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Lietuviai patenkinti
demokratijos veikimu ES, bet
teisių apsauga
ne savo šalyje žmogaus
(48 proc.), žodžio laisvė
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PREKEVIČIUS
Gruodžio 13 dieną Stakliškėse buvo švenčiamos netgi trys šventės. Čia įžiebta
Stakliškių šventinė eglutė, vėl atvertas renovuotas
kultūros ir laisvalaikio centras (KLC) bei išdalinti tradiciniai baltieji angelai už
kultūros rėmimą ir puoselėjimą Stakliškių krašte.

Skambėjo
partizanų dainos

8

Tyrimas:
duona, cukrus
ir sviestas dar
dominuoja

Šventė prasidėjo centrinėje Stakliškių aikštėje, kurioje
miestelėnai bei svečiai kartu su Kalėdų Seneliu įžiebė
šventinę eglutę. Mažiausieji
stakliškiečiai, nepabūgę stipraus vėjo, ne tik džiaugėsi
eglutės grožiu, bet ir pramogavo, šoko ir žaidė su Kalėdų
Seneliu.
Visiškai sutemus ir įsižiebus gatvės žibintams visi
skubėjo į greta esantį Stakliškių kultūros ir laisvalai-

Izraelis, arba Šventoji žemė
Jei nori pamiršti rūpesčius, problemas, ketini
atsipalaiduoti ir pasisem-

ti jėgų bei naujų įspūdžių
– keliauk. Tokių minčių ir
tikslų vedami lapkričio 19

kio centrą, prie kurio visus
pasitiko jo vadovė Asta Keblikienė. Atnaujinto kultūros
centrą įėjimą saugojo raudona juostelė, kurią perkirpo
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas
ir administracijos direktorė
Jūratė Zailskienė.
Visus įžengusius į baltai
nušvitusius kultūros ir laisvalaikio namus sveikino meno kolektyvai.
NUKelta Į 4 p. 

d. 47 keliautojai, suburti
Jiezno žmonių su negalia
sąjungos pirmininkės Augenijos Stoškuvienės, išNUKelta Į 2 p. 

Orientavimosi sporto klubo „Šilas“ 2019 metų
sąskaitoje – 120 prizinių vietų, iš jų 36 – auksinės
Mantvydas
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PREKEVIČIUS
Gruodžio 13 dieną Prienų
kūno kultūros ir sporto
centro arenoje vyko Prienų krašte veikiančio, bet
vienijančio ir sportininkus
iš Prienų, Kauno, Vilniaus
bei kitų miestelių orientavimosi sporto klubo (OSK)
„Šilas“ 2019 metų sezono
aptarimas ir uždarymas.
Šie metai OSK „Šilas“, kaip
ir visada, nepašykštėjo ne
tik varžybų, bet ir apdovanojimų. Iš viso per metus

pelnyta 120 apdovanojimų,
iš kurių – 36 pirmosios vietos, 34 antrosios vietos ir 50
trečiųjų vietų. Nuo 2016 metų OSK „Šilas“ pelnė 642 apdovanojimus – 212 pirmųjų
vietų, 185 antrąsias vietas,

245 trečiąsias vietas.
2019 metais klubo nariai
dalyvavo 35 oficialiose tarptautinėse bei nacionalinėse
varžybose. Didžiausia OSK
„Šilas“ ekipa – net 19 sporNUKelta Į 13 p. 

Lietuviai ne itin patenkinti demokratijos veikimu savo valstybėje,
tačiau pasitiki ES ir nori
stipresnio Europos Parlamento (EP), parodė
spalį atlikta Eurobarometro apklausa.
Ši reprezentatyvi apklausa, atlikta EP užsakymu, atskleidė, jog 58
proc. Lietuvos gyventojų
yra patenkinti tuo, kaip
demokratija veikia ES (visoje Europoje tokių – 52
proc.). Vis dėlto, palyginti su birželio mėn., visoje
Europoje nuo 56 iki 49
proc. sumažėjo tikinčių
tuo, kad ES atsižvelgiama
į jų nuomonę (Lietuvoje
taip manančių sumažėjo nuo 41 iki 33 proc.).
Tikėtina, kad tokį pokytį
nulėmė pasibaigęs rinkimų laikotarpis. Tačiau net
62 proc. lietuvių įsitikinę,
jog ES atsižvelgiama į jų
šalies nuomonę (visos ES
rodiklis – 60 proc.).
Patenkintų tuo, kaip
demokratija veikia jų
valstybėje, Lietuvoje yra
43 proc. (visoje ES – 56
proc.). Vos 35 proc. lietuvių tiki, kad į jų nuomonę
atsižvelgiama jų šalyje –
tai mažiausias rodiklis po
Kipro, Graikijos ir Italijos.
Visoje ES tuo įsitikinę 59
proc. gyventojų.
Dauguma apklaustųjų
europiečių įsitikinę, kad

(38 proc.), lyčių lygybė
(38 proc.) ir ES valstybių
solidarumas (33 proc.)
yra svarbiausios vertybės, kurias turi ginti Europos Parlamentas. Lietuvoje žmogaus teisėms
pirmenybę teikia net 56
proc. gyventojų, žodžio
laisvei – 40 proc. Trečioje vietoje Lietuvoje – ES
valstybių solidarumas
(37 proc.), o lyčių lygybę EP prioritetu laiko tik
23 proc. Lietuvos gyventojų.
Beveik šeši iš dešimties
europiečių (59 proc.) palaiko savo šalies narystę
ES. Lietuvoje ją palaiko
64 proc. gyventojų (birželį šis rodiklis buvo 72
proc.). 58 proc. ES piliečių
norėtų stipresnio EP vaidmens – tai 7 proc. punktais daugiau nei šių metų
pavasarį bei daugiausiai
nuo 2007-ųjų. Lietuvoje
taip mano net 72 proc. gyventojų – 6 proc. punktais
daugiau nei pavasarį.
Iš viso daugiau nei trys
ketvirtadaliai (77 proc.)
europiečių norėtų gauti daugiau informacijos
apie ES institucijų veiklą.
Labiausiai juos domina
konkretus ES teisės aktų
poveikis savivaldos, regioniniu ir nacionaliniu
lygiu, taip pat Europos
Parlamento ir jo narių
veikla. EP 

Teisininkas pataria: ką reikia
žinoti apie dovanas valstybės
žinoti kelis niutarnautojams svarbu
ansus, kad netektų gauVis griežčiau reglamentuojant dovanų politiką
valstybinėse įstaigose,

ti įteiktos verslo dovanos atgal arba pažeisti
NUKelta Į 10 p. 
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Jiezne mediniame name sprogo dujų
balionas, nukentėjo moteris

Sekmadienį Jiezne sprogus dujų balionui kilo gaisras,
nukentėjo moteris. Nelaimė apie 17 valandą įvyko
mediniame name Stakliškių gatvėje. Pirminiais
duomenimis, sprogo dujų balionas, kurį namo šeimininkė
keitė pati.
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aulei bandant nusišypsoti pro debesis negali
galvoti vien tik apie gražią
dieną. Būtinai, tarsi nenumaldomas imigrantų antplūdis, užplūsta ir prisiminimai
iš vaikystės. Iš to laiko, kai
Kalėdų metas atrodė ypatingas, stebuklingas, kiekvienais
metais skirtingas ir nepakartojamas.
Ne veltui kyla tokios mintys... Juk iki pačios svarbiausios metų vakarienės liko tik
keletas dienų. Keletas dienų
iki tos akimirkos, kada vėl
skaičiuosime savo per metus padarytus gerus darbus,
įvertinsime naujas pažintis
ir, žvelgdami į užstalėje sėdinčius žmones, bandysime
įvertinti, kaip mums šiemet
sekėsi bendrauti su artimiausiais žmonėmis.
Nereikia nė sakyti, kad prie
Kūčių stalo bus daug šypsenų, daug juoko ir džiaugsmo. Bet bus ir ašarų. Bus
ašarų prie vienišo stalo, bus
ašarų ir nuėjus tolėliau nuo
valgiais nukrauto stalo. Bus
ašarų ten, kur užstalėje sėdės
nors ir brangiausi, bet ne tie
žmonės, kurie buvo arba yra
širdyje.
Mūsų širdis gyva tik meile. Ta meile, kurią net mūsų religija, katalikybė iškelia
kaip patį svarbiausią mūsų
gyvenimo tikslą, nes Dievas
yra meilė.

