra 
daug. „Ilgiausiai lietuvišku-
mas išlaikomas per valgius 
– visiems žinomus lietuviš-
kus šakočius, velykinius mar-
gučius, grybukus, per Kūčias 
valgomus silkių patiekalus, 
o ne per kalbą. Iš 100 šeimų 
tik 3 nešventė Kūčių. Su kal-
ba – labai įvairiai. Vieni kalba 
ne tobulai, bet svarbus prisi-
rišimas prie lietuvybės, o tie, 
kurie nori, ir dabar išmoks-
ta. Ir dabar lietuviai (kelintos 
kartos) atvyksta mokytis į 
Lietuvos universitetus. Tu-
rintys lietuviško kraujo labai 
didžiuojasi savo šaknimis“, 
– sakė A. Saulaitis.

Misionierių pagalba – 
svarbi

Misionieriai labai daug pa-
deda atvykę į tolimus kraštus, 
mažiau paliestus civilizaci-
jos. Jie vietinius gyventojus 
šviečia, pataria, moko, tačiau 
viską turi daryti patys. Kuni-
gas jėzuitas ir misionierius 
papasakoja vieną istoriją, kai 
vienoje vietovėje buvo dide-
lis vaikų iki 5 m. mirtingu-
mas. Pasirodo, kaltas buvo 
nešvarus vanduo. Atradus 
priežastį, buvo patarta įsigy-
ti vandens filtrų, ir situacija 

pasitaisė, vaikų gyvybės bu-
vo išgelbėtos.

Anot A. Saulaičio, žmogaus 
troškimai visada lieka tie pa-
tys, nesvarbu, kokie būtų lai-
kai ar žmonės, kur jie gyven-
tų – džiunglėse ar didmiesty. 
Žmogus nori būti mylimas ir 
mylėti, nori būti gerbiamas, 
oriai gyventi, būti saugioje 
vietoje, ypač savo vaikus au-
ginti saugiomis sąlygomis. 
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Gruodžio 14 d. 19:00 val. Vincenzo 
Cipriani muzikinis projektas „At times 
it is“. Vieta: Birštono kultūros centras 

Gruodžio 14 d. 13:00 val. Ekskursijos 
Kalėdamobiliu. Vieta: Birštone 

„Huawei“ gavo užsakymą plėtoti 5G tinklą
Kinijos telekomunikacijų įrangos milžinė „Huawei“ 
trečiadienį gavo užsakymą patiekti penktosios kartos 
(5G) mobiliojo ryšio tinklų infrastruktūrą Vokietijoje, 
tačiau politiškai jautrią sutartį dar turės patvirtinti šalies 
vyriausybė. JAV tvirtina, jog Pekinas „Huawei“ gaminamą 5G 
tinklų įrangą naudoja kaip Trojos arklį ir verčia operatorius 
perduoti duomenis Kinijos režimui.

OPEC lapkritį išgavo mažiau naftos
Dar labiau sumažinti gavybą praėjusią savaitę sutarusi 
Naftą eksportuojančių valstybių organizacija (OPEC) jau 
lapkritį išgavo mažiau naftos, parodė kartelio trečiadienį 
paskelbta mėnesio ataskaita. Bendra kartelio gavyba 
lapkritį, palyginti su spalio mėnesiu, smuko 193 tūkst. 
barelių per dieną iki 29,55 mln. barelių per dieną.
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Gruodžio 15 d. 13:00 val. Ekskursijos 
Kalėdamobiliu. Vieta: Birštone 

Gruodžio 16 d. 19:00 val. Kino filmas 
„Sutemose“. Vieta: Birštono kultūros 
centras 

Gruodžio 18 d. 13:30 val. Sakraliniu 
Nikodemo Silvanavičiaus keliu. Vieta: 
Birštono muziejus 

Gruodžio 20 d. 18:00 val. Laukiam 
Kalėdų linksmai. Vieta: Birštono 
kultūros centras 

Laplandijos karas (suom. 
Lapin sota) – Lietuvoje ma-
žai kam žinomas Antrojo 
pasaulinio karo epizodas, 
prasidėjęs 1944 m. rugsė-
jį ir pasibaigęs 1945 m. ba-
landžio pabaigoje. 

Šiame tolimojoje šiaurė-
je vykusiame ginkluotame 
konflikte susirėmė buvusių 
sąjungininkų – Suomijos ir 
Trečiojo reicho kariuome-
nės. Kaipgi taip nutiko, kad 
ginklo broliai atsuko ginklus 
vienas prieš kitą, kodėl karas 
vyko būtent Laplandijoje ir 
kuo jis baigėsi?

Šių įvykių priešistorė – 
1939 m. rugpjūtį SSRS ir Tre-
čiojo reicho pasirašytas Mo-
lotovo-Ribbentropo paktas, 
remiantis kuriuo Suomija 
priskirta sovietų įtakos sfe-
rai. Tų pačių metų lapkritį 
prasidėjusiame Žiemos ka-
re didvyriškai kovojusiems 
suomiams pavyko apgin-
ti šalies nepriklausomybę. 
1941 m. birželio 22 d., Vo-
kietijai užpuolus Sovietų Są-
jungą, Hitleris paskelbė, kad 
suomiai kovos drauge su vo-
kiečiais, bet suomių politinė 
vadovybė stengėsi laikytis 
neutralumo, kol patys sovie-
tai nepuls. 

Birželio 25 d., kai sovietai 
ėmė bombarduoti suomių 
objektus, vyriausybės vado-
vas Jukka Rangellis paskel-
bė, kad Suomija stoja į karą 
su Sovietų Sąjunga. Per ga-
na trumpą laiką suomiams 
pavyko atsiimti sovietų už-
grobtas teritorijas ir užimti 
rytines etniškai giminingų 
karelų sritis. Tuo nuspręsta 
apsiriboti ir sustoti, nepai-
sant A. Hitlerio raginimų žy-
giuoti toliau į SSRS gilumą. 

1944 m. birželį Raudo-
noji armija pradėjo didžiulį 
puolimą – Vyborgo-Petroza-
vodsko operacija. Atkakliai 
besipriešinančiai suomių 
kariuomenei vos beatlai-
kant sovietų spaudimą, vy-
riausybė Helsinkyje pradėjo 
ieškoti separatinės taikos su 
SSRS sudarymo galimybių. 
Maskva sutiko derėtis, bet 
suomiai turėjo patys išvyti 
Laplandijoje sutelktas Ver-
machto pajėgas, ne tik grįž-
ti prie 1940 m. Suomijos ir 
SSRS sienų, bet ir atiduoti ni-
kelio turtingą Petsamo sritį, 

Laplandijos karas

penkiasdešimčiai metų per-
leisti Porkalos pusiasalį, iš-
mokėti 300 milijonų dolerių 
reparacijų (dabar tai suda-
rytų maždaug 4,2 milijardo 
dolerių), atšaukti Suomijos 
komunistų partijos veiklos 
draudimą. 

Nukreipti ginklus prieš 
buvusius sąjungininkus vo-
kiečius – nelengvas sprendi-
mas, tačiau tai buvo vienin-
telė galimybė išvengti sovie-
tinės okupacijos, žudynių, 
represijų, išsaugoti šalies ne-
priklausomybę. Bet suomiai 
pasirinko... Generolo Hjalma-
ro Siilasvuo vadovaujami ka-
riai stojo prieš kito generolo 
– vokiečio Lotharo Renduli-
co pajėgas. 

Laplandijos karas – ben-
drajame Antrojo pasaulinio 
karo fone gana nereikšmin-
gas, tačiau gana tragiškas 
buvusių sąjungininkų tar-
pusavio konfliktas, kuria-
me žuvo apie 1300 suomių 
ir apie 1000 vokiečių karių, 
buvo sugriauti miestai ir kai-
mai, suniokota infrastruktū-
ra. Šiame kare neapsieita be 
kartaus išdavystės pojūčio ir 
abipusės paniekos, šio konf-
likto dažnai nenorima prisi-
minti nei Vokietijoje, nei pa-
čioje Suomijoje. 

Rašydamas knygą apie 
Laplandijos karą, autorius 
Mika Kulju daugiausia rė-
mėsi dalyvių dienoraščiais, 
šia tema išleista literatūra, 
vokiečių požiūrį į konfliktą 
padėjo suprasti susirašinė-
jimas su Waffen-SS jėgerių 
pulko veteranu. Jis siekė iš-
vengti pokariu gimusių dau-
gybės pagražinimų ir tiesos 
iškraipymų. Knyga iliustruo-
ta žemėlapiais, originaliomis 
nuotraukomis iš autoriaus 
kolekcijos ir Suomijos karo 
archyvo. 

Gruodžio 6 d. Birštono 
kurhauze prisiminėme 
neeilinę asmenybę, Adolfą 
Ramanauską-Vanagą, par-
tizanų vadą, Lietuvos Lais-
vės Kovos Sąjūdžio (LLKS) 
1949 m. Vasario 16-osios 
Deklaracijos signatarą, 
LLKS Gynybos pajėgų va-
dą generolą, su okupacija 
kovojusios Lietuvos vals-
tybės vadovą.

Renginį pradėjusi biblio-
tekos direktorė Alina Jaskū-
nienė priminė svarbiausius 
dešimt metų trukusio pasi-
priešinimo sovietų okupa-
cijai faktus, partizanų kovų 
tikslus – laisvės, valstybin-
gumo siekius ir 

pakvietė susirinkusius žiū-
rėti Danguolės Bunikienės 
kino juostą „Nužudytas, bet 
nenugalėtas“. Dokumentiniai 
kadrai bylojo apie partizanų 
kovas, Adolfo Ramanausko-
Vanago asmenybę, gyveni-
mą, atminimo įamžinimą.

Po kino juostos peržiūros 
jautriai ir nuoširdžiai vakarą 
tęsė, apie savo tėvelio kovos 
auką Lietuvai kalbėjo, pri-
siminimais dalinosi, knygą 
,,Adolfas Ramanauskas-Va-
nagas fotografijose“ prista-
tė Auksutė Ramanauskaitė-
Skokauskienė. Tai jau 9-oji 
jos laisvės kovų tematika 
išleista knyga, kurioje patei-
kiama išsami Adolfo Rama-
nausko-Vanago biografija 
papildyta ne tik rašytiniais 
faktais, bet ir unikaliomis, 
autentiškomis, istorinėmis 
nuotraukomis, kurias pavy-
ko išsaugoti šeimai, kurias 
Kanadoje, JAV, Lietuvoje Va-
nago dukrai perdavė jo bu-
vusių studijų draugai, jo mo-
kiniai. Dalis publikuojamų 
nuotraukų buvo paslėptos 
paties Adolfo Ramanausko-
Vanago smala hermetizuoto-
se talpose, kurias išbuvusias 
visą gūdų sovietmetį surado 
iš lagerio grįžusi jo žmona Bi-
rutė (partizanė slapyvardžiu 
„Vanda“). 

Fotografijų albumas at-

Pristatyta knyga-albumas apie 
Adolfą Ramanauską-Vanagą

veria Adolfo Ramanausko-
Vanago vaikystę, mokslo 
metus gimnazijoje, studijų 
laikus Klaipėdos pedagogi-
niame institute, laisvalaikio 
akimirkas su bendramoks-
liais, laikmetį Kauno Karo 
mokykloje, pedagoginio dar-
bo, partizaninio karo metus, 
kurių didžioji dalis – Daina-
vos apygarda ir visa pietų 
Lietuva.