S
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š tikrųjų, kuo daugiau mylime ir gauname meilės, tuo
lengviau širdyje. Kuo
meilės mūsų gyvenime mažiau, tuo labiau
viskas atrodo beprasmiška. Beprasmiška
tampa net Kūčių vakarienė. Kokia prasmės
iš meilės pokylio, jeigu
nejaučiame meilės?

Nors dažnai meilę vertiname kaip jausmą, kuris
užgimsta ir numiršta, reikia
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pripažinti, jog tikra meilė
yra tarsi uola. Nors ir daužoma vėtrų, bet neįveikiama. Nebent su dideliu, žmogaus išrastu grąžtu ar kūju.
Tą meilės uolą gali sudaužyti
tik žmogus, pasitelkęs visus
savo turimus įrankius. Perplėšti mūsų širdį ir palikti ją
kraujuojančią, nes perskeltos
uolos – nebesuklijuosi.
Daugelis žinome, kaip būna skaudu, kai mus nuvilia
žmonės, kuriuos mylėjome
ir kurie sakėsi mylintys mus.
Štai čia ir turėtume atkreipti
dėmesį į tai, kas iš tikrųjų yra
meilė. Ar tai, ką pajutome, laikome meile, ir yra ta niekad
nesugriaunama uola? O gal
tai tėra akmenukas, kurį dar
reikia užauginti iki uolos, kad

šių metų dienas dažnai susimąstome, kokie jie buvo? Jie
buvo geri. Kodėl? Nes pasiekėme jų pabaigą, o nuo sausio pirmosios galėsime siekti
kitų metų galo. Išsikelti naujas užduotis ir stengtis jas
įvykdyti. To niekada nebūtume galėję padaryti, jeigu nebūtume pasiekę šiandienos.
Esame nuostabūs ir laimingi
vien dėl to, kad pasiekėme
šiandieną. Esame nuostabūs
ir laimingi, nes netgi tada, kai
mūsų gyvenime pilna juodų
dėmių, mes vis dar turime
laiko ir galimybių jas ištaisyti. Gyvybė, kuria alsuojame,
mums šią dovaną įteikia kiekvieną dieną ir mes privalome ja pasinaudoti. Nes kas
kitas, jei ne mes, sprendžia,
koks bus mūsų Kūčių stalas?
Labai dažnai galvojame,
jog to, ką padarėme, šiandien

net per menkiausią audrą vėjas jo neneštų kažkur kitur?
Būtent prie Kūčių stalo galime ne tik įvertinti savo metus, bet ir prisiimti pažadus
kitiems metams. Tai laikas,
kai baigiasi sunkusis švenčių
rūpesčių maratonas ir, prisiėmę įsipareigojimus, galime pradėti naujus metus
turėdami vienintelį tikslą
– kitąmet pasiekti daugiau.
Sukurti dar daugiau meilės,
kurią galėtume padėti ant
savo Kūčių stalo ir pavaišinti
dar didesnį svečių būrį , kad
ta meilės šiluma šildytų ne tik
mus ir mūsų pačius artimiausius žmones, bet ir draugus.
Tuos draugus, kurių Kūčių
stalas yra ne meilės, o skausmo veidrodis.
Dalijimasis savo šiluma, savo tikėjimu, savo pavyzdžiu
visada atranda adresatą, kuriam ši šiluma suteikia tarsi
reklamuojamo energetinio
gėrimo sparnus. Sparnus,
kurie padeda atverti langą į
pasaulį ir įkvėpti oro.
Žengdami per paskutines

užtenka. Bet ar tikrai? Kodėl
dažnai galvojame, kad gerus
darbus reikia skubėti padaryti šiandien, nes svarbiausia
tik šiandiena? Kodėl nesusimąstome, kad šilumą reikia
skleisti kasdien. Kasdien ir
turint vieną tikslą – kad ateityje aplink mus būtų dar daugiau šilumos.
Mes privalome turėti perspektyvą ir į ją žvelgti. Kam daryti tai, kas neduos rezultato? Kam daryti tai, kas neturi
ateities? Kam įsipareigoti, jei
tie įsipareigojimai yra laikini
ir beprasmiški? Mes kuriame
ateitį ir norime, kad ji būtų
puiki, tačiau, užuot nuosekliai ją kūrę, mes kažką padarome greitai ir patys tuo netikėdami. Mes nepaliekame
sau teisės siekti tęstinumo.
Meilė, viltis ir ateitis yra
tęstinumas. Tai yra tikslas.
Tikslas, kuris visada veda
į priekį. Netgi tada, kai visi keliai užsnigti ir užgriuvę
medžiais. Tikslas niekada
nedingsta, dingsta tik mūsų
pačių noras jo siekti.
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Prie geležinkelio stovinčių namų
gyventojų reikalaujama išsikraustyti

Klaipėdoje prie geležinkelio gyvenantys bei triukšmą
ir trūkinėjančias sienas kenčiantys Nemuno gatvės
gyventojai sulaukė ultimatumo arba išsikelti ir imti
kompensaciją už butus. Gyventojai labiau norėtų namo
renovacijos, nes jų nuomone, kompensacijos per mažos.

Izraelis, arba Šventoji žemė
ATKelta IŠ 1 p.
vyko į 5 dienų kelionę po į
Izraelį – šalį, tapusią Jėzaus
žemiškąja tėvyne.
Po 4 valandas trukusio
skrydžio Tel Avivo oro uoste mus pasitiko visą kelionės laiką lydėjusi gidė Irina.
Nusimetę striukes, leidomės
į ,,pasimatymą“ su Haifa, antru pagal dydį Izraelio miestu. Pasikėlę į Karmelio kalną,
kurio olose, kaip teigia Testamentas, slėpėsi pranašas
Elijas, grožėjomės Viduržemio jūros vaizdais bei nepaprastais ir išpuoselėtais persų sodais. Lydimi vasariškos
šilumos keliavome į Nazaretą, miestą, kur, kaip tikima,
prabėgo Kristaus vaikystė
(beveik 30 metų). Senasis
miestas išsidėstęs didžiulėje
kalvų apsuptoje įduboje, kur
tarp namų aiškiai išsiskiria
aukšta, balta bazilika. Šioje
vietoje gyvenusi ir Nazareto
mergaitė Marija.
Išaušus antrosios dienos
rytui, gerai po kelionės pailsėję kibucų gyvenvietėje,
leidomės prie įspūdingo Galilėjos ežero, kur, kaip tikima,
Jėzus ,,sudraudė vėjus ir ežerą“, sakė pamokslą, padaugino duoną, žuvis ir pamaitino
tūkstančius išalkusiųjų. Testamente sakoma, kad Jėzus
keliaudamas po šias apylinkes darė stebuklus – gydė
žmones. Čia pat ir Palaiminimų kalnas, nuo kurio Jėzus
sakė kalno pamokslą. Keliavome ir prie Jordano upės,
kurioje, kaip tikima, buvo
pakrikštytas Jėzus. Beje, čia
atnaujinti krikštą gali visi turistai – reikia tik įsigyti krikšto drabužį ir atlikti apeigas,
t. y. panirti į Jordano upės
vandenį.
Ekskursijos tęsinys – Jeruzalė, kuri vadinama Šventosios žemės širdimi ir laikoma
neoficialia Izraelio sostine.
Ir ne veltui. Tai nepaprastai
gražus miestas, stulbinantis
šventovių gausa. Jeruzalėje
įvykių ir istorijų telpa tiek,
kad apsilankęs joje dar ilgai
negali pamiršti žodžiais nenusakomos takų ir šventyklų magiškos auros. Tai išties
įspūdinga vieta, kurioje gimė
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viena didžiausių religijų pasaulyje ir kuri lyg magnetas
traukia milijonus turistų iš
viso pasaulio. Jeruzalėje aplankėme įspūdingo dydžio
Raudų sieną, pastatytą Erodo laikais. Raudų siena – tai
vieta, kur žydai aprauda sugriautą šventyklą ir kiša į tarpelius tarp akmenų lapelius
su prašymais Dievui. Apžiūrėjome karaliaus Dovydo kapą ir virš kapavietės esančią
Paskutinės vakarienės menę, kurioje paskutinį kartą
vakarieniavo Jėzus su apaštalais. Užkopę į Alyvų kalną
grožėjomės puikia senosios
Jeruzalės panorama, bažnyčiomis, kuriose Jėzus sakė
pamokslus ir skelbė pranašystes. Šiurpuliukai ėjo kūnu,
kai leidomės Kryžiaus keliu
– tai paskutinės Kristaus sustojimo vietos. Užsukome ir
į šurmuliuojantį spalvingą
Jeruzalės turgų, kur duonos
kepyklėlės, senosios humuso užeigos, įvairiais suvenyrais, aliejais, žvakėmis nukloti
prekystaliai leidžia mėgautis
kvapais ir aromatais.
Kitą dieną laukė ne mažiau įspūdinga kelionė prie
Negyvosios jūros, kuri paliko įdomų ir nepatirtą įspūdį.
Mus pasitiko ne baltas smėliukas, o aštrus, nuo druskos
pabalęs paplūdimys. Į vandenį lipome labai nedrąsiai
ir atsargiai, kadangi buvome

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

įspėti kelionės gidės apie galimas neatsargaus elgesio pasekmes. Nieko nuostabaus,
juk viename litre vandens
yra net 340 gramų ištirpusios
druskos, kuri gali skaudžiai
nudeginti, o patekusi į akis
– jas graužti. Tačiau galimus
nepatogumus su kaupu atperka smagus ir keistas jausmas, kai sėdėdamas vandeny
ir vandens pakeltas į paviršių
gali plūduriuoti ir mėgautis
vandens gydomąja galia.
Kelionė baigėsi, tačiau liko
puikūs prisiminimai, įspūdžiai ir emocijos, kurių neįmanoma aprašyti. Reikia ten
pabuvoti ir pasigrožėti pastatų didingumu bei architektūriniais sprendimais, dykumų
platybėmis, pajusti tą energetinį užtaisą, kurį spinduliuoja visa aplinka. Prisilietimas prie šios šalies istorijos
nė vieno nepalieka abejingo.
Labai norėtume padėkoti
grupės vadovei A. Stoškuvienei už puikią idėją aplankyti
Šventąją žemę, už visus organizacinius rūpesčius, o kiekvienam grupės nariui už išgirstą kvietimą aplankyti šią
šalį, už nuoširdžią bendrystę
ir ėjimą tuo pačiu keliu – link
Dievo. Ačiū visų įstaigų vadovams ir darbdaviams, kurie
sudarė sąlygas darbuotojams
išvykti bei galimybę iš naujo
atrasti ir išbandyti save.
Jiezno žmonių su negalia
sąjungos tarybos narė
Alvyra Lisauskienė 
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VERTA ŽINOTI
Nuošliaužai užgriuvus aukso kasyklą
Kongo DR žuvo 24 žmonės

Žemės ūkio ministras A. Palionis: apie nuveiktus darbus
liniais partneriais, perdirbė- šiuo metu tęsti šį projektą
ir laukiančius iššūkius
jais tarsimės, kokių priemo- netikslinga.
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Brazilija Jeruzalėje atidarė prekybos
biurą, žengdama ambasados link

Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje Itūrio
provincijoje kelias dienas siautusios liūties sukeltai
nuošliaužai užgriuvus aukso kasyklą žuvo 24 žmonės.
Nelaimių DR Kongo nelegaliose kasyklose pasitaiko dažnai,
neretai jos pareikalauja gyvybių.

Artėjant didžiosioms metų šventėms įprasta apibendrinti nuveiktus darbus, aptarti iškeliamus
tikslus ir lūkesčius kitiems metams. Apie tai,
kokie buvo šie metai Lietuvos žemės ūkiui, kokie
iššūkiai laukia ateinančiais, kalbamės su žemės
ūkio ministru Andriumi
Palioniu.
Kokių iššūkių tikėjotės
tapęs ministru?
Žemės ūkis man nėra
svetimas, todėl, sutikdamas tapti žemės ūkio ministru, žinojau, kad lengva
nebus. Metai baigiasi, todėl
didžiausias dėmesys – kitiems metams. Laukia labai svarbus laikotarpis, nes
nuo šių ir ateinančių metų
darbų priklausys, kaip Lietuvos žemės ūkis gyvens
2021–2027 m.
Kaip žinote, šiuo metu
ES vyksta intensyvios diskusijos dėl naujos finansinės perspektyvos, kuri
lems ir tiesioginių išmokų
dydį. Mūsų siekis yra, kad
Lietuvos žemdirbių tiesioginių išmokų už hektarą
dydis pasiektų ES vidurkį
– 260 eurų. Šiuo metu mūsų žemdirbiai gauna mažiausias išmokas ES (174
eurus). Žemės ūkio ministerija aktyviai dalyvauja šiose diskusijose, nors
galutinį sprendimą priims
Europos Sąjungos vadovai.
Prezidentas palaiko šį siekį ir yra pasiryžęs aktyviai
ginti mūsų žemdirbių interesus. Tikiu, kad bendromis jėgomis pavyks išsiderėti didesnes sumas mūsų
ūkininkams.
Baigiasi finansinės paramos iš ES laikotarpis ir
laukiama naujo finansavimo etapo pradžios. Ko
ūkininkams galima tikėtis iš kito programinio
laikotarpio?
Esu optimistas ir tikiu,
kad naujas finansinės paramos laikotarpis bus ge-
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resnis, nei buvo iki šiol, bet
kol dar vyksta derybos dėl
2021–2027 metų finansavimo, reikia pabaigti įgyvendinti ankstesnę, dar veikiančią programą. Dabar
Briuselyje vyksta darbai ir
dėl pereinamojo laikotarpio. Labai svarbu užtikrinti
sklandų darbą, kad nebūtų

nių labiausiai reikia, kokie
turi būti prioritetai, tad laukia labai intensyvūs ir darbingi metai.
Ką planuojate ateinantiems metams, ką norite
padaryti nuo iki, kad ūkininkai ir visuomenė galėtų sakyti: „va šito seniai
reikėjo“?

Noriu atkreipti dėmesį,
kad Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities
„Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos
rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ tikslas yra toks pat
kaip e. kuponų sistemos, t.

vakuumo.
Kalbant apie Lietuvos kaimo plėtros programą, reikia
labai aiškiai susidėlioti prioritetus, išsigryninti priemones, juk situacija žemės ūkyje nuolat keičiasi – ūkiai modernėja, kai kurie sektoriai
vystosi sparčiau ir t. t. Vokai
bus paskirstyti priemonės viduje pagal ūkių dydžius, tad
ir dėl finansavimo priemonėse konkuruos pagal savo
dydžius.
Naujojoje finansinėje
perspektyvoje planuojama
daug pasikeitimų, susijusių
su jaunaisiais ūkininkais bei
smulkių ir vidutinių ūkių rėmimu. Didelį dėmesį skirsime ūkiams, gaminantiems
nišinę, ekologišką, sveikatai
palankią, aukštesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produkciją, tautinio paveldo ar
kitą išskirtinę produkciją. Tai
turėtų duoti teigiamą poslinkį tokių ūkių veiklai.
Kartu su ūkininkais, socia-

Su komanda esame susidėlioję mūsų darbų prioritetus.
Esame užsibrėžę daugiau
dėmesio skirti sveikatai palankiam ir saugiam maistui,
ūkių jungimuisi į kooperatyvus, vietinės produkcijos
skatinimui, žemės ūkio produkcijos eksportui, administracinės naštos mažinimui
ūkininkams ir kitiems klausimams. Tikiu, kad visi šie
darbai labai reikalingi.
Esate minėjęs, kad maisto kuponų, vadinamųjų
vaučerių, nauda yra abejotina. Ar ministerija yra
pasirengusi atsisakyti šios
idėjos?
Įvertinus tai, kad, norint
visiškai įgyvendinti elektroninių kuponų sistemą,
ją reikia sukurti, o vėliau jai
įgyvendinti kasmet iš valstybės biudžeto reikėtų skirti
iki 14 mln. Eur, taip pat atsižvelgiant į neigiamą visuomenės ir socialinių partnerių nuomonę, manome, kad

y. skatinti bendradarbiavimą, vietinių produktų
pardavimą bei vartotojų
pritraukimą pirkti vietinę
produkciją. Taip pat e. kuponų idėją atspindi Šeimos
kortelė, kurią administruoja Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija – jos taip
pat gali skatinti trumpųjų
maisto tiekimo grandinių
kūrimąsi.
Ar, pradėjęs dirbti ministru, greitai radote
bendrą kalbą su žemdirbiais?
Aš manau, kad būtina
nuolat kalbėtis, tartis, diskutuoti ir kartu ieškoti geriausių sprendimų. Nuolat
susitikinėju su ūkininkais,
socialiniais partneriais,
lankausi rajonuose – tai
neatsiejama ministro darbo dalis. Tik žinodamas ir
matydamas realybę, gali
priimti pačius geriausius
ir reikalingiausius sprendimus žemės ūkiui. 