Albume yra ir atminimo 
įamžinimo dalis, kurioje nuo-
traukos liudija apie tai, kad 
Adolfo Ramanausko-Vanago 
pasišventimas kovai už Lie-
tuvos laisvę ir nepriklauso-
mybę išliko tautos ir valsty-
bės atmintyje kaip pagarbos 
ir pasididžiavimo ženklas. 
Albumą užbaigia nuotraukų 
dalis pavadinta ,,Paskutinė 
kelionė“. Jose tūkstančių Lie-
tuvos žmonių, aukščiausių 
Lietuvos valstybės vadovų, 
bažnyčios hierarchų, užsie-
nio valstybių diplomatų pa-
garbos, atsisveikinimo aki-
mirkos palydint Adolfo Ra-
manausko-Vanago palaikus 
į pašventintą amžino poilsio 
vietą Antakalnyje, Lietuvos 
valstybės vadovų panteoną.

Prisiminimais apie parti-
zanų kovas pasidalino ir va-
karo svečias Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Kauno Vytauto Di-
džiojo II-osios rinktinės kuo-
pos vadas Julius Proškus.

Pasidžiaugusi prasmingu 
vakaru, pasidalinusi prisi-
minimais Birštono savival-
dybės merė Nijolė Dirgin-
čienė buvusiai birštonietei 
Auksutei Ramanauskaitei-
Skokauskienei įteikė knygą 
apie kurortą.

Auksutė Ramanauskaitė-
Skokauskienė albumą-kny-
gą ,,Adolfas Ramanauskas-
Vanagas fotografijose“ pa-
dovanojo bibliotekai. Knyga 
laukia savo skaitytojų, kad 
primintų tuos, kurie už mūsų 
laisvę paaukojo savo gyveni-
mus ir net gyvybes. 

Birštono viešosios biblio-
tekos informacija 

Birštono savivaldybė, ska-
tindama gyventojų, įmo-
nių, įstaigų ir organizacijų 
kūrybiškumą, saviraišką, 
originalumą bei siekda-
ma aktyvinti vaizduotę, 
siekimą nustebinti aplin-
kinius idėjomis puošiant 
mus supančias erdves, sa-
vo aplinką, dovanoti šven-
tinę nuotaiką artėjančioms 
šventėms, skelbia Kalėdinį 
konkursą.

Šių metų Kalėdinis Birš-
tono šūkis – „Švęsk lėtai“. 
Šventės nebūtinai turi būti 
gausios ar triukšmingos. Jos 
gali būti ramios, jaukios ir 
svajingos…

Taigi, nufotografuokite 
savo jaukią kalėdinę eglutę, 
rankų darbo šventinę kom-
poziciją-dekoraciją ar kalė-
dinį vainiką ir atsiųskite ją / 
juos mums!

Jūsų nuotraukų lauksime 
iki gruodžio 27 d. el. p. mar-
ta.sliumpiene@birstonas.lt 

Skelbiamas Kalėdinis konkursas 
Birštone!

arba architektai@birstonas.
lt. Laiške nurodykite dalyvio 
vardą, pavardę, įstaigos / 
įmonės pavadinimą, adresą, 
telefono numerį.

Konkurse gali dalyvauti fi-
ziniai ar juridiniai asmenys 
(gyventojai, įmonės, įstaigos, 
organizacijos, bendruome-
nės ir kiti).

Komisijos atrinktus ir įver-
tintus gražiausius, išradin-
giausius kalėdinius papuoši-
mus apdovanos Birštono sa-
vivaldybės merė Nijolė Dir-
ginčienė, įteikdama padėkas 
ir atminimo dovanas.

Birštoniečiai, dovanokime 
vieni kitiems jaukumą…

Birštono savivaldybės  
informacija
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NAUjASIS GĖLUPISTV PROGRAMA
Atakos Naujajame Džersyje taikinys buvo 
košerinio maisto parduotuvė
Džersi Sityje aukų pareikalavusias šaudynes surengė 
asmenys sąmoningai užpuolė vietos košerinio maisto 
parduotuvę, pareiškė šio Naujojo Džersio valstijos miesto 
meras, leisdamas suprasti, kad ataka buvo antisemitinio 
pobūdžio.  Šaudynės pareikalavo šešių žmonių, įskaitant 
vieno policijos pareigūno ir dviejų įtariamųjų, gyvybių.

Lėtėjant pasaulio ūkio plėtrai, IATA 
pablogino oro vežėjų pelno prognozę
Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA) dėl 
pasaulio ekonomikos augimo lėtėjimo ir prekybos karų 
pablogino pasaulio oro vežėjų šių metų pelno prognozę. 
Jis, kaip manoma, sudarys 25,9 mlrd. JAV dolerių ir bus 
10 mlrd. JAV dolerių mažesnis už prognozę prieš metus.

REKLAMA

 
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 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTADIENIS 
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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

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Nacio-
nalinė ekspedicija 07:00 
Šventadienio mintys 
07:30 Klausimėlis 08:00 
Tėčio reikalai 08:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickai-
te 09:00 Spragtukas ir pe-
lių karalius. Pasaka 10:00 
Gustavo enciklopedija 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai 11:30 Mūsų 
gyvūnai 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. 
Pasaulio gamtos stebuklai 
2. Patirti keistų... 12:55 
Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Serengetis. At-
gimimas 13:45 Puaro. 
Detektyvas 15:28 Lote-
rija „Keno Loto“.” 15:30 
Žinios. Orai 15:45 Istorijos 
detektyvai 16:30 Gyvenk 
be skolų 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 Duo-
kim garo! 19:30 Savaitė 
20:25 Loterijos „Keno Lo-
to“ ir „Jėga“.” 20:30 Pano-
rama 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Maltiečių sriuba. 
2019. Šventinis paramos 
koncertas 23:10 Gyveni-
mas pagal jį 00:50 Ar-
tistas. Romantinė drama 
02:30 Pasaulio dokumen-
tika. Serengetis.Atgimi-
mas 03:20 Tėčio reikalai 
03:45 Šventadienio min-
tys 04:15 Viena diena

06:50 Tomo ir Džerio šou 
(22) 07:15 Zigis ir Ryklys 
(10) 07:40 Šaunusis Skū-
bis-Dū (18) 08:05 Ponas 
Bynas (23) 08:35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (4) 09:00 
Sveikatos namai 09:55 KI-
NO PUSRyČIAI Megamain-
das 11:45 Svečiai palėpėje 
13:25 Kaip pavogti nuota-
ką 15:30 Išmesk mamą 
iš traukinio 17:20 Tele-
loto 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 
Lietuvos balsas. Senjorai 
22:05 Šaulys 00:25 Jūrų 
pėstininkai 02:35 Tamsos 
riterio sugrįžimas 

05:45 Televitrina 3 07:00 
Transformeriai. Kiberne-
tinė Visata 1/5,6s. 07:30 
Aladinas 1/147s. 08:00 
Ančiukų istorijos 1/17s. 
08:30 Svajonių ūkis 6/13s. 
09:00 La Maistas 1/15s. 
10:00 Pasaulis pagal mo-

teris 8/15s. 11:00 Svajo-
nių sodai 15/13s. 12:00 
Aristokatės 13:40 Dakta-
ras Dolitlis 2 15:20 Šokis 
hip-hopo ritmu 17:30 Visi 
mes žmonės 3/15s. 18:30 
TV3 žinios 349 19:22 TV3 
sportas 1 19:27 TV3 orai 
349 19:30 X Faktorius 
7/15s. 22:30 Žudiko as-
mens sargybinis 00:50 
Geležinis žmogus 02:55 
Prarastasis miestas Z  

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato etapas. Aly-
tus 07:30 Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas 
(53) 08:30 Tauro ragas 
09:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Radviliškis 
10:05 Varom! (18) 10:35 
Laukinė karalystė (5) 
11:40 Lemtinga diena (7) 
12:45 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos (4) 
13:45 Anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai 
(5) 14:45 Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas 
(54) 15:45 Nusikaltimų 
tyrėjai (9) 17:00 Betsafe–
LKL čempionatas. Žalgiris 
- Šiauliai 19:30 Žandaras 
pramogauja 21:35 Nar-
kotikų prekeiviai (5) 22:45 
Gyvi numirėliai (10) 23:45 
Mirtinoji 01:35 Mutantų 
pasaulis 

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Glu-
chariovas“ (3/5) 08:30 
Kaimo akademija 09:00 
Mano vieta 09:30 Nau-
ja diena 10:00 Šiandien 
kimba 11:00 Kryptys LT 
11:30 Krepšinio pasauly-
je su V 12:00 „Pagrindi-
nis įtariamasis. Tenison“ 
(1/1,2).Detektyvinis seri-
alas 14:00 Kitoks pokal-
bis su Edvardu Žičkumi 
15:00 Skyrybos 16:00 
Žinios 16:28 Orai 16:30 
„24/7“ 17:30 Oponentai 
18:00 Žinios 18:28 Orai 
18:30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje”. Birutė Ma-
žeikaitė-Ramanauskienė 
19:00 „Moterų daktaras“ 
(3/32) 20:00 Žinios 20:28 
Orai 20:30 #NeSpaudai 
21:30 „24/7“ 22:30 Žinios 
22:58 Orai 23:00 Laiky-
kitės ten. Pokalbiai. G 
00:00 „Moterų daktaras“ 
(3/32) 01:00 „Detektyvas 
Linlis“ (7) 03:00 „Pasaulis 
iš viršaus“ (5/12) 03:20 
Oponentai 03:40 „24/7“ 
04:20 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi  

TV 
07:10 Akloji (79) 07:40 
Pragaro katytė (12) 08:40 
Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (95) 
09:40 Tėvas Motiejus 
(9) 10:50 Būrėja (55,56) 
12:00 Klasikiniai kepi-
niai. Anos Olson receptai 
(3) 12:30 Džino viešnagė 
Italijoje. Saulėtos salos 
(1) 13:00 Gaminame na-
mie su Reičele Alen (11) 
13:30 Sveikinimai 15:45 
Širdele mano (242,243) 
17:45 Akloji (20,21) 18:50 
Būrėja (83,84) 20:00 De-
tektyvė Rizoli (12) 21:00 
SNOBO KINAS Stiklo pilis 
23:30 Nuogas ginklas 33 
1/3. Paskutinis įžeidimas 
01:05 Teisė tuoktis 02:45 
Naktinis skambutis  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Gru-
pės „Mannazz“ koncer-
tas 07:35 Kūrybingumo 
mokykla 07:45 Krikščio-
nio žodis 08:00 Kelias. 
Programa apie tradici-
nes protestantų bendruo-
menes Lietuvoje 08:30 
Kultūrų kryžkelė. Meno-
ra 09:00 Pasaulio lietu-
vių žinios 09:30 Linija. 
Spalva. Forma 10:00 At-
spindžiai 10:30 Literatū-
ros pėdsekys. Programa 
apie Lietuvos įtaką pa-
saulio kūrėjams. 11:00 
Stop juosta. Programa 
apie modernizmo archi-
tektūrą. 11:30 7 Kauno 
dienos 12:00 Kelias į na-
mus 12:30 Mokslo sriuba 
13:00 Šok su žvaigžde 
15:00 Šventadienio min-
tys 15:30 Brandūs po-
kalbiai 16:00 Euromaxx 
16:30 Veranda. Programa 
apie aplinkos estetiką 
17:00 Stilius 17:55 Kultū-
ringai su Nomeda 18:50 
Mūsų miesteliai. Igliauka. 
2 d 19:45 Premjera. Fren-
ki Dreik paslaptys 1. De-
tektyvinis serialas 20:30 
Panorama 20:52 Spor-
tas. Orai 21:00 Skamban-
tys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – smuiko 
žvaigždė Pavel Berman 
(Italija) 21:55 Tarptautinis 
literatūros festivalis „Vil-
niaus lapai 2019“ 23:25 
Festivalis „Gaida 2019“ 
00:50 Kino žvaigždžių 
alėja. Pasveikink mirtį ki-
tą dieną. Veiksmo trileris 
02:55 Gyvenimas pagal 
jį. Romantinė komedija 
04:30 Duokim garo!