Brazilija sekmadienį Jeruzalėje atidarė prekybos biurą, o
atidarymo ceremonijoje dalyvavo brazilų lyderio sūnus
ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanjahus. Brazilija
siekia įgyvendinti metų pradžioje duotą pažadą perkelti
Brazilijos ambasadą Izraelyje iš Tel Avivo į Jeruzalę.

Prieniškių viešnagė Seinų krašte

Gruodžio 6 d. adventinės
popietės metu Seinų „Lietuvių namų“ scenoje koncertavo Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos Prienų vokalinis ansamblis
„Puriena“, vadovaujamas
Onutės Matusevičiūtės.
Susirinkusius žiūrovus
prieniškiai pasveikino Juozo Naujalio giesme „Rasokit,
dangūs“, o vėliau nuskambėjo ir daugiau adventinių
dainų ir giesmių bei poezijos posmų.
Pasiklausyti koncerto atvyko ir Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos moksleiviai,
kurie gausiais aplodismentais dėkojo už kiekvieną atliktą kūrinį. Renginyje visus
vienijo bendrai atliekamos
adventinės giesmės.
„Purienos“ vadovė O. Matusevičiūtė ir visas kolektyvas džiaugiasi ilgamete bendryste su Žagarių, Dusnyčios

ir Seinų žmonėmis. Viešnagės metu prieniškiai kartu
su nauja „Lietuvių namų“
grupe „Galadusys“ aplankė
Seinų bažnyčią ir vyskupo
A. Baranausko kapą, įdėmiai
išklausė Šv. Kazimiero draugijos pirmininko Algirdo
Vektoriaus pasakojimą apie
Seinų istoriją, po to prie arbatos puodelio bendravo su
saviveiklininkais.
„Purienos“ kolektyvas dėkoja Seinų „Lietuvių namų“
bendruomenei už rūpestį ir
šiltą priėmimą, o Juozo Palionio labdaros ir paramos
fondui – už suteiktą galimybę
nuvykti į Seinus.
Gruodžio 17 d. ansamblio
„Puriena“ dainininkai adventines dainas ir giesmes dovanojo žodžio ir muzikos
popietės „Advento šviesoje“, vykusios Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre , dalyviams. NG

Žemės ūkio ministerija,
bendradarbiaudama su
ES paramos žemės ūkiui
(paramos už plotus ir gyvulius) gavimą kontroliuojančiomis institucijomis,
inicijavo vykdomų patikrinimų peržiūrą – siekiama
išvengti besidubliuojančių
patikrų, sankcijų už mažareikšmius pažeidimus, taigi ūkininkų patikros bus
optimizuotos.
„Ūkininkams dažnai yra
užkraunama didelė administracinė našta – juos vargina
perteklinės patikros, o sankcijos kartais yra taikomos net
ir už mažareikšmius pažeidimus. Manau, kad daugelį
žmonių, ypač jaunų, būtent

veiksmų nedelsiant“, – teigia
žemės ūkio ministras Andrius Palionis.
Jau šiuo metu yra svarstomi teisės aktų pakeitimai ir
sudarytas veiksmų planas,
kurį įgyvendinus būtų galima optimizuoti kontrolę
atliekančių institucijų patikras, švelninti sankcijas, atsisakyti perteklinių reikalavimų plotinėse priemonėse,
išlaikant kokybinį patikrų
reikalavimą.
Ūkininkai didžiąją savo
laiko dalį turi skirti ūkio
priežiūrai, o ne dokumentų
tvarkymui ir kontroliuojančių institucijų atstovų priėmimui, - pabrėžia ministras
A. Palionis. 

A. Palionis: vienas svarbiausių
ministerijos prioritetų –
administracinės naštos mažinimas
tai atgraso nuo ūkininkaviūkininkams
mo, todėl privalome imtis
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atgarsiai
Kinija sustabdė papildomų importo muitų
įvedimą JAV prekėms

Rytų Kongo DR sukilėliai nužudė 22
žmones

Vašingtonui ir Pekinui paskelbus apie svarbų proveržį
jųdviejų prekybos kare, Pekinas sustabdė sekmadienį
planuotą papildomų importo muitų įvedimą
amerikietiškoms prekėms. Bus stabdomas ir muitų
įvedimas JAV automobiliams ir jų dalims.

darytas į areštinę.

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

2019-12-09 apie 3.10 val.
Prienų r., Elzbietiškio k., namuose vyras (g. 1979 m.)
smurtavo prieš savo neblaivią (2,99 prom. alkoholio)
sugyventinę (g. 1987 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-12-09 ryte, 07.28 val.,
gautas pranešimas, kad
Prienuose, Medelyno g. ant
važiuojamosios kelio dalies
nuvirtęs medis.. Medis supjaustytas ir patrauktas nuo
važiuojamosios kelio dalies.

2019-12-10 ryte, 09.20 val.
gautas pranešimas, kad Birštone, Šlaito g. dega namas.
Pirmame aukšte degė skalbyklė. Apdegė laiptai, aprūko
pirmojo ir antrojo aukštų
patalpos.
2019-12-10 apie 19.03 val.
gautas pranešimas, kad Jiezno sen., Padriežiškių k., Miško
g. prie kelio atvira liepsna
dega šieno rulonai, iki miško
100 metrų. Užgesinta 15
degusių šieno rulonų.
2019-12-11 apie 00.05 val..
Prienų r., Balbieriškio mstl.,
namuose, žodinio konflikto metu vyras (g. 1997 m.)
smurtavo prieš savo neblaivų
(2,91 prom. alkoholio) brolį
(g. 1992 m.). Įvykis tiriamas.

2019-12-12 apie 6.30 val.
Prienuose, Vytauto g., gyvenamojo buto kambaryje,
konflikto metu neblaivus
(2,64 prom. alkoholio) vyras
(g. 1980 m.) peiliu sužalojo
moterį (g. 1976 m.), kuri dėl
durtinės žaizdos krūtinėje
paguldyta į Kauno klinikas.
Įtariamasis sulaikytas ir užREKLAMA

2019-12-13 apie 13.05 val.
GMP pranešė, kad Prienuose,
Pramonės g. reikalinga pagalba
medikams išnešti nualpusią
mergaitę. Mergaitė išnešta iš
buto 5 aukšte ir įkelta į GMP
automobilį.

2019-12-14 apie 18.00 val.
Prienų r., namuose kilo konfliktas tarp neblaivaus (0,33
prom. alkoholio) vyro (g. 1956
m.) ir neblaivios (1,00 prom.
alkoholio) jo sugyventinės (g.
1960 m.). Konflikto metu vyras
pastūmė savo sugyventinę,
kuri krisdama susižalojo. Vyras
sulaikytas pagal LR BPK 140
str. ir uždarytas į Alytaus aps.
VPK areštinę.
2019-12-14 apie 21.50 val.
Varėnoje, namuose konflikto
metu moteris (g. 1959 m.)
sužalojo savo sugyventinį (g.
1959 m ). Moteris sulaikyta
48 valandoms ir uždaryta į
Alytaus AVPK areštinę.
2019-12-15 apie 16.55 val.
gautas pranešimas, kad Jiezno
sen., Jiezne, Stakliškių g. dega
namas, name kažkas sprogo.
Atvykus ugniagesiams, degė
pastogė. Išdegė mansarda,
15m2 virtuvės-katilinės patalpa ir viduje buvę baldai bei
buities technika, aprūko namo
vidus. Iš namo išnešti 2 dujų
balionai. Namo savininkę dėl
kūno nudegimo medikai išvežė
į gydymo įstaigą iki atvykstant
PGP. Autonominis dūmų detektorius name buvo įrengtas.

2019-12-15 apie 11.21 val.
gautas pranešimas, kad Prienuoe, Vytenio g. dvi dienas
nepavyksta susisiekti su tėvu,
telefonas išjungtas. Laužtuvu
atidarius duris buvo įleisti
policijos pareigūnai ir medikai. Butas tuščias, žmogaus
namuose nebuvo.
2019-12-15 apie 13.56 val.
gautas pranešimas, kad Balbieriškio sen. Išmanų k. Saulės vaikų g. susidūrė du automobiliai,
vienas su priekaba, priekaba
apvirtusi, joje – arklys. Atvykus
gelbėjimo tarnyboms, arklys
jau buvo išlaisvintas. Nuo važiuojamosios kelio dalies nušluotos automobilių duženos.