SEKMADIENIS 
GRUODŽIO

15 HOROSKOPAS
Gruodžio 16-22 d.

OPEROS DAINININKAS 
vyTAUTAS jUOzAPAITIS

 ŠAULyS 
(11.23-12.22)

Stichija: Ugnis     
Planeta: jupiteris

Savaitės diena: ketvirtadienis
Akmuo: chrizolitas, ametistas, topazas

Spalvos: tamsiai raudona, žalia, mėlyna 
ir violetinė.

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje pasistenkite būti 
kuklesnis ir nuolankesnis, kitaip į 
paviršių išplauks visi pikti jūsų kėslai. 
Jei norite išsaugoti ramybę namuose 
ar draugystę, teks susitaikyti su neiš-
vengiamomis piniginėmis išlaidomis. 
Savaitgalį laukite staigmenos.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Šią savaitę būsite apsėstas medžio-
tojo aistros. Pabandykite ją sutvar-
dyti ir nepersekiokite savo kolegų 
už kažkada patirtas nuoskaudas. Nuo 
savaitės vidurio turėtumėte būti ne-
be toks agresyvus ir kur kas geresnės 
nuotaikos.

 DVyNIAI 
(05.22-06.21)

Ši savaitė žada jums būti turtinga įvai-
rių įvykių, paįvairinančių kasdieny-
bę. Visiems kartais taip nutinka, kad 
viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Ir 
ne visuomet tam būna tinkamas lai-
kas. Būkite protingas, stumkite į šalį 
mintis apie reformas ir palikite viską 
taip, kaip yra.

 VĖŽyS 
(06.22-07.22)

Šią savaitę jūsų žvaigždės atneš ra-
mybę jūsų sielai ir suteiks jėgų jūsų 
kūnui. Savaitės pabaigoje jūsų darbai 
bus įvertinti kaip novatoriški ir net 
genialūs. Santykiai su artimu žmo-
gumi radikaliai pagerės, jei būsite iš 
tiesų nuoširdus ir atviras.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Šią savaitę išsiskirs jūsų ir svarbaus 
jums žmogaus nuomonės. Tad konf-
likto išvengti tikrai nepavyks. Paban-
dykite į viską pažiūrėti filosofiškai ir 
rimtą ginčą kuo labiau sušvelninti. 
Ketvirtadienį būsite pakviestas ben-
dradarbiauti įgyvendinant kažkokius 

ypatingus sumanymus. Nedvejoda-
mas priimkite kvietimą.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Pirmoje savaitės pusėje verčiau pa-
laikykite liežuvį už dantų, nes žodis, 
išlėkęs žvirbliu, sugriš jaučiu. O tuo-
met galite tikėtis visokiausių nesusi-
pratimų. Be to, galite būti labai agre-
syvus. Ketvirtadienį, deja, prasidės 
tikrosios nesėkmės...

 SVARSTyKLĖS 
(09.24-10.23)

Jau nuo pirmadienio jūsų savijauta 
ims gerėti, o savaitgalį pasieks aukš-
čiausią tašką. Visą savaitę būsite ap-
svaigęs iš meilės ir labai švelniai dai-
rysitės į kitos lyties atstovus. Senam 
geram bičiuliui gali prireikti jūsų pa-
ramos, tikriausiai materialinės.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Pirmomis savaitės dienomis galite iš-
girsti įtikimai skambantį, bet iš tiesų 
visai blogą patarimą. Neklausykite 
jo! Nepamirškite svarbios gyvenimo 
tiesos - kaip šauksi, taip atsilieps. O 
savaitės pradžioje jūs būsite piktas 
ir provokuosite kivirčus... Geriau pa-
sijusite tik penktadienį, darbo dienai 
baigiantis.

 ŠAULyS 
(11.23-12.22)

Šios savaitės pradžioje jūsų elgesys 
svyruos tarp karštakošiškumo ir 
meilumo - pakankamai keistas de-
rinys. Šiaip ar taip, sunku bus rasti 
jus suprantančių žmonių. Nuo pat 
pirmadienio vis atrodys, kad išlipote 
iš lovos ne ta koja. Pagerėjimo galite 
tikėtis tik penktadienį.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje jūs būsite labai 
geros formos ir galėsite dirbti labai 
produktyviai. Jūs labai lengvai už-
megsite naudingus kontaktus, su-
gebėsite puikiai užjausti kolegas. 
Trečiadienį ir ketvirtadienį ar net iki 
savaitės pabaigos galite jausti nesu-
prantamą įtampą.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Kitą savaitę pajusite Amūro laidomas 
strėles, be to, jus globos ir Venera. Sa-
vaitės pabaigoje labai sustiprės jū-
sų ryšys su partneriu. Jei įmanoma, 
svarbių verslą ar pinigus liečiančių 
sprendimų šią savaitę verčiau ne-
darykite.

 ŽUVyS 
(02.19-03.20)

Savaitės pirmoje pusėje dėl Veneros 
įtakos jausitės lyg su sparnais. Būsi-
te linkęs viską pervertinti ir išpūsti. 
Tačiau į savaitės pabaigą pasiduosi-
te valgymo malonumams ir veikiau-
siai dėl to savaitgalį būsite blogos 
nuotaikos.
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Pakistano ligoninėje per gydytojų ir 
teisininkų peštynes mirė trys pacientai
Pakistano rytiniame Lahoro mieste esančioje kardiologinėje 
ligoninėje trečiadienį mirė mažiausiai trys pacientai, kai 
maždaug 200 teisininkų užpuolė šios įstaigos gydytojus. 
Trys pacientai mirė, nes gydytojai negalėjo jiems laiku 
suteikti pagalbos, bandydami atremti išpuolį.

G. Thunberg: turtingųjų šalių 
įsipareigojimai dėl klimato – „klaidinami“
Švedų paauglė aktyvistė Greta Tunberg apkaltinto 
turtingąsias valstybes išradinėjant naujus būdus, kaip 
išvengti šiltnamio efektą sukeliančios taršos mažinimo, 
ir pavadino jų pastangas „klaidinamomis“. „Šalys randa 
išmoningų būdų, kad tik nereikėtų imtis tikrų veiksmų“, 
– pridūrė ji.

REKLAMA

 
06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:02 La-
bas rytas, Lietuva 06:30 
Žinios. Orai. 09:20 Senis. 
Detektyvinis serialas 10:25 
Miuncheno kriminalinė 
policija 36. Detektyvinis 
serialas 11:10 Komisaras 
Reksas. Detektyvinis seri-
alas 12:00 Beatos virtuvė 
13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:35 Kūrybingumo mo-
kykla 16:45 Premjera. Po-
nių rojus. Serialas 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauski-
te daktaro 19:30 Vartotojų 
kontrolė 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“.” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“.” 21:30 LRT forumas 
22:30 Dviračio žinios 23:00 
Premjera. Tikrasis genijus. 
Serialas 23:45 Komisa-
ras Reksas. Detektyvinis 
serialas 00:30 Klausimė-
lis 01:00 LRT radijo žinios 
01:05 Savaitė 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauski-
te daktaro 03:00 LRT radijo 
žinios 03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios 04:00 
LRT radijo žinios 04:05 Ti-
krasis genijus. Serialas

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1254,1255) 07:30 
Tomo ir Džerio šou (23) 
07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (113,114) 09:55 
Gyvūnų pasaulis 10:25 Ro-
zenheimo policija (11) 11:25 
KK2 penktadienis 13:00 Tik 
tu ir aš (26,27) 14:00 Naš-
laitės (138) 15:00 Svajoklė 
(138) 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO 
18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 Orai 19:30 KK2 
20:00 Nuo... Iki... 21:00 
Rimti reikalai 2 (60) 21:30 
Žinios 22:20 Sportas 22:27 
Orai 22:28 Telefoninė lo-
terija 1634 22:30 VAKA-
RO SEANSAS Žalioji šir-
šė 00:50 Akloji zona (17) 
01:45 Šaulys 

06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/44s. 
06:55 Žmogus voras 1/10s. 
07:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis 1/84s. 07:55 

La Maistas 1/15s. (kart.) 
08:55 Meilės sūkuryje 3198 
10:00 Nuo likimo nepa-
bėgsi 1/21,22s. 12:00 At-
sargiai! Merginos 4/57s. 
13:00 Parduotas gyveni-
mas 1/52,53,54,55s. 15:00 
Simpsonai 21/3,4s. 16:00 
TV3 žinios 249 16:25 TV3 
orai 249 16:30 TV Pagalba 
14/75s. 18:30 TV3 žinios 
350 19:22 TV3 sportas 1 
19:27 TV3 orai 350 19:30 
Namas 2/16s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/55s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 
199 21:52 TV3 sportas 1 
21:57 TV3 orai 199 22:00 
Kobra 11 23/16s. 23:00 
Apiplėšimas uragano aky-
je 01:10 Makgaiveris 1/6s. 
02:00 Tėvynė 5/6s. 02:50 
APB 1/6s. 03:40 Kobra 11 
23/16s. 04:35 Vieniši tėvai 
1/12,13s. 

06:10 CSI. Majamis (15) 
07:05 Mano virtuvė geriau-
sia (15) 08:25 Stoties poli-
cija (12) 09:25 Paskutinis 
faras (39) 10:25 Gelbėtojai 
- 112 (15,16) 11:25 Nusikal-
timų tyrėjai (9) 12:35 Visa 
menanti (13) 13:35 Mano 
virtuvė geriausia (16) 14:55 
Stoties policija (13) 16:00 
Paskutinis faras (1) 17:00 
Info diena 17:30 Gelbėto-
jai - 112 (17,18) 18:30 CSI. 
Majamis (16) 19:30 Jūrų 
pėstininkai (13) 20:30 Galiu 
rytoj (9) 21:00 Taiklus šūvis 
23:10 Nakties įkaitas 01:35 
Narkotikų prekeiviai (5) 
02:40 Gyvi numirėliai (10) 
03:30 Visa menanti (13) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Krepši-
nio pasaulyje su V 07:00 
Šiandien kimba 08:00 
„24/7“ 09:00 Apie tave 
10:00 Gyvenimas 11:00 
„Prokurorai” (1/30) 12:00 
TV parduotuvė 12:15 Mano 
vieta 12:50 „Gyvybės lan-
gelis“ (1/16) 14:00 Nauja 
diena 15:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai 16:00 Reporteris 
16:48 Sportas 16:58 Orai 
17:00 „Gyvybės langelis“ 
(1/17) 18:00 Lietuvos politi-
kos forumas 19:30 Delfi dė-
mesio centre 20:00 Repor-
teris 20:48 Sportas 20:58 
Orai 21:00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu. 2019. 
N-7. 22:00 „Pone preziden-
te” (1/24) 22:30 Reporteris 
23:20 Sportas 23:25 Orai 
23:30 Delfi dėmesio cen-
tre 00:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 01:00 
„Gyvybės langelis“ (1/17) Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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02:10 „Pone prezidente” 
(1/24) 02:30 „Prokurorai” 
(1/31) 03:30 Reporteris 
04:00 Sportas 04:08 Orai 
04:10 Nauja diena 

TV 
06:30 Tėvas Motiejus (9) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (262,263) 08:45 Meilės 
sparnai (121) 09:45 Akloji 
(18,81) 10:50 Būrėja (58,81) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (99) 13:00 Zigis ir 
Ryklys (56,57) 13:20 Keista 
šeimynėlė (14) 13:50 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys (23) 14:20 Muča Luča 
(35) 14:45 Mirtis rojuje (2) 
16:00 Svaragini. Amžina 
draugystė (399,400) 17:00 
Būk su manim (1622,1623) 
18:00 Keršto gėlės (58) 
18:50 Paskolinta meilė 
(105) 19:50 Mirtis rojuje 
(3) 21:00 “Velvet” kolek-
cija (5,6) 23:10 Gyvenimo 
daina (47,48) 01:10 Seno-
jo Tilto paslaptis (226,227) 
03:25 Stiklo pilis 05:25 Tė-
vas Motiejus (9) 

 
 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018 07:00 
Kultūros diena 07:25 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo. 
Serialas 07:40 Drakoniu-
kas Kokosas 1. Animacinis 
serialas 07:55 Smurfai. 
Animacinis serialas 08:20 
Pradėk nuo savęs 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. Vil-
niaus albumas 12:40 Linija. 
Spalva. Forma. Programa 
apie dailę 13:05 Savaitė 
14:00 Gimę tą pačią dieną 
14:55 Neturto seserys. Dok.
filmas 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 prama-
nas? 4.Dok.serialas 17:05 
Premjera. Ieškok manęs 
Paryžiuje 1. Serialas 18:00 
Kultūros diena. 18:30 Gimę 
tą pačią dieną 19:25 Šaltojo 
karo paslaptys. Atominės 
bombos vagystė. Dok.fil-
mas 20:20 Kūrybingumo 
mokykla 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai 21:30 Prem-
jera. Šoklys. Vaidybinis fil-
mas 22:55 Istorijos detek-
tyvai 23:45 Kelias 00:10 
DW naujienos rusų kalba. 
00:30 Dabar pasaulyje 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 
09:20 Senis. Detektyvinis 
serialas 10:25 Miunche-
no kriminalinė policija 36. 
Detektyvinis serialas 11:10 
Komisaras Reksas. Detek-
tyvinis serialas 12:00 Sti-
lius 13:00 Klauskite daktaro 
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. Serialas 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 Kas ir 
kodėl? 18:30 Klauskite dak-
taro 19:30 (Ne)emigrantai 
20:25 Loterija „Keno Lo-
to“.” 20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija 22:30 Dviračio žinios 
23:00 Premjera. Apgavikai 
1. Serialas 23:45 Komisaras 
Reksas. Detektyvinis se-
rialas 00:30 Tėčio reikalai 
01:00 LRT radijo žinios 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1256,1257,1258) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(24) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (115,116) 09:55 
Rimti reikalai 2 (60) 10:25 
Rozenheimo policija (12) 
11:25 Supermamos (20) 
12:00 Nuo... Iki... 13:00 Tik 
tu ir aš (28,29) 14:00 Naš-
laitės (139) 15:00 Svajoklė 
(139) 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 
Bus visko 21:00 Rimti rei-
kalai 2 (61) 21:30 Žinios 
22:20 Sportas 22:27 Orai 
22:30 VAKARO SEANSAS 
Ūsuotasis ponas Mordeka-
jus 00:40 Akloji zona (18) 
01:35 Žalioji širšė 

06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/45s. 
06:55 Žmogus voras 1/11s. 
07:25 Kempiniukas Plačia-
kelnis 1/85s. 07:55 Namas 
2/16s.  08:55 Meilės sūku-
ryje 3199 10:00 Nuo likimo 
nepabėgsi 1/23,24s. 12:00 
Atsargiai! Merginos 4/57s. 
13:00 Parduotas gyveni-
mas 1/56,57,58,59s. 15:00 
Simpsonai 21/5,6s. 16:00 
TV3 žinios 250 16:25 TV3 

orai 250 16:30 TV Pagalba 
14/76s. 18:30 TV3 žinios 351 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 351 19:30 LTeam 
apdovanojimai 2019 21:00 
TV3 vakaro žinios 200 21:52 
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 
200 22:00 Taksi 5 00:05 
Skubi pagalba 2/6s. 01:05 
Makgaiveris 1/7s. 01:55 
Tėvynė 5/7s. 02:50 APB 
1/7s. 03:45 Skubi pagalba 
2/6s. 04:30 Vieniši tėvai 
1/14,15s.  

06:20 CSI. Majamis (16) 
07:15 Mano virtuvė geriau-
sia (16) 08:35 Stoties poli-
cija (13) 09:35 Paskutinis 
faras (1) 10:35 Gelbėtojai 
- 112 (17,18) 11:35 Jūrų pėsti-
ninkai (13) 12:35 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (1) 13:35 Mano vir-
tuvė geriausia (17) 14:55 
Stoties policija (14) 16:00 
Paskutinis faras (2) 17:00 
Info diena 17:30 Gelbėto-
jai - 112 (19,20) 18:30 CSI. 
Majamis (17) 19:30 Jūrų 
pėstininkai (14) 20:30 Ga-
liu rytoj (10) 21:00 Žmogus 
šešėlis 22:55 Taiklus šūvis 
01:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
(1) 01:55 Detektyvų isto-
rijos (7) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Kaimo 
akademija 07:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/30) 08:00 
Nauja diena 09:00 Puikūs 
pralaimėjimai 10:00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 11:00 „Prokurorai” (1/31) 
12:00 TV parduotuvė 12:15 
Viralas 12:50 „Gyvybės lan-
gelis“ (1/17) 14:00 Nauja 
diena 15:00 „24/7“ 16:00 
Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Gyvy-
bės langelis“ (1/18) 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 
18:55 Orai 19:00 Nauja 
diena 19:30 Delfi dėmesio 
centre 20:00 Reporteris 
20:23 Sportas 20:30 Lie-
tuva tiesiogiai 20:58 Orai 
21:00 Laikykitės ten. Pokal-
biai 22:00 „Pone preziden-
te” (1/25) 22:30 Reporteris 
23:20 Sportas 23:25 Orai 
23:30 Delfi dėmesio cen-
tre 00:00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 2019. N-7. 
01:00 „Gyvybės langelis“ 
(1/18) 02:10 „Pone prezi-
dente” (1/25) 02:30 „Proku-
rorai” (1/32) 03:30 Repor-
teris 04:00 Sportas 04:08 
Orai 04:10 Nauja diena  

TV 
05:25 Tėvas Motiejus (9,10) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (264,265) 08:45 Meilės 
sparnai (122) 09:45 Akloji 
(19,82) 10:50 Būrėja (59,82) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (100) 13:00 Zigis ir 
Ryklys (58,59) 13:20 Keista 
šeimynėlė (15) 13:50 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys (24) 14:20 Muča Luča 
(36) 14:45 Mirtis rojuje (3) 
16:00 Svaragini. Amžina 
draugystė (401,402) 17:00 
Būk su manim (1624,1625) 
18:00 Keršto gėlės (59) 
18:50 Paskolinta meilė 
(106) 19:50 Mirtis rojuje 
(4) 21:00 DETEKTyVO VA-
KARAS Prancūziška žmog-
žudystė. Mirtys Rė saloje 
23:05 Gyvenimo daina (49) 
00:05 Gyvenimo daina (50) 
01:05 Senojo Tilto paslaptis 
(228,229) 03:15 “Velvet” 
kolekcija (5,6) 04:55 Tėvas 
Motiejus (10)

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Daiktų isto-
rijos 07:00 Kultūros diena 
07:25 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo. Serialas 07:40 Dra-
koniukas Kokosas 1. Anima-
cinis serialas 07:55 Smurfai. 
Animacinis serialas 08:20 
Į sveikatą! 08:50 Maistas: 
tiesa ar pramanas? 4. Dok.
serialas 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 12:15 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus są-
siuvinis 12:40 Atspindžiai 
13:10 Kultūringai su No-
meda 14:00 Gimę tą pačią 
dieną 14:55 Šaltojo karo 
paslaptys. Atominės bom-
bos vagystė. Dok.filmas 
15:50 Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo. Serialas 16:05 Dra-
koniukas Kokosas 1. Anima-
cinis 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 
Į sveikatą! 18:55 FIBA Čem-
pionų lyga. Panevėžio „Liet-
kabelis“ – Manresos „Baxi“. 
Tiesioginė transliacija iš 
Panevėžio.” 21:00 Laikino-
sios sostinės fenomenas. 
Tyrimų laboratorija. Dok.
filmas 21:30 Medičiai. Flo-
rencijos valdovai 2. Serialas 
23:30 Atspindžiai 00:00 
DW naujienos rusų kal-
ba. 00:15 Dabar pasaulyje 
00:45 Mokslo sriuba 01:15 
Vilnius Jazz 2019. 
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06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:02 La-
bas rytas, Lietuva 06:30 
Žinios. Orai. 09:20 Senis. 
Detektyvinis serialas 10:25 
Miuncheno kriminalinė po-
licija 36. Detektyvinis seri-
alas 11:10 Komisaras Rek-
sas. Detektyvinis serialas 
12:00 Vartotojų kontrolė 
13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:35 Kūrybingumo mo-
kykla 16:45 Premjera. Po-
nių rojus. Serialas 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 Premjera. 
Kilti ir kelti. „Carito“ misija 
Lietuvoje. Dok.filmas 22:30 
Dviračio žinios 23:00 Prem-
jera. Apgavikai 1. Serialas 
23:45 Komisaras Reksas. 
Detektyvinis serialas 00:30 
Langas į valdžią 01:00 LRT 
radijo žinios  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1259,1260,1261) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(25) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (117,118) 09:55 
Rimti reikalai 2 (61) 10:25 
Rozenheimo policija (13) 
11:25 PREMJERA Atsargiai - 
giminės! (1) 12:00 Bus vis-
ko 13:00 Tik tu ir aš (30,31) 
14:00 Našlaitės (140) 15:00 
Svajoklė (140) 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 (62) 21:30 Žinios 
22:20 Sportas 22:27 Orai 
22:30 VAKARO SEANSAS 
Tik nekvieskite farų! 00:40 
Akloji zona (19) 01:35 Ūsuo-
tasis ponas Mortdecai 

06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/46s. 
06:55 Žmogus voras 1/12s. 
07:25 Kempiniukas Plačia-
kelnis 1/86s. 07:55 Svajo-
nių sodai 13  08:55 Meilės 
sūkuryje 3200 10:00 Nuo 
likimo nepabėgsi 1/25,26s. 
12:00 Atsargiai! Merginos 

4/58,59s. 13:00 Parduotas 
gyvenimas 1/60,61,62,63s. 
15:00 Simpsonai 21/7,8s. 
16:00 TV3 žinios 251 16:25 
TV3 orai 251 16:30 TV Pa-
galba 14/77s. 18:30 TV3 ži-
nios 352 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 352 19:30 
Gero vakaro šou 6/16s. 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 12/56s. 21:00 TV3 
vakaro žinios 201 21:52 TV3 
sportas 1 21:57 TV3 orai 201 
22:00 Mirtinas šūvis 22:25 
Vikinglotto 51 22:30 Mir-
tinas šūvis 00:30 Skubi 
pagalba 2/7s. 01:25 Mak-
gaiveris 1/8s. 02:15 Tėvynė 
5/8s. 03:15 APB 1/8s. 04:00 
Skubi pagalba 2/7s.  04:50 
Vieniši tėvai 1/16s. 