Kongo Demokratinės Respublikos rytuose, Benio
regione, besiribojančiame su Uganda, islamistų
sukilėliai mirtinai užkapojo mažiausiai 22 žmones,
sekmadienį pranešė vienas vietos pareigūnas.

Duris atvėrė renovuotas Stakliškių kultūros ir laisvalaikio
pastatų. Juodos kėdės, ma- kliškių gimnazijos atstovės, pašventino Stakliškių klebocentras
noma, puikiai derės prie pil- nuolatiniai rėmėjai – UAB nas Gediminas Mieldažis.
ATKelta IŠ 1 p.
Renovuotas kultūros ir
laisvalaikio centras visiškai
pakeitė savo vidinį apdarą.
Ilgus metus svečius ir šeimininkus centras pasitikdavo
raudonomis, plytinėmis, ne
vieną dešimtmetį skaičiavusiomis sienomis, šįkart nuolat karaliavusi tamsa beveik
išnyko, visos patalpos pabalo, pasidarė jaukios ir šiltos.
Kultūros ir laisvalaikio
centro scenoje nušvito dar
viena šventinė eglutė, kuri puikiai derėjo su šventišką nuotaiką keliančiomis
raudonomis salės kėdėmis.
Tiesa, raudonos kėdės čia
atgabentos laikinai. Stakliškių kultūros ir laisvalaikio
centre žiūrovams numatyta
pastatyti juodas kėdes, kad
jos derėtų prie visų Prienų
krašte atnaujinamų ir gedulinėmis spalvomis dažomų
savivaldybei priklausančių

kų grindų bei niūriai pilkų
dizaino detalių.
Tačiau šventinė nuotaika
visų svečių širdyse sukūrė
spalvingesnį vakarą, kurio
metu Stakliškių kultūros ir
laisvalaikio centro direk-

„Lietuviškas midus“ direktorius Egidijus Valiukevičius ir miškininkas, vienas iš
Prienų krašto krepšinio klubo steigėjų Aurimas Bartuška, taip pat Stakliškių krašto
bendruomenės atstovai., LR

Po sveikinimų prasidėjo
tradicinis padėkos vakaras
„Po angelo sparnu“. Šįkart
baltieji angelai išdalinti prie
renovacijos prisidėjusiems
savivaldybės atstovams, rangovams bei kultūrinę vei-

torę bei meno kolektyvus
sveikino Prienų rajono savivaldybės atstovai, Stakliškių
seniūnė Nijolė Ivanovienė
su visa seniūnijos komanda,
Veiverių, Balbieriškio, Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centrų vadovės bei Prienų
KLC direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai, nuolatinės bendradarbės – Sta-

Seimo nario Vytauto Kamblevičiaus padėjėjas. Ilgų
metų ir rasti daugiau laiko
savo veiklai linkėjo LR žemės ūkio ministras Andrius
Palionis, juokais tyliai, kad
neišgirstų kitų KLC vadovės,
pridurdamas, jog atnaujintas
Stakliškių KLC jam yra pats
gražiausias.
Atnaujintą Stakliškių KLC

choras „Šilas“ (vad. A. Šyvokienė), Prienų KLC folkloro grupė „Gija“ (vad. D. Zagurskienė), Pakuonio laisvalaikio salės folkloro grupė

kas), LASS Prienų skyriaus
mišrus vokalinis ansamblis
„Puriena“ (vad. O. Matusevičiūtė), Prienų globos namų
folkloro ansamblis „Kvietkelis“ (vad. V. Gustaitienė), Šilavoto laisvalaikio salės folkloro grupė „Akacija“ (vad.

klą šiemet sustiprinusiems
Stakliškių jaunuoliams. Po
apdovanojimų atnaujintoje
scenoje nuskambėjo ir pirmasis koncertas – styginių
kvarteto „Music Atelier“ ir
Lietuvos džiazo dainininkės,
kompozitorės, grupės „The
Ditties“, vokalinio dueto „Social Call“ narės Rūtos Švipaitės kompozicijos.

„Obelėlė“ (vad. R. Žibienė),
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos berniukų choras (vad.
L. Suchorukovienė), Prienų
lopšelio-darželio „Pasaka“
moterų vokalinis ansamblis
„Melodija“ (vad. V. Dobilienė), Stakliškių KLC trio (vad.
V. Lengvinas), Prienų neįgaliųjų draugijos ansamblis
„Šilas“ (vad. P. Liubomirs-

S. Blėdienė), Veiverių KLC
moterų vokalinis ansamblis
„Radasta“ (vad. A. Bareišienė), Balbieriškio KLC folkloro ansamblis „Dūmė“ (vad.
D. Zagurskienė), Kauno r. Ilgakiemio laisvalaikio salės
folkloro ansamblis „Sedula“
(vad. A. Vozgirdienė) ir Kauno r. Samylų kultūros centro
folkloro ansamblis „Senolės“

tuvai, įprasmina dėkingumą
kovotojams už laisvę.
Sambūrio dalyvius sveikino Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis bei Prienų KLC
direktorė Virginija Naudžiūtė. Visi sambūryje dalyvavę
kolektyvai buvo apdovanoti
padėkomis ir dovanomis.

Skambėjo partizanų dainos
Laima

DUOBLIENĖ
Gruodžio 14 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
vyko tradicinis rajoninis
partizanų dainų atlikėjų
sambūris „Mano krašto
partizanų dainos“, skirtas
Lietuvos nepriklausomybės kovų metams.
Jau septynioliktą kartą
sambūris sukvietė ne tik
Prienų rajono meno kolektyvus, bet ir svečius. Šiais metais sambūryje dalyvavo dvylika Prienų miesto ir rajono
folkloro bei vokalinių kolektyvų ir du folkloro kolektyvai
iš Kauno rajono.
Renginio pradžioje buvo
parodyti dokumentiniai kadrai, pasakojantys apie lietuvių kovas už nepriklausomybę, sužibo žvakelių liepsnos. Koncertinę programą
pradėjo atlikėjas Romualdas
Zapasnykas.
Dainas klausytojams dovanojo Prienų KLC mišrus

(vad. G. Gudmanienė).
Nuskambėjusios nuoširdžios dainos mums primena, kad dainose buvo padėtos
pirmosios gėlės ir pastatyti
pirmieji kryžiai partizanams.
Todėl ir šiandien šios dainos
išreiškia meilę artimui ir Lie-

atgarsiai

„The New York Times“: JAV slapta išsiuntė
du kinų diplomatus

Laima

DUOBLIENĖ
Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“
nuo vasaros pradžios įgyvendina projektą „Prienų
sveikos gyvensenos klubo
,,Versmenė“ narių užimtumo ir socialinės veiklos

organizavimas“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo
pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą. Bendra projekto
vertė – 18 tūkst. eurų.
Pasak projekto vadovės
Larisos Šaltienės, įgyvendinant projektą siekiama
į įvairias įdomias veiklas
įtraukti kuo daugiau labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių – socialinėje

atskirtyje esančių senyvo
amžiaus Prienų miesto gyventojų.
Dešimt savanorių jau
daugiau nei pusmetį dalyvauja mokymuose ir seminaruose, kuriuos veda
savo srities profesionalai.
Savanorės jau mokėsi linijinių šokių, dalyvavo dailės
ir teatro terapijos užsiėmiREKLAMA

muose. O gruodžio mėnuo
skirtas muzikavimui. Pirmąją projekto dalį užbaigs užsiėmimai baseine.
Taikant dailės terapijos
elementus vyko kūrybiškumo studijos „Pasidaryk pats“
veiklos. Vadovės Vilmos Krasauskienės vadovaujamos
savanorės iš įvairių medžiagų – odos, karoliukų, vilnos –

gamino papuošalus, mokėsi
dekupažo, avalono, keramikos, finomodelino, floristikos
ir kitų technologijų.
Šokių mokytojos GinosTamulevičienės padedamos
moterys susipažino su linijiniais šokiais, kurie yra visų
kitų šokių pagrindas, išmoko
žingsnelių, kuriuos galima
panaudoti ir šokant kitokius,
ne linijinius, šokius, taip pat
išmoko šokti kelis šokius. Šokių mokytojos teigimu, moterys iš pradžių gan nedrą-

siai bandė pakartoti šokių
žingsnelius, bet netrukus įsidrąsino ir pajuto, kad viskas
pavyksta. Juk linijiniai šokiai
ne tik teikia daug džiaugsmo, bet ir padeda pasitikėti
savimi, lavina koordinaciją,
stiprina atmintį.
Aktoriaus ir režisieriaus
Jono Rimanto Vaitkevičiaus
padedamos savanorės mo-