06:20 CSI. Majamis (17) 
07:15 Mano virtuvė geriau-
sia (17) 08:35 Stoties poli-
cija (14) 09:35 Paskutinis 
faras (2) 10:35 Gelbėtojai - 
112 (19,20) 11:35 Jūrų pėsti-
ninkai (14) 12:35 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (2) 13:35 Mano vir-
tuvė geriausia (18) 14:55 
Stoties policija (15) 16:00 
Paskutinis faras (3) 17:00 
Info diena 17:30 Gelbėto-
jai - 112 (21,22) 18:30 CSI. 
Majamis (18) 19:30 Jūrų 
pėstininkai (15) 20:30 Galiu 
rytoj (11) 21:00 Ketvirtojo 
Reicho aušra 23:05 Žmo-
gus šešėlis 01:00 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (2) 01:55 Detektyvų 
istorijos (8) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Kryptys 
LT 07:00 „Moterų daktaras“ 
(3/31) 08:00 Nauja diena 
09:00 Sėkmės gylis 10:00 
Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi 11:00 „Prokurorai” 
(1/32) 12:00 TV parduotu-
vė 12:15 „Pone prezidente” 
(1/24) 12:50 „Gyvybės lan-
gelis“ (1/18) 14:00 Nauja 
diena 15:00 „Prokurorai” 
(1/33) 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 
17:00 „Gyvybės langelis“ 
(1/19) 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:55 Orai 
19:00 Nauja diena 19:30 
Delfi dėmesio centre 20:00 
Reporteris 20:23 Sportas 
20:30 Lietuva tiesiogiai 
20:58 Orai 21:00 Gyveni-
mas 22:00 „Pone preziden-
te” (1/26) 22:30 Reporteris 
23:20 Sportas 23:25 Orai 
23:27 Rubrika “Verslo ge-
nas” 23:30 Delfi dėmesio 
centre 00:00 Laikykitės 
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ten. Pokalbiai 01:00 „Gy-
vybės langelis“ (1/19)  

TV 
06:30 Tėvas Motiejus (11) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (266,267) 08:45 Meilės 
sparnai (123) 09:45 Akloji 
(20,83) 10:50 Būrėja (60,83) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (101) 13:00 Zigis ir 
Ryklys (60,61) 13:20 Keista 
šeimynėlė (16) 13:50 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys 
(25) 14:20 Muča Luča (37) 
14:45 Mirtis rojuje (4) 16:00 
Svaragini. Amžina draugys-
tė (403,404) 17:00 Būk su 
manim (1626,1627) 18:00 
Keršto gėlės (60) 18:50 Pa-
skolinta meilė (107) 19:50 
Mirtis rojuje (5) 21:00 DE-
TEKTyVO VAKARAS Prancū-
ziška žmogžudystė. Mirtis 
Lemano ežero pakrantė-
je 22:55 Gyvenimo daina 
(51,52) 00:50 Senojo Tilto 
paslaptis (230,231)  

 
 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Krikš-
čionio žodis 06:20 Vilnius 
Jazz 2019.(1 dalis) 07:00 
Kultūros diena 07:25 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo. 
Serialas 07:40 Drakoniu-
kas Kokosas 1. Animacinis 
serialas 07:55 Smurfai. 
Animacinis serialas 08:20 
Smalsumo genas 08:50 
Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4. Dok.serialas 09:15 
Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kal-
ba. 12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 12:40 Literatūros 
pėdsekys. Programa apie 
Lietuvos įtaką pasaulio kū-
rėjams 13:05 Stambiu pla-
nu 14:00 Muzikinis intarpas 
14:20 Tarptautinis literatū-
ros festivalis „Vilniaus lapai 
2019“ 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 19:30 FIFA klubų Pa-
saulio taurė. Pusfinalis. „Li-
verpulis“ – Monterėjaus „CF 
Monterrey“ arba Dohos „Al 
Sadd SC“. Tiesioginė trans-
liacija 21:25 FIBA Čempionų 
lyga. Dižono „JDA“ – Klaipė-
dos „Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija 23:30 Nacio-
nalinė ekspedicija 00:25 
DW naujienos rusų kalba. 
00:40 Dabar pasaulyje



1�ŠEŠTADIENIS, 
�019 M. GRUODŽIO 14 D., 
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Graikijos salos protestuoja prieš migrantų 
stovyklų plėtros planus
Didžiausias migrantų stovyklas turinčių trijų Graikijos salų 
vadovai ir darbuotojai surengė streiką, protestuodami prieš 
Atėnų planus išplėsti stovyklas. Bendrame pareiškime 
savivaldybės reikalauja, kad nebūtų statoma „jokių 
papildomų statinių Lesbo, Chijo ir Samo salose”.

Ketina pasitelkti kariuomenę ir policiją 
maru užsikrėtusiems šernams naikinti
Lenkijos žemės ūkio ministras Janas Kžyštofas 
Ardanovskis trečiadienį pasiūlė leisti kariams ir 
policininkams medžioti šernus, užsikrėtusius afrikiniu 
kiaulių maru, ir tokiu būdu prisidėti prie kovos su liga, 
kuri netikėtai išplito iš šalies rytų į vakarus.

 
06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:02 La-
bas rytas, Lietuva 06:30 
Žinios. Orai. 09:20 Senis. 
Detektyvinis serialas 10:25 
Miuncheno kriminalinė 
policija 36. 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 16:45 Premjera. Po-
nių rojus. Serialas 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klaus-
kite daktaro 19:30 Daiktų 
istorijos 20:25 Loterija „Ke-
no 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 Mūsų gyvūnai 
01:00 LRT radijo žinios  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1262,1263,1264) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(26) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (119,120) 
09:55 Rimti reikalai 2 (62) 
10:25 Rozenheimo policija 
(14) 11:25 Atsargiai - gimi-
nės! (2) 12:00 VIDO VIDeO 
13:00 Tik tu ir aš (32,33) 
14:00 Našlaitės (141) 15:00 
Svajoklė (141) 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva 17:30 VI-
DO VIDeO 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 KK2 20:00 Valanda 
su Rūta 21:00 Rimti reika-
lai 2 (63) 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 Orai 22:30 
VAKARO SEANSAS Titanų 
įniršis 00:25 Akloji zona 
(20) 01:20 Tik nekvieskite 
farų! 03:25 Alchemija VIII. 
Viskas iš naujo 03:55 RE-
TROSPEKTyVA 

06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/47s. 
06:55 Žmogus voras 1/13s. 
07:25 Kempiniukas Plačia-
kelnis 1/87s. 07:55 Gero 
vakaro šou 6/16s.  08:55 
Meilės sūkuryje 3201 
10:00 Nuo likimo nepa-
bėgsi 1/27,28s. 12:00 At-

sargiai! Merginos 4/60,61s. 
13:00 Parduotas gyveni-
mas 1/64,65,66,67s. 15:00 
Simpsonai 21/9,10s. 16:00 
TV3 žinios 252 16:25 TV3 
orai 252 16:30 TV Pagalba 
14/78s. 18:30 TV3 žinios 
353 19:22 TV3 sportas 1 
19:27 TV3 orai 353 19:30 
Farai 13/16s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/57s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 202 
21:52 TV3 sportas 1 21:57 
TV3 orai 202 22:00 India-
napolis. Nepaprasta drąsa 
00:30 Skubi pagalba 2/8s. 
01:30 Makgaiveris 1/9s. 

06:20 CSI. Majamis (18) 
07:15 Mano virtuvė geriau-
sia (18) 08:35 Stoties poli-
cija (15) 09:35 Paskutinis 
faras (3) 10:35 Gelbėtojai - 
112 (21,22) 11:35 Jūrų pėsti-
ninkai (15) 12:35 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (3) 13:35 Mano vir-
tuvė geriausia (19) 14:55 
Stoties policija (16) 16:00 
Paskutinis faras (4) 17:00 
Info diena 17:30 Gelbėto-
jai - 112 (23,24) 18:30 CSI. 
Majamis (19) 19:30 Jūrų 
pėstininkai (16) 20:30 Galiu 
rytoj (12) 21:00 Asai 23:15 
Ketvirtojo Reicho aušra 
01:20 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
(3) 02:10 Detektyvų isto-
rijos (6) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/32) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Visi savi 10:00 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. 2019. N-7. 11:00 
Laikykitės ten. Pokalbiai 
12:00 TV parduotuvė 12:15 
„Pone prezidente” (1/25) 
12:50 „Gyvybės langelis“ 
(1/19) 14:00 #NeSpaudai 
15:00 „Pavojingi jausmai” 
(1/1,2) 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 
17:00 „Gyvybės langelis“ 
(1/20) 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:55 Orai 
19:00 Nauja diena 19:30 
Delfi dėmesio centre 20:00 
Reporteris 20:23 Sportas 
20:30 Lietuva tiesiogiai 
20:58 Orai 21:00 Skyrybos 
22:00 Kryptys LT 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 
23:25 Orai 23:30 Delfi dė-
mesio centre 00:00 Gy-
venimas 01:00 „Gyvybės 
langelis“ (1/20)  

TV 
06:30 Tėvas Motiejus (12) Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

KETVIRTADIENIS 
GRUODŽIO
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07:45 Neklausk meilės var-
do (268,269) 08:45 Meilės 
sparnai (124) 09:45 Akloji 
(21,84) 10:50 Būrėja (61,84) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (102) 13:00 Zigis ir 
Ryklys (62,64) 13:20 Keista 
šeimynėlė (17) 13:50 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys 
(26) 14:20 Muča Luča (38) 
14:45 Mirtis rojuje (5) 16:00 
Svaragini. Amžina draugys-
tė (405,406) 17:00 Būk su 
manim (1628,1629) 18:00 
Keršto gėlės (61) 18:50 Pa-
skolinta meilė (108) 19:50 
Mirtis rojuje (6) 21:00 DE-
TEKTyVO VAKARAS. PREM-
JERA Kasandra. Prieš sro-
vę 23:05 Gyvenimo daina 
(53,54) 01:05 Senojo Tilto 
paslaptis (232,233) 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Jazz 2019.(2 dalis) 07:00 
Kultūros diena 07:25 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo. 
Serialas 07:40 Drakoniu-
kas Kokosas 1. Animacinis 
serialas 07:55 Smurfai. 
Animacinis serialas 08:20 
Mūšio laukas. Visuome-
nės atsparumo skatinimo 
programa 08:50 Maistas: 
tiesa ar pramanas? 4. Dok.
serialas 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 12:15 Kultū-
rų kryžkelė. Trembita 12:40 
Veranda. Programa apie 
aplinkos estetiką 13:05 Na-
cionalinė ekspedicija 14:00 
Gimę tą pačią dieną 14:55 
Laikinosios sostinės feno-
menas. Tyrimų laboratorija. 
Dok.filmas 15:25 Unikalios 
mamos. Socialinės realy-
bės programa 15:50 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo.  
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 Ieškok 
manęs Paryžiuje 2. Seria-
las 18:00 Kultūros diena. 
18:30 Muzikinis intarpas 
18:50 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Ketvirtfina-
lis. Pasvalio „Pieno žvaigž-
dės“ – Panevėžio „Lietkabe-
lis“. Tiesioginė transliacija 
21:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Architektas Vy-
tautas Landsbergis-Žemkal-
nis 21:30 Elito kinas. Danų 
mergina. Biografinė dra-
ma 23:25 Arvydas Sabo-
nis. Istoriniai kadrai 00:15 
DW naujienos rusų kalba. 
00:30 Dabar pasaulyje 
01:00 Euromaxx 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:02 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios. 
Orai. 09:20 Senis. Detekty-
vinis serialas 10:25 Miun-
cheno kriminalinė policija 
36. Detektyvinis serialas 
11:10 Komisaras Reksas. 
Detektyvinis serialas 12:00 
Gyvenimo spalvos 13:00 
Kilti ir kelti. „Carito“ misi-
ja Lietuvoje. Doku.filmas 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:35 Kūrybingumo mo-
kykla 16:45 Premjera. Po-
nių rojus. Serialas 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 
Kas ir kodėl?  18:30 Visi 
kalba 19:30 Beatos virtuvė 
20:25 Loterija „Keno Loto“.” 
20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“.” 21:30 Auksinis protas 
22:55 Spektras. Veiksmo 
trileris 01:20 Vasaros žaros. 
Drama 02:50 Kūrybingumo 
mokykla 03:00 LRT radijo 
žinios 03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio min-
tys 04:00 LRT radijo žinios 
04:05 Beatos virtuvė

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1265,1266,1267) 
07:30 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai (1) 07:55 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (121,122) 
09:55 Rimti reikalai 2 (63) 
10:25 Rozenheimo polici-
ja (15) 11:25 Atsargiai - gi-
minės! (3) 12:00 Valanda 
su Rūta 13:00 Tik tu ir aš 
(34,35) 14:00 Našlaitės 
(142) 15:00 Svajoklė (142) 
16:00 Labas vakaras, Lietu-
va 17:30 VIDO VIDeO 18:30 
Žinios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 penktadie-
nis 21:00 SAVAITĖS HITAS 
Neliečiamieji 23:15 13 va-
landų. Slaptieji Bengazio 
kariai 02:05 Titanų įniršis 

06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/48s. 
06:55 Žuvėliokai 3/44s. 
07:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis 1/88s. 07:55 Farai 
13/16s.  08:55 Legendinės 
legendos 1/14s. 10:00 Nuo 
likimo nepabėgsi 1/29,30s. 
12:00 Atsargiai! Merginos 
4/62,63s. 13:00 Parduotas 
gyvenimas 1/68,69,70,71s. 

15:00 Simpsonai 21/11,12s. 
16:00 TV3 žinios 253 16:25 
TV3 orai 253 16:30 TV Pa-
galba 14/79s. 18:30 TV3 ži-
nios 354 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 354 19:30 
Vienas namuose 3 21:40 
Geležinis žmogus 2 00:05 
P2 02:00 Mirtinas šūvis  
04:05 Makgaiveris 1/8s.  

06:20 CSI. Majamis (19) 
07:15 Mano virtuvė geriau-
sia (19) 08:35 Stoties poli-
cija (16) 09:35 Paskutinis 
faras (4) 10:35 Gelbėtojai - 
112 (23,24) 11:35 Jūrų pėsti-
ninkai (16) 12:35 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (4) 13:35 Mano vir-
tuvė geriausia (20) 14:55 
Stoties policija (17) 16:00 
Paskutinis faras (5) 17:00 
Info diena 17:30 Gelbėtojai 
- 112 (25,26) 18:30 CSI. Ma-
jamis (20) 19:30 Amerikie-
tiškos imtynės (49) 21:30 
Ikaras 23:20 Asai 01:35 
Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (4) 
02:30 Nusikaltimų mies-
tas (6,7)  

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „Pasau-
lis iš viršaus“ (1/6) 07:00 
Laikykitės ten. Pokalbiai 
08:00 #NeSpaudai 09:00 
Greiti pietūs 10:00 Ma-
no vieta 10:30 Kryptys LT 
11:00 Gyvenimas 12:00 
TV parduotuvė 12:15 „Pone 
prezidente” (1/26) 12:50 
„Gyvybės langelis“ (1/20) 
14:00 Skyrybos 15:00 „Pa-
vojingi jausmai” (1/3,4) 
16:00 Reporteris 16:20 
Sportas 16:28 Orai 16:30 
Oponentai 17:00 „Gyvy-
bės langelis“ (1/21) 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 
18:55 Orai 19:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/33) 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“ (3/33) 01:00 
„Gyvybės langelis“ (1/21) 
02:10 Oponentai 02:30 
„Pavojingi jausmai” (1/3,4) 
03:30 Reporteris 04:00 
Sportas 04:08 Orai  

TV 
06:30 Tėvas Motiejus (13) 
07:45 Neklausk meilės 
vardo (270,271) 08:45 Mei-

lės sparnai (125) 09:45 
Akloji (85,86) 10:50 Būrė-
ja (62,63) 12:00 Bjaurusis 
ančiukas Niujorke (103) 
13:00 Zigis ir Ryklys (64,65) 
13:20 Keista šeimynėlė (18) 
13:50 Antinas Gudruolis (1) 
14:20 Muča Luča (39) 14:45 
Mirtis rojuje (6) 16:00 Sva-
ragini. Amžina draugys-
tė (407,408) 17:00 Būk su 
manim (1630,1631) 18:00 
Keršto gėlės (62) 18:50 Pa-
skolinta meilė (109) 19:50 
Mirtis rojuje (7) 21:00 DE-
TEKTyVO VAKARAS Visa 
tiesa apie Hario Kveberto 
bylą (3,4) 23:05 Kovos su 
mafija būrys. Bosas grįžta 
(2) 01:10 Senojo Tilto pa-
slaptis (234,235) 03:25 Ka-
sandra. Prieš srovę 05:00 
Tėvas Motiejus (13) 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Jazz 2019 07:00 Kultūros 
diena 07:25 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo. Serialas 
07:40 Drakoniukas Koko-
sas 1. Animacinis serialas 
07:55 Smurfai. Animacinis 
serialas 08:20 Pasaulio lie-
tuvių žinios 08:50 Maistas: 
tiesa ar pramanas? 4. Do-
kumentinis serialas 09:15 
Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė 12:40 7 Kauno 
dienos 13:05 Mūsų mies-
teliai. Igliauka. 2 dalis 13:55 
Pasaulio teisuoliai 14:40 
„Chopin Jazz Inn“ su Evelina 
Sašenko 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 Ieškok 
manęs Paryžiuje 2. Serialas 
18:00 Kultūros diena. 18:30 
Kelias į namus 19:00 Do-
kumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“ 19:25 Žmonių 
biblioteka. Lietuvos naci-
onalinės Martyno Mažvy-
do bibliotekos šimtmečio 
šventinis renginys 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos kinas. Vieni 
metai po rytojaus. Drama 
23:00 Koncertas, skirtas E. 
Balsio 100-osioms gimimo 
metinėms 00:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 Ve-
randa. Programa apie aplin-
kos estetiką 01:10 Džiaze tik 
merginos. 
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Mūšio lau-
kas. Visuomenės atspa-
rumo skatinimo progra-
ma 07:30 Kalėdų šeima. 
Komedija 09:00 Labas 
rytas, Lietuva 09:30 Ži-
nios. Orai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. 
Šnipas sniege. Dokumen-
tinis filmas 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 4.Dok.
serialas 13:50 Džesika 
Flečer 10. Kriminalinis se-
rialas 15:28 Loterija „Keno 
Loto“.” 15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncer-
tas 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Langas į val-
džią 18:30 Vakaras su Edita 
19:30 Stilius 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 
20:30 Panorama 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Šok su 
žvaigžde 23:10 Tegyvuoja 
meilė!. Romantinė kome-
dija 01:20 Spektras. Veiks-
mo trileris 03:40 Kilti ir kel-
ti. „Carito“ misija Lietuvoje. 
Dok.filmas 04:30 Kalėdų 
šeima. Komedija 

06:45 Tomo ir Džerio šou 
(26) 07:10 Zigis ir Ryklys 
(11) 07:35 Šaunusis Skū-
bis-Dū (19) 08:00 Ponas 
Bynas (24) 08:30 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (5) 08:55 
KINO PUSRyČIAI Visa tiesa 
apie ryklį 10:45 Transfor-
meriai. Nugalėtųjų kerštas 
13:45 Marmadukas 15:30 
Paskutinis uošvių išban-
dymas 17:55 Gyvūnų pa-
saulis 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 
SUPERKINAS Kalėdų se-
nelio slaptoji tarnyba 21:25 
Viskas tik prasideda 23:15 
PREMJERA Šnipas per klai-
dą 01:00 Neliečiamieji

06:15 Televitrina 3 06:30 
Ančiukų istorijos 1/17s.  
07:00 Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata 1/7,8s. 
07:30 Aladinas 1/148s. 
08:00 Ančiukų istorijos 
1/18s. 08:30 Virtuvės is-
torijos 10/16s. 09:00 Gar-
du Gardu 8/16s. 10:00 
Būk sveikas! 2/16s. 10:30 
Penkių žvaigždučių būstas 
7/16s. 11:00 Mano pinigai 
1/8s. 11:30 Mano mažasis 

ponis. Filmas 13:20 Pasa-
ka apie pagrobtą nimfą 
14:30 Nuotykių ieškoto-
jas. Midos skrynelės pra-
keiksmas 16:45 Ekstra-
sensų mūšis 18/2s. 18:30 
TV3 žinios 355 19:17 TV3 
sportas 1 19:22 TV3 orai 
355 19:25 Eurojackpot 51 
19:30 Uošvių nepasirinksi 
1/3s. 21:00 Kol dar neatė-
jo audra 22:55 Tobuli afe-
ristai 00:50 Indianapolis. 
Nepaprasta drąsa  03:00 
Taksi 5 04:50 Vieniši tė-
vai 1/17s. 

06:00 Galiu rytoj (9,10,11) 
07:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas 
(54) 08:30 Galiu rytoj (12) 
09:00 Sveikatos kodas 
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina 10:05 Varom! 
(19) 10:35 Laukinė kara-
lystė (6) 11:40 Lemtinga 
diena (8) 12:45 Džeimio 
ir Džimio kulinarinės dvi-
kovos (5) 13:45 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (6) 14:45 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (55) 15:45 Nusikaltimų 
tyrėjai (10) 17:00 Betsafe–
LKL čempionatas. “Rytas” 
- “Sintek-Dzūkija” 19:30 
Muzikinė kaukė 22:05 MA-
NO HEROJUS Baltųjų rūmų 
šturmas 00:40 AŠTRUS KI-
NAS Skambutis 2  

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešė-
lyje“ (13,14) 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” 
(1/24,25,26) 12:00 „De-
tektyvas Linlis“ (8) 14:00 
Gyvenimas 15:00 Laikyki-
tės ten su Andriumi Tapi-
nu. 2019. N-7. 16:00 Žinios 
16:28 Orai 16:30 Kryp-
tys LT 17:00 Laikykitės 
ten. Pokalbiai 18:00 Žinios 
18:28 Orai 18:30 „TV Euro-
pa pristato. Vyrų šešėlyje“ 
(13) 19:00 „Moterų dakta-
ras“ (3/34) 20:00 Žinios 
20:28 Orai 20:30 Oponen-
tai 21:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 22:00 
Neprijaukinti (2) 22:30 Ži-
nios 22:58 Orai 23:00 Lai-
kykitės ten. Pokalbiai. G 
00:00 „Moterų daktaras“ 
(3/34) 01:00 „Pagrindi-
nis įtariamasis. Tenison“ 
(1/1,2) 03:00 „Pasaulis iš 
viršaus“ (5/13) 03:20 Vira-
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las 03:40 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 04:20 
Gyvenimas 

TV 
07:00 Akloji (81) 07:30 
Pragaro katytė (13) 08:30 
Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (96) 
09:30 Tėvas Motiejus (10) 
10:40 Būrėja (58,59,60) 
12:25 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai (4) 
12:55 Akloji (82,83,84) 
14:30 Sveikatos namai 
15:30 Sveikatos namai 
televitrina 15:45 Širde-
le mano (244,245) 17:45 
Akloji (22,23) 18:50 Būrė-
ja (85,86) 20:00 Detektyvė 
Rizoli (13) 21:00 DETEKTy-
VO VAKARAS. PREMJERA 
Korumpuoti 22:50 Amžinai 
tavo 00:50 Kovos su ma-
fija būrys. Bosas grįžta (2) 
02:45 Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą (3,4)   

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Klausi-
mėlis 06:20 Žagarės vyš-
nių festivalis 2016 „Viskas 
yra gerai“ 07:20 Auksinis 
protas 08:30 Unikalios 
mamos. Socialinės realy-
bės programa 09:00 Auto 
Moto 09:30 Pradėk nuo 
savęs 10:00 Į sveikatą! 
10:30 Smalsumo genas 
11:00 Kultūrų kryžkelė. Vil-
niaus albumas 11:30 Kultū-
rų kryžkelė. Vilniaus sąsiu-
vinis 12:00 Kultūrų kryžke-
lė. Trembita 12:30 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 13:00 
ARTS21 13:30 Trumpame-
tražių filmų diena. Trum-
pos istorijos mažiesiems. 
14:20 Eduardas Balsys. 
Šokio spektaklis „Eglė žal-
čių karalienė“ 16:00 Mūšio 
laukas. Visuomenės atspa-
rumo skatinimo programa 
16:30 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Rungtynės dėl 3 vie-
tos. Tiesioginė transliacija 
iš Dohos. 18:35 Stambiu 
planu 19:30 FIFA klubų 
Pasaulio taurė. Finalas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Dohos. 21:45 Trumpame-
tražių filmų diena. Lietuviš-
kų filmų programa „Festi-
valių numylėtiniai“.” 23:15 
Grupės „Golden Parazyth“ 
koncertas. 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 Kelias į 
namus. Halina Kobeckai-
tė 01:20 Žmonių bibliote-
ka. Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo biblio-
tekos šimtmečio šventinis 
renginys 02:20 Vasaros ža-
ros. Drama 03:50 ARTS21 
04:15 Kelias 
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Spygliuočių malkas kaladėmis. 
Veža ir mažais kiekiais. Tel. 8 
640 41952.