Prie vakarinio Meksikos Gvadalacharos miesto
esančioje fermoje masinėje kapavietėje aptikti
mažiausiai 50 žmonių kūnai. Šioje teritorijoje veikia
vadinamasis „Chalisko naujosios kartos kartelis“ ir
šiemet čia pranešta apie 2,5 tūkst. nužudymų.

kėsi ne tik vaidybos, bet ir
pasitelkiant aktorinio meistriškumo įrankius per savo pačių patirtis, nuotaikas,
mintis, intuicijas priimti jas
supantį pasaulį. Vienas iš es-

giesmių natų, kurioms pati
sukūrė žodžius.
Po 120 mokymuose praleistų valandų savanoriai
ves užsiėmimus kitiems
dvidešimčiai projekto dalyvių. Mokymuose dalyvauja
ne tik klubo „Versmenė“ na-

minių teatro terapijos tikslų
– pažinti, kas tu esi, ir tuomet
atsikratyti dalykų, kurie tau
trukdo atsiskleisti – kompleksų, baimių, manymo, kad
kažko nesugebi. Šiuos užsiėmimus vainikavo parengta
programa „Būkim laimingi“,
kuri buvo parodyta „Eglės“
sanatorijoje ir sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo bei
palaikymo.
Artėjant Kalėdoms savanorės mokosi originalių kalėdinių giesmių. Mat muzikos vadovė Valė Gustaitienė vasarą
iš Vokietijos parsivežė gražių

riai, bet ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Savanorės džiaugėsi naujomis patirtimis ir sakė, kad
kiekvienas užsiėmimas –
atgaiva sielai. Moterys juokavo, kad kai kurios daro
tai, ko iki šiol nebuvo darę
– šoka, vaidina, dainuoja,
kuria. Jos tikisi, kad visas
šias patirtis pavyks perteikti ir kitiems.
Planuojama, kad kitų metų rudenį projektą užbaigs
didelis renginys – prisistatymas visuomenei su įdomia menine programa. 

Projektas „Prienų sveikos gyvensenos klubo
,,Versmenė“ narių užimtumo ir socialinės
veiklos organizavimas”
Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-18-0012

Projekto tikslas: užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų, skirtų
socialinėje atskirtyje esančių asmenų, teikimą mažinant
neigiamą socialinę situaciją Prienų mieste.
Projekto tikslinė grupė – socialinėje atskirtyje esantys senyvo
amžiaus Prienų miesto gyventojai. Projekto įgyvendinimo
metu bus teikiamos socialines ir sociokultūrines paslaugos bei
planuojamos šios veiklos: linijinių šokių mokymas, užsiėmimai
taikant dailės terapijos elementus, meno ugdymas, vyks
kūrybiškumo studijos. Projekto įgyvendinime dalyvaus
savanoriai. Projekto dalyviai išsiugdys/sustiprins gebėjimus ir
galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti
socialinius ryšius su visuomene.

Finansuojama
iš Europos socialinio fondo
Projekto vykdytojas:
Sveikos gyvensenos klubas
“Versmenė”



Meksikoje masinėje kapavietėje aptikti
50 žmonių lavonai

Jungtinės Valstijos rugsėjį slapta išsiuntė du Kinijos
ambasados darbuotojus, nuvykusius į vieną karinę bazę
Virdžinijoje. Veikiausiai tai yra pirmas kinų diplomatų
išsiuntimo iš JAV dėl įtarimų šnipinėjimu atvejis per daugiau
kaip 30 metų.

Kiekvienas užsiėmimas – atgaiva sielai

TREČIAdienis,
2019 m. gruodžio 18 d.,
naujasis gĖlupis

Dėmesio! Sklinda labai pavojingas
„Švenčių laukimo“ virusas

Gruodžio 10 dieną į Išlaužo nos dovanėlės ir meilė“, kubiblioteką sugužėję mažieji rių bibliotekoje tikrai buvo
skaitytojai iš karto „susir- pakankamai. Bibliotekininkė
go“ visame pasaulyje žai- Irma kuo skubiausiai šių vaisbiškai plintančia baisia liga tų „sugirdė“ visiems „ligoniams“ – mokinukams buvo
„Švenčių laukimas“.
Šią ligą sukelia oro-muzi- įteikti „Skaitymo iššūkio“ dikiniu būdu sklindantis labai plomai ir atminimo dovanėpavojingas „švenčių lauki- lės. O kad vaistai geriau veikmo“ virusas, kuriuo jau buvo tų, visi dalyvavo nuoširdžioje
užsikrėtę Išlaužo bibliote- „sveikatinimo“ procedūroje
koje skambančios vaikiškos – džiaugėsi ir kalbėjosi apie
kalėdinės dainelės, kalėdinės tai, kas įvykę gero ir gražaus,
knygelės ir visos kalėdinės kas puošia gimtąjį miestelį ir
viktorinos, kurioje dalyva- suteikia džiaugsmo. O pasivo vaikai, užduotys! Mažieji džiaugti Išlauže yra kuo – baiskaitytojai bibliotekoje labai giamas remontuoti pastatas,
jautė šios ligos simptomus kuriame įsikūrusi biblioteka,
– visiems buvo linksma, visi šventėms pasipuošė visame
.YLHþLDPHLNLVDXVLRGWHLNWLNDQGLGDWǌUDVWUDGLFLQLDPV
nerimavo,3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơVDSGRYDQRMLPDPV
ar gaus dovanų, Prienų rajone aukščiausia kaÄ'ơNLQJXPDV³
lėdinė eglė! Va taip. Ir jokie vivisi norėjos būti geri, draugiški, kad Kalėdų Senelis vi- rusai, net jeigu jie oro-muzisus norus išpildytų, norėjo kiniu būdu sklinda, nebaisūs,
sveikinti vieni kitus ir linkėti: kol yra „Dovanos dovanėlės ir
„Gerų$SGRYDQRMLPDLWHLNLDPLODELDXVLDLVDYRNUDãWXLQXVLSHOQLXVLHPV
švenčių!“. Liga ne-pa- meilė“ vaistų, kurių veiklioji
gy-do-ma!
Tačiau simptomus medžiaga – Meilė!
åPRQơPVXåVYDUǐLQGơOƳNXULDQWUDMRQRJ\YHQWRMǐNXOWǌULQĊ
Prienų Justino MarcinkeHNRQRPLQĊVRFLDOLQĊLUGYDVLQĊJHURYĊXåUHLNãPLQJXV
palengvinti
ir ligą užmigdyti
.YLHþLDPHLNLVDXVLRGWHLNWLNDQGLGDWǌUDVWUDGLFLQLDPV
QHDWO\JLQWLQXVGDUEXVEHQGUXRPHQơVODEXL
vičiaus
viešosios bibliotekos
galima, jeigu
laiku bus varto3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơVDSGRYDQRMLPDPV
informacija 
Ä'ơNLQJXPDV³
jami reikiami vaistaiPHWǐQRPLQDFLMRV
„Dova0(7Ǐâ9,(682/,6

0(7Ǐ32(/*,6
.YLHþLDPHLNLVDXVLRGWHLNWLNDQGLGDWǌUDVWUDGLFLQLDPV
8ä6$9$125<67ĉ
3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơVDSGRYDQRMLPDPV
Ä'ơNLQJXPDV³
8ä35,(1Ǐ9$5'2*$56,1,0Ą