Uosio, skroblo, juodalksnio, 
beržo malkas, supjautas kala-
dėmis, sukapotas ir 2-3 m ilgio. 
Pristatymas nemokamas. Staty-
binę medieną pagal klientų pa-
geidaujamą ilgį ir išmatavimus. 
Išrašau sąskaitą. Pristatymas 
nemokamas. Tel.: 8 614 98516, 
8 639 48191.

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.

Naudotą minkštą kampą (geros 
būklės, 250 Eur). Tel. 8 650 
52906.

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

Šuniukų kirpimas. Mažų ir di-
delių veislių šunų kosmetinis ir 
pilnas kirpimas, higiena (mau-
dymas, džiovinimas, ausyčių 
valymas, nagų kirpimas), sąvėlų 
iššukavimas, trimingavimas. 
Tel. 8 641 94078.

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.

Paminklų, tvorelių, kapa-
viečių uždengimų gamyba. 
Betonavimas, montavimas, už-
pylimas skalda, senų kapaviečių 
restauravimas ir kiti akmens 
gaminiai. Nemokama konsul-
tacija. Tel. 8 686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

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

Profesionali stogdengių brigada 
atlieka visus stogo remonto, įren
gimo darbus. Sudarome sąma

tas, pristatome medžiagas, sutei
kiame garantijas.  
Tel. 8 677 68382.

REKLAMA

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. 

Įmonė tiesiogiai galvijus 
aukščiausiomis ŽŪKB „Kre-
kenavos mėsa“ kainomis. Tel. 
8 613 79515.

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.

Įvairios prekės

Parduoda

DURPIŲ BRIKETAI  
IR MALKOS

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

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

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

Sausas kapotas malkas, laiko-
mas po stogu (vežame ir ma-
žais kiekiais), pušines atraižas, 
supjautas po 30 cm, statybinę 
medieną, malkines, voljerus 
šunims, sandėliukus, lauko tua-
letus, sūpynes, šulinių apdailas, 
mėsos rūkyklas. Atvežame. Tel. 
8 648 61061.

Įvairias malkas kaladėmis. Pri-
stato. Tel. 8 671 94231.

Įvairias malkas (rąsteliais, trin-
komis ir skaldytas). Turime ir 
sausų malkų. Atvežame įvairiais 
kiekiais. Tel.: 8 604 81933, 8 
604 01171.

Žemės ūkis

Parduoda
Triušius ir triušieną. Tel. 8 630 
05924.

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.

1 m. kumelę. Tel. 8 699 37531.

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.

Sausą šieną, šienainį, šiaudus 
ritiniais (minimalus kiekis 
- 30 vnt.). Atvežame. Tel. 8 698 
78024.

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.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

Tel. 8 682 61641.

Išsinuomoja
1 k. butą Prienuose arba Biršto-
ne. Tel. 8 677 29001.

Išsinuomoja arba perka dir-
bamos žemės Šilavoto, Les-
kavos, Klebiškio, Jiestrakio 
apylinkėse. Gali būti pieva, 
arimas, pūdymas ar apleista 
žemė. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 8 683 47763.

Ūkininkas išsinuomotų dirba-
mos ar apleistos žemės Stakliš-
kių apylinkėse (kaina nuo 100 
Eur/ha). Tel. 8 675 78390.

Automobiliai, dalys

Perka
Superkame senus automobi-
lius, gali būti įvairios techninės 
būklės: daužti, nevažiuojantys, 
be techninės apžiūros ar surū-
diję. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 602 64890.

Naujai įsikūrusi įmonė super-
ka visų markių automobilius. 
Tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8 
604 38726.

Nekilnojamas turtas

1 kambario butus

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

2 kambarių butus

2 k. bt. (50 kv. m, IV a., su bal-
dais, po kapitalinio remonto, 45 
000 Eur) Stadiono g., Prienuose. 
Tel. 8 687 79665.

3 kambarių butus

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

Sodybas, sodus

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

Perka
Skubiai perku 1, 2, 3 ar 4 kam-
barių butus, gali būti su skolo-
mis. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 
642 33366.

Brangiausiai Lietuvoje miš-
kus (brandžius, jaunus, mal-
kinius, iškirstus), žemes, 
sodybas. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 676 41155.

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

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.

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai	PERKA	bulius,	

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

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

Informuojame R. S., kad vykdomi žemės sklypo (kad. 
Nr. 6950/0007:0357), esančio Prienų r.,Veiverių sen., 
Papilvio k., Beržų g. 3, kadastriniai matavimai. Ribų 
ženklinimas vyks 2020 m. 01 mėn. 03 d. 10.00 val. 
UAB „Valakas“ Vyturių g. 15, Raudondvaris, Kauno r. Tel. 
8 652 87322 darbo dienomis nuo 8–17 val., el. paštas 
venckus.valakas@gmail.com
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Stogų dengimas, senų stogų 
renovacijos, gegnių montavi-
mas, bei karkasinių namų ir 
pavėsinių statymas. Taip pat 
atliekame visus skardinimo 
bei pakalimo montavimus. Tel. 
8 604 06965.

> 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.

Kokybiškai remontuojame 
butus: dažome, glaistome, klo-
jame laminatą, atliekame kitus 
darbus. Tel. 8 606 46488.

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.

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

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 ir prijungiu 
skalbykles, elektrines viry-
kles, orkaites, džiovykles. 
Atvykstu į namus. Suteikiu 
garantiją. Tel. 8 647 55929.

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. 

Atliekame įvairius žemės 
kasimo, lyginimo darbus: 
kasame, valome tvenkinius, 
darome pylimus, šlaitus, ly-
giname, tvarkome teritorijas. 
Konsultuojame. Turime patirtį. 
Dirbame kokybiškai. Tel. 8 640 
50090.

Greitai ir kokybiškai MOBI-
LIUOJU GATERIU PJAUNAME 
medieną (iki 11 m ilgio) jums 
patogioje vietoje. Elektra ne-
būtina. Dirbame ir savaitgaliais. 
Tel. 8 657 57395, www.7verslai.
lt

Darbo skelbimai

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

Baldų įmonei – stalius. Atlygi-
nimas nuo 600 iki 1000 Eur. 
Gaminame nestandartinius 
medinius baldus ir duris. Tel. 
8 679 11884, www.baldaiir-
spalvos.lt

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.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alko-
holizmu, Jums gali padėti Birš-
tono anoniminių alkoholikų 
draugija. Susirinkimai vyksta: 
II, IV – 19 val., VII – 17 val., 
Birutės g. 10A („Carito“ ben-
druomenės namai), Birštone. 
Tel. 8 689 36747.

Renginiai
Gruodžio 14 d. 13 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – rajoninis 
partizanų dainų atlikėjų sambūris 
„Mano krašto partizanų dainos“. 
Renginys nemokamas. Dalyvauja 
Prienų miesto ir rajono folkloro 
bei vokaliniai kolektyvai. Svečiai 
– Kauno r. Samylų kultūros centro 
ir Ilgakiemio laisvalaikio salės 
folkloro ansambliai.

Gruodžio 14 d. 14 val. Prienų 
„Žiburio“ gimnazijos dirbtuvių 
patalpose (J. Basanavičiaus g. 1, 
Prienai) – Prienų rajono snukerio 
(angliškojo biliardo) čempionato 
uždarymas.

Gruodžio 14 d. KALĖDOS KAZ-
LŲ RŪDOJE: 13 val. Moksleivių 
Advento giesmių ir dainų šventė 
„ATSKAMBA BALSAS” / Kazlų 
Rūdos kultūros centras, 14 val. 
Tautodailininkų ir amatininkų 
MUGĖ / Vytauto g., 15 val. KALĖDŲ 
SENELIO ir šventės dalyvių eisena 
nuo kultūros centro iki Eglutės, 16 
val. EGLUTĖS ĮŽIEBIMAS. Koncer-
tuoja DEIVIS ir RENATA / Vytauto 
g. parkas, 17 val. LEDO AIKŠTELĖS 
atidarymas. Kauno sporto mo-
kyklos „BALTŲ AINIAI“ dailiojo 
čiuožimo programa. A. Leskausko 
dainavimo studija / Aikštėje prie 
traukinių stoties.

Gruodžio 15 d. nuo 10 val. Prienų 
r. savivaldybės kūno kultūros ir 
sporto centro salėje (Birutės g. 7, 
Prienai) – Prienų r. savivaldybės ir 
laikraščio „Gyvenimas“ 2019–2020 
m. krepšinio pirmenybių varžybos. 
10.00 val. „Dvariukas-Sava ranga“ 
– „Tango Pizza-Stadionas“ 11.30 
val. „PMVD“ – „Pušynė“ 13.00 val. 
„Pakuonis“ – Birštono „Versmė“ 
14.30 val. Veiverių „Amberis“ 
– „Jieznas“ 16.00 val. „Šilavotas“ 
– „Stakliškės“ 17.30 val. Balbieriš-
kio „Ringis“ – „Prienų KKSC“

Gruodžio 15 d. nuo 10 val. iki 17 
val. Prienų sporto arenoje – Ka-
lėdinių dovanų mugė. Šventinės 
mugės metu Jūsų lauks Lietuvių 
amatininkai, tautodailės meistrai, 
rankdarbių kūrėjai, dizaineriai, 
gamintojai ir kiti prekybininkai, 
norintys Jus nustebinti bei nudžiu-
ginti savo išskirtiniais gaminiais 
artėjančių švenčių proga! Rengi-
nyje taip pat dalyvauja svečiai iš 
Latvijos, Lenkijos ir Gruzijos. Čia 
bus galima įsigyti: rankdarbių, 
aksesuarų, lietuvių dizainerių 
kurtų drabužių, ūkininkų maisto 
produktų,o svečiai iš Gruzijos pa-
vaišins gruziniška duona - Chača-
puri ir ne tik. Kalėdinių staigmenų 
čia atras kiekvienas lankytojas, 
nuo mažiausio iki didžiausio, 
kurios taps puikiomis dovanomis 
bei nudžiugins jūsų artimuosius 
artėjančių švenčių proga!

Gruodžio 15 d. Prienuose – pažin-
tinis orientacinis žaidimas „Senių 
besmegenių rebusas“. Siūlome iš-
bandyti judrų žaidimą, orientuotą 
į žinių, kompetencijų, savo krašto 
pažinimo plėtrą. Lėksim ieškoti, 
kur pradingo Seniai besmegeniai. 
Startas gruodžio 15 d. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centro prieigo-
se: 12.00 val. – instruktažas, 12.30 
val. – pirmųjų dalyvių startas.

Gruodžio 17 d. 11 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre – Žo-
džio ir muzikos popietė „Advento 
šviesoje“.  Dalyvauja aktorė, ra-
šytoja Doloresa Kazragytė, LASS 

REKLAMA

Prienų filialo vokalinis ansamblis 
„Puriena“.

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

Gruodžio 18 d. 17 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– dailininkės Jurgitos Rancevienės 
tapybos darbų parodos „Mutabor“ 
atidarymas. Paroda veiks gruo-
džio–sausio mėn.