$SGRYDQRMLPDLWHLNLDPLODELDXVLDLVDYRNUDãWXLQXVLSHOQLXVLHPV
8ä*<9(1,023$6,(.,086
åPRQơPVXåVYDUǐLQGơOƳNXULDQWUDMRQRJ\YHQWRMǐNXOWǌULQĊ
8ä,1'Ơ/ƲƲ35,(1Ǐ.5$â72(.2120,.26$8*,0Ą
HNRQRPLQĊVRFLDOLQĊLUGYDVLQĊJHURYĊXåUHLNãPLQJXV
QHDWO\JLQWLQXVGDUEXVEHQGUXRPHQơVODEXL
3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơVDSGRYDQRMLPǐÄ'ơNLQJXPDV³WHLNLPRLãNLOPơV
Y\NVPYDVDULRG3ULHQǐNXOWǌURVLUODLVYDODLNLRFHQWUH
PHWǐQRPLQDFLMRV
$SGRYDQRMLPDLWHLNLDPLODELDXVLDLVDYRNUDãWXLQXVLSHOQLXVLHPV
0DORQLDLNYLHþLDPHXåSLOG\WLDQNHWąLUSDVLǌO\WLVDYRNDQGLGDWXV
åPRQơPVXåVYDUǐLQGơOƳNXULDQWUDMRQRJ\YHQWRMǐNXOWǌULQĊ
0(7Ǐâ9,(682/,6
$QNHWąUDVLWHLQWHUQHWRVYHWDLQơMHZZZSULHQDLOW
HNRQRPLQĊVRFLDOLQĊLUGYDVLQĊJHURYĊXåUHLNãPLQJXV
0(7Ǐ32(/*,6
QHDWO\JLQWLQXVGDUEXVEHQGUXRPHQơVODEXL
8ä6$9$125<67ĉ
3UDãRPHXåSLOG\WąDQNHWąLNLPVDXVLRGDWVLǐVWLDQNHWRMH
8ä35,(1Ǐ9$5'2*$56,1,0Ą
QXURG\WDLVNRQWDNWDLVDUEDSDOLNWL6DYLYDOG\EơMHHVDQþLRMH
PHWǐQRPLQDFLMRV
8ä*<9(1,023$6,(.,086
VSHFLDOLRMHSDãWRGơåXWơMH
8ä,1'Ơ/ƲƲ35,(1Ǐ.5$â72(.2120,.26$8*,0Ą
0(7Ǐâ9,(682/,6
0(7Ǐ32(/*,6
3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơVDSGRYDQRMLPǐÄ'ơNLQJXPDV³WHLNLPRLãNLOPơV
8ä6$9$125<67ĉ
Y\NVPYDVDULRG3ULHQǐNXOWǌURVLUODLVYDODLNLRFHQWUH
8ä35,(1Ǐ9$5'2*$56,1,0Ą
8ä*<9(1,023$6,(.,086
0DORQLDLNYLHþLDPHXåSLOG\WLDQNHWąLUSDVLǌO\WLVDYRNDQGLGDWXV
8ä,1'Ơ/ƲƲ35,(1Ǐ.5$â72(.2120,.26$8*,0Ą
$QNHWąUDVLWHLQWHUQHWRVYHWDLQơMHZZZSULHQDLOW

3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơVDSGRYDQRMLPǐÄ'ơNLQJXPDV³WHLNLPRLãNLOPơV
3UDãRPHXåSLOG\WąDQNHWąLNLPVDXVLRGDWVLǐVWLDQNHWRMH
Y\NVPYDVDULRG3ULHQǐNXOWǌURVLUODLVYDODLNLRFHQWUH
QXURG\WDLVNRQWDNWDLVDUEDSDOLNWL6DYLYDOG\EơMHHVDQþLRMH
VSHFLDOLRMHSDãWRGơåXWơMH
0DORQLDLNYLHþLDPHXåSLOG\WLDQNHWąLUSDVLǌO\WLVDYRNDQGLGDWXV
$QNHWąUDVLWHLQWHUQHWRVYHWDLQơMHZZZSULHQDLOW
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įdomu
Tokijuje įvyko pagrindinio 2020 metų
olimpinių žaidynių stadiono atidarymas

Tokijas sekmadienį oficialiai atidarė pagrindinį olimpinį
stadioną, talpinantį 60 tūkst. žiūrovų, likus daugiau nei
septyniems mėnesiams iki 2020 metų vasaros olimpinių
žaidynių pradžios. Jis pastatytas ankstesnio stadiono,
kuriame vyko 1964 metų Tokijo olimpinės žaidynės, vietoje.

Apklausa: lietuviai gruodį švenčia taip,
kad finansinė „dieta“ tęsiasi ir sausį

Šventiniai stalai ir kalėdinės dovanos gruodį taip
ištuština šalies gyventojų
pinigines, kad nuo išlaidų
šuolio bandoma atsigauti
dar ir sausį.
Gruodis Lietuvoje finansiškai sunkiausias namų šeimininkėms – iššūkių patiria net
48 proc. jų, o apskritai žiema per asmeninius finansus
smogia beveik 4 iš 5 mūsų
šalies gyventojų.
„Spinter tyrimų“ atliktos
reprezentatyvios apklausos duomenimis, didžiausi
asmeniniai finansiniai sunkumai Lietuvoje patiriami
gruodį, kai užgriūva 36 proc.
žmonių, sausį – 34 proc., o vasarį – 7 proc. Apklausą inicijavusios Lietuvos investicinių
ir pensijų fondų asociacijos
(LIPFA) prezidento Šarūno
Ruzgio teigimu, žiemos šventes gruodį su trenksmu atšventę gyventojai sausį bando išgyventi kiek galėdami
apriboję vartojimą.
Negailestinga žiema
Pasak Š. Ruzgio, užsienio
šalyse atliekami tyrimai dažnai kaip finansiškai sudėtingiausią metų mėnesį išskiria
sausį, tad iš bendro konteksto smarkiai neiškrentame.
„Vis dėlto, nors žiema su
visais jos pliusais ir minusais
mūsų neužklumpa netikėtai, problema yra ta, kad jai
finansiškai nepasiruošiame,
netaupome ir neplanuojame
išlaidų augimo. Nėra nė vieno kito metų laiko, kuris būtų toks sudėtingas finansiškai kaip žiema, kurios metu
lėšų pritrūksta net 77 proc.
mūsų šalies gyventojų. Bet
pinigų trūksta nebūtinai dėl
to, kad pajamos mažos. Dažnai taip nutinka todėl, kad
mažiau dėmesio kreipiame
REKLAMA

į išlaidų eilutes, nors būtent
jos ištuština biudžetą“, – pastebi jis.
Lėšų poreikį žiemą ir taip
padidina būsto šildymas,
sezoninė apranga ir avalynė, bet ir vartojimas išauga.
Didžiuosiuose miestuose
prieššventinis laikotarpis labai intensyvus – prie didžiųjų
prekybos centrų dažnai sunku surasti laisvą vietą automobiliui.
„Ir pastovias, ir kintančio
dydžio pajamas gaunantieji
taupymui turėtų skirti apie
20 proc. Tačiau akivaizdu,
kad vartojame labai intensyviai ir sunkiai save disciplinuojame net vienerių metų
laikotarpiui, nekalbant apie
tai, kad dar labiau nesinori
mąstyti tokius ilgalaikius iššūkius, kaip gyvenimas išėjus
į pensiją“, – sako Š. Ruzgys.
Kitas laiptelis – mokslai
rugsėjį
Pavasarį ir vasarą Lietuvos gyventojai gyvena be
didesnių finansinių sukrėtimų, tačiau rugsėjį prasidedant mokslams bei studijoms problemų su pinigais
kyla 8 proc. apklaustųjų.
Atitinkamai pirmas rudens
mėnuo po gruodžio bei sausio patenka į finansiškai sudėtingiausių metų mėnesių
trejetuką.
„Jei liepą ir rugpjūtį finansiškai sunkiausiais metų
mėnesiais įvardija vos po 3
proc. gyventojų, tai rugsėjį
su didžiausiais finansiniais
metų iššūkiais susiduria kur
kas daugiau žmonių. Kadangi rugsėjis yra oficiali mokslų pradžia ir mokiniams, ir
studentams, jis negali neatsispindėti namų ūkių išlaidose,
nes reikia ir mokymo priemonių, ir drabužių, studen-