Gruodžio 18 d. 18 val. Balbierišky-
je, prie seniūnijos administracinio 
pastato – Kalėdų eglės įžiebimo 
šventė „Krenta sniegas“. Po eglutės 
įžiebimo (19 val.) Balbieriškio kul-
tūros ir laisvalaikio centre – šventi-
nis koncertas su gyvo garso grupe 
„Esu 3“. Renginys nemokamas.

Gruodžio 19 d. 12 val. Šilavoto 
laisvalaikio salėje – teatralizuota 
Kalėdų eglutės šventė ikimokykli-
nio amžiaus vaikams. Informacija 
tėveliams tel. 8 685 31578.

Gruodžio 20 d. Jiezne – Kalėdų 
eglės įžiebimo šventė. 17.00 val. 
Jiezno kultūros ir laisvalaikio cen-
tre – kalėdinis spektaklis „Kas miš-
ke gražiausias?“ ir susitikimas su 
Kalėdų seneliu. 18.00 val. Kalėdų 
eglės įžiebimas Jiezno Nepriklau-

somybės aikštėje.

Gruodžio 20 d. 18 val. Strielčiuose 
(Darželio g. 1)  – Kalėdų eglutės 
įžiebimo šventė. Organizatoriai 
kaimo bendruomenė „Nemuno 
link“ ir Strielčių biblioteka.

Gruodžio 24 d. KALĖDOS KAZLŲ 
RŪDOJE: 14 val. Tautodailininkų 
ir amatininkų MUGĖ / Vytauto g., 
17 val. ŠVIESŲ ŠOU ledo aikštelėje 
/ Aikštėje prie traukinių stoties.

Gruodžio 24 d. 18 val. Skriaudžių 
Šv. Lauryno bažnyčioje (prieš 
šv. Mišias) ir 22 val. Veiverių Šv. 
Liudviko bažnyčioje (po šv. Mišių)  
– Kūčių vakaro koncertas „Vaikelis 
gimė mums šiąnakt“. Dalyvauja 
Veiverių seniūnijos ugdymo įstaigų 
moksleiviai, Veiverių KLC vokalo 
studija „Cukraus pudra“.

Gruodžio 27 d. 18 val. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre – šven-
tinis vakaras „Žiemos mozaika“.  
Prienų r. savivaldybės Kalėdinės 
aplinkos kūrimo konkurso „Lai 
ateina šventės žiburiuotos“ nuga-
lėtojų apdovanojimai. Šventinis 
koncertas. Skambės auksinės 
klasikos ir miuziklų dainos.  At-
likėjai: Vaida Genytė (vokalas), 
Zbignevas Levickis (smuikas), 
Laura Lankutytė (fortepijonas), 
Viktoras Krasauskas (perkusija). 
Renginys nemokamas.

2019 m. 12 mėn. 27 d. 11.00 val. bus atliekamas že-
mės sklypo (kad. Nr. 6901/0002:90) esančio Prienų r. 
sav., Bačkininkų k., Šilo g. 47, ribų paženklinimas ir ka-
dastriniai matavimai. Kviečiame gretimų žemės skly-
pų (kad. Nr. 6901/0002:31) savininkę R.B. ir (kad. Nr. 
6901/0002:160) savininkes L.Z., R.Z, V.V. dalyvauti ma-
tavimuose. Jums ar Jūsų įgaliotam atstovui neatvykus 
kadastrinių matavimų eiga nebus stabdoma. Matavimus 
atlieka UAB „Geomodus“, Kaunas, Šeduvos g. 19, tel. +370 
687 12276, el.paštas geomodusuab@gmail.com.



1� ŠEŠTADIENIS, 
�019 M. GRUODŽIO 14 D., 
NAUjASIS GĖLUPIS PASKUTINIS PUSLAPIS

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.

Gruodžio 17 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 08:36
leidžiasi 15:52

Dienos ilgumas 07.16
Pilnatis (20 mėnulio diena)

Olimpija, Mantgailas, Drovydė, 
Jolanta

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas dirbti sodo 

darbus, naikinti piktžoles, ne-
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

Gruodžio 18 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė migrantų diena
Arabų kalbos diena

Saulė teka 08:37
leidžiasi 15:53

Dienos ilgumas 07.16
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, 

Gracijus
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas dirbti sodo 

darbus, naikinti piktžoles, ne-
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

Gruodžio 19 d.
KETvIRTADIENIS
Saulė teka 08:38

leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.15

Delčia (22 mėnulio diena)
Rufas, Urbonas, Gerdvilas, Ri-

mantė, Darijus
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
saulėgrąžas, laiškinius svo-

gūnus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

VANDENS TEMPERATŪRA

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38KAUNE 
nSv/val. 

38ALyTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8011 nSv/val. 
ČERNOByLIO AE 
7970 nSv/val. 

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

GRUODŽIO
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Š E Š TA D I E N I S

VILNIUS
+3

+2
GRUODŽIO

15
SEKMADIENIS

+4
KLAIPĖDA

+2 +5+4

GRUODŽIO

16
P I R M A D I E N I S

GRUODŽIO

17
A N T R A D I E N I S

GRUODŽIO

18
T R E Č I A D I E N I S

GRUODŽIO

19
KETVIRTADIENIS
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P E N K TA D I E N I S
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+2

+2
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+2 +4+1

VILNIUS
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+5
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+3
+5
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+6
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+4 +6+5
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+4

+4
+5
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+4 +6+6
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+3

+2
+4
KLAIPĖDA

+2 +5+4
Sudoku

Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 iki 
9 taip, kad skai-
tmenys nesikar-
totų eilutėse, 
stulpeliuose bei 
paryškintuose 
9 langelių (3×3) 
kvadratuose.
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Savaitė istorijos puslapiuose

1�9�m. gruodžio 14 d.: Rusijos impe-
ratorė jekaterina II paskelbė įsaką 

dėl dalies Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
teritorijos prisijungimo prie Rusijos imperi-
jos ir padalijimo į dvi gubernijas – Vilniaus 
ir Slonimo.

1911m. gruodžio 14 d.: Roaldas 
Amundsenas ir keturi palydovai 

pasiekė Pietų ašigalį.

19��m. gruodžio 14 d.: japonijos val-
džia pervadino Kinijos sostinę iš 

Peipingo į Pekiną.

19�9m. gruodžio 15 d.: Lietuvos 
Komunistų partija paskelbė at-

siskirianti nuo Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos.

19�9 m. gruodžio 15 d.: jAV pagaminta 
pirmoji nailono partija.

1940m. gruodžio 16 d.: Adolfas Hi-
tleris įsakė Vokietijos armijos 

generaliniam štabui rengtis invazijai į Tary-
bų Sąjungą.

1941m. gruodžio 16 d.: TSRS valstybės 
gynimo komiteto nutarimu sufor-

muota 1�-oji lietuviškoji divizija. 194� m. sausio 
1 d. iš 10 ��0 divizijos kareivių ir karininkų apie 
�000 buvo lietuviai ar Lietuvos gyventojai. Di-
viziją sudarė: ���0 (��,� %) lietuvių, �0�4 (�9 
%) rusų, �9�� (�9 %) žydų, 49� (4,� %) kitų 
tautybių žmonės.

19��m. gruodžio 17 d.: po įvykdy-
to valstybės perversmo Anta-

nas Smetona išrinktas Lietuvos Respublikos 
prezidentu.

19�4m. gruodžio 17 d.: užbaigtos elek-
trifikuoti visų kolūkių ir tarybinių 

ūkių gyvenvietės.

1�9�m. gruodžio 18 d.: Įvyko Piotro 
Čaikovskio baleto „Spragtukas“ 

premjera.

19�9m. gruodžio 19 d.: prasidėjusia-
me suvažiavime Lietuvos komu-

nistų partija (LKP) skilo į Algirdo Brazausko va-
dovaujamą „nepriklausomą“ LKP, bei Mykolo 
Burokevičiaus ir Vladislavo Švedo vadovauja-
mą LKP (SSKP).

1941m. gruodžio 19 d.: Adolfas Hitleris 
tampa Vokietijos Sausumos ka-

riuomenės vyriausiuoju vadu.

104�m. gruodžio 20 d.: Vokietijos 
karalius ir Šventosios Romos im-

peratorius Henrikas III nušalino popiežių Gri-
galių VI, o po keturių dienų į jo vietą paskyrė 
Klementą II.

1�99m. gruodžio 20 d.: caras Petras 
I pasirašė dekretą dėl Rusijos ka-

lendoriaus reorganizavimo, pagal kurį Naujieji 
metai iš rugsėjo 1 d. perkelti į sausio 1 d.

191�m. gruodžio 20 d.: sudaryta Felik-
so Dzeržinskio vadovaujama visos 

Rusijos ypatingoji komisija (ČK), kuriai pavesta 
kovoti su kontrrevoliucija ir sabotažu.

19�� m. gruodžio 20 d.: Maskvos Di-
džiajame teatre įvyko kino juostos 

„Šarvuotis Potiomkinas“ premjera.

19�1m. gruodžio 20 d.: Experimental 
Breeder Reactor I tapo pirmuoju 

branduoliniu reaktoriumi, panaudotu elektros 
energijos gamybai.

Lošimas 
Nr. 1396

2019-12-11

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 04, 22, 37, 
41, 45, 47

Vikingo skaičius: 08

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 18230146.50€   0
6 258541.00€ 0
5+1 32243.50€ 1
5 510.00€ 6
4+1 136.00€ 27
4 8.50€ 277
3+1 5.00€ 695
3 1.50€ 4948
2+1 1.25€ 5160
2 0.75€ 37262

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 20,2 mln. Eur

Atraskite ir nupieškite prie-
šų laivus! Eilučių ir stulpelių 
pradžioje surašyti numeriai 
nurodo kiek laivų ar jų fra-
gmentų yra konkrečioje 
eilutėje ar stulpelyje. Šo-
ne surašyti jūroje esantys 
laivai. Laivai negali lies-
tis nei šonais nei įstrižai. 
Ieškoti laivų jums padės 
užuomina - laivo arba jū-
ros fragmentas.
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
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Matematinis galvosūkis. Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog skaičių sumos su-
taptų horizontaliai, vertikaliai ir įstrižai.
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sumos.
1.

5 7 6

7 6 9 6

2 7

3 8 4

7 10 1

23 23 41 30 23

30

32

23

26

29

22

29 2.

1 2

8 3 1 10

9 5

7 5 3 6

6 5 4

32 32 19 19 27

11

31

27

30

30

31

19

Matematinis galvosūkis. Atlikdami sudėties veiksmus raskite kelią nuo apibrėžto 
pradinio skaičiaus iki galutinės, apskritimu apibrėžtos sumos.

Matematinis galvosūkis. Raskite slaptą skaičių - eilučių ir stulpelių skaičių sumą.
ATSAKYMAI
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.

257106

76964

22748

53864

771041

2323413023

30

32

23

26

29

22

292.

41312

893110

79515

75396

68574

3232191927

11

31

27

30

30

31

19
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.
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22748

53864

771041

2323413023

30

32

23

26

29

22

292.

41312

893110

79515
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3232191927

11

31

27

30

30

31

19

6x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1

Battleships is a solitaire version of the classic strategy game in which you must locate and sink a 
hidden fleet. The numbers indicate the number of squares in each row/column that contain a ship
or ship segment.  Clues may indicate water, specific ships, or parts of ships. Circles indicate
submarines (one-square ships). Semicircles indicate ends of larger ships. Large squares
indicate ship middles.  Diamonds are unspecified ship pieces. The complete list of ships
is shown on the right side of the puzzle. No ship may touch another ship, even diagonally.

#5
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3 2 4 2 0 3

3

1

4

1

2

3

#6
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4 0 5 1 2 2

3

2

2

3

0

4

#7
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4 1 1 5 0 3

2

2

2

3

1

4

#8
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4 0 4 1 0 5

2

2

2

3

2

3

Answers 1 to 86x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1

#1#2

#3#4

#5#6

#7#8