tams dar prisideda nuomos
bei kitos išlaidos“, – konstatuoja LIPFA vadovas.
Kiti du rudens mėnesiai,
spalis ir lapkritis, daugeliui
gyventojų finansinių rūpesčių nesukelia. Finansiškai
sunkiais juos įvardino vos po
2 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų.
Š. Ruzgys sako, kad pakankamai gerus rudens mėnesių
vertinimus galėjo lemti ir ilgai šilti išsilaikę orai.
„Nors oficialiai šildymo sezonas pradedamas rugsėjo
pabaigoje – spalio pradžioje,
o apklausa buvo atlikta antroje lapkričio pusėje, tačiau
bemaž iki gruodžio vidurio
rimtų šalčių nebuvo. Jei rudens mėnesiai būtų buvę
šalti, išaugusios sąskaitos už
šildymą būtų virtę kur kas
niūresniu rudens mėnesių
vertinimu“, – teigia jis.
TOP3 įdomybės apie Lietuvos gyventojų finansines
nuotaikas gruodį:
> Gruodis finansiškai sunkiausias namų šeimininkėms
– net 48 proc. jų teigia patiriančios su pinigais susijusių iššūkių,
> Daugiausiai, arba 38 proc.
moterų neigiamai įvertino
gruodį, tuo tarpu vyrų „favoritas“ yra sausis – 36 proc.,
> Kuo mažesnės pajamos,
tuo gruodį sunkiau. 49 proc.
iki 200 eurų vienam šeimos
nariui gaunančių namų ūkių
sudėtinga finansinė situacija
susiklosto gruodį, bet pajamoms viršijus 500 eurų iššūkių patiriančių namų ūkių
dalis sumažėja iki 34 proc.,
„Spinter tyrimų“ apklausoje 2019 metų lapkričio 19-29
dienomis dalyvavo 1010 respondentų, kurių amžius 1875 metai. 

Kazlų Rūdoje gaisre žuvo žmogus

Sekmadienį Kazlų Rūdoje kilus gaisrui gyvenamajame
name rastas žuvęs žmogus. Bendrajame pagalbos
centre panešimas apie įvykį Algirdo gatvėje gautas
10.28 val. Pranešta, jog atvira liepsna dega namas.

Nerimauja dėl paukštininkystės ateities: į Lietuvą
atkeliauja lenkiškų produktų perteklius?
Paukštininkystės atstovai
vis garsiau išsako savo nerimą dėl sektoriaus ateities vietinėje rinkoje.
Lietuvos paukštininkystės
asociacijos (LPA) nariai susitiko su Žemės ūkio ministru
Andriumi Palioniu bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vadovu
Dariumi Remeika, kuriems
neslėpė savo apmaudo dėl to,
kad Lietuvoje vis labiau įsigali
lenkiška produkcija. Sparčiai
didėjantys lenkų gamybiniai
pajėgumai formuoja produkcijos perteklių, kuris atsigula
ir Lietuvos prekybos vietose.
LPA nariai susitikimo metu
atkleidė, kad prekybininkų
yra raginami nuleisti gaminamos produkcijos kainas,
kitu atveju pasirenkama kaimynų gaminama produkcija.
Tiesa, būtent lenkai lyderiauja tarp nesaugios paukštienos
gamintojų.
„Puikiai suprantame mūsų
gamintojų rūpesčius – konkurencija žemės ūkio produktų
gamybos sektoriuje labai didelė, todėl mūsų verslui nėra lengva išsilaikyti. Esame
atviri dialogui ir priemonių,
kaip prisidėti prie vietinių gamintojų išsaugojimo, paieškų
ir įgyvendinimo. Vietinė pramonė yra svarbi mūsų šalies
dalis, kurianti darbo vietas ir
generuojanti pajamas į valstybės biudžetą. Todėl būtina
ieškoti būdų, kaip padėti Lietuvos gamintojams, kad jie
galėtų dirbti sėkmingiau, nes
tai prisideda prie visos šalies
sėkmės“, – sako Žemės ūkio
ministras A. Palionis.
Kaip sako LPA vadovas
Vytautas Tėvelis, Lietuvos
gamintojams tenka kovoti
sunkioje konkurencinėje kovoje. Jis išskiria vis didėjantį
Lenkijos importą, kuris kelia
klausimų ne tik dėl sparčiai
didėjančios užimamos rinkos dalies, bet ir dėl kokybės.
Nors Lietuvoje pagaminamos
produkcijos kiekis viršija vietinės rinkos poreikį, vis labiau
prekybos vietose įsigali importas. „Lietuvoje vištienos

gamyba siekia 130 proc. poreikio, kiaušinių – 110 proc.
Nepaisant to, daugiau nei 40
proc. vištienos vartojimo užima lenkų produkcija, 20 proc.
kiaušinių – taip pat atvežtų iš
Lenkijos ir Latvijos, be to, stebime, kaip į šią rinką ateina ir
Ukraina. Tai skaudžiai atsiliepia mūsų gamintojams pirmiausia dėl kainodaros. Lietuvoje paukštienos ir kiaušinių kainos – vienos žemiausių
tarp Europos Sąjungos šalių.
Tuo tarpu mūsų prekybininkai ragina dar labiau nuleisti
kainas, kitu atveju pasirenkama atvežtinė produkcija“,
– pažymi LPA prezidentas
Vytautas Tėvelis.

Pasak jo, lenkams užimti
vis stipresnes pozicijas leidžia turimas Lenkijos valstybinis palaikymas. „Tik būdamas stiprus vietinėje rinkoje,
gali tvirtai žengti į kitas šalis.
Tai ir daro lenkai, kurie savo
šalyje turi palankias tiek mokestines, tiek plėtros sąlygas.
Statomos naujos paukštidės
bei gamyklos, didinami gamybos mastai. Tarp ES šalių
Lenkijoje pagaminama daugiausiai paukštienos, o kiaušinių pagamina net dešimt
kartų daugiau nei Lietuvoje.
Fiksuojamas gamybos perteklius, kuris pasiekia ir Lietuvos rinką. Tiesa, akivaizdu,
kad masinė gamyba kokybės
produktui negarantuoja. Būtent lenkiškoje paukštienoje,
ką skelbia ir VMVT, užfiksuota
daugiausia salmonelės atvejų“, – sako V. Tėvelis.
„Lietuvoje esame apkrauti
biurokratiniu mechanizmu,
kuris sunkina sąlygas plėtrai
ir gamybinių pajėgumų didinimui. Pvz., vien tik projektų
derinimai dėl naujų objektų užtrunka kelerius metus“,

– susitikimo metu sakė žemės ūkio kooperatyvo „Agro
Aves group“, valdančios keletą paukštynų, vadovas Jonas
Jagminas.
„Mes neprašome išskirtinumų, mes prašome vienodų konkurencinių sąlygų“,
– susitikimo metu pažymėjo
„KG Group“ paukštininkystės
verslo, kuriam priklauso Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynai, vadovas Darius Gudačiauskas. „50 proc. produkcijos eksportuojame į daugiau
kaip 50 šalių. Mums taikomi
tų šalių reikalavimai. Esame
sertifikuojami tarptautinių
kompanijų tam, kad mus įsileistų į rinką. Tuo tarpu Lietuvoje į rinką įžengti lengviau.
Vietiniai gamintojai atsakingų Lietuvos institucijų yra
nuolatos tikrinami, griežtai
vertinamas kiekvienas gamybos procesas, pradedant
nuo auginimo. Žinoma, mes
esame jiems dėkingi už tai,
nes galime didžiuotis, kad
lietuviška produkcija yra kokybiška. O kaip yra su įvežtine produkcija? Ar vartotojas
gali būti ramus dėl to, kaip
buvo užauginta ir pagaminta
produkcija? Vienodai turėtų
būti patikrinti ir vietiniai, ir
užsienio gamintojai“, – sako
D. Gudačiauskas.
Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, 2019 m. III ketvirtį
padidėjo vištienos importas.
2019 m. liepos–rugpjūčio
mėn. įvežta daugiau kaip 6
500 tonų vištienos, tai yra
beveik 14,7 proc. daugiau
nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Nurodoma,
kad pagrindinė paukštienos
importo šalis buvo Lenkija.
Iš šios šalies įvežta daugiau
kaip 4 500 tonų vištienos –
11,7 proc. daugiau nei prieš
metus.
LPA, ŽŪM ir VMVT atstovų
susitikimo metu bendrai sutarta, kad didėjantis importas
daro neigiamą įtaką paukštininkystės ir šalies ekonomikai, tad būtini sprendimai situacijai pagerinti. 

evangelijos taku
„Mis Pasaulis 2019“ karūna šeštadienį Londone vykusioje
ceremonijoje buvo įteikta Jamaikos atstovei, psichologijos
studentei Toni-Ann Singh (Toni-En Singh). Antrąją ir trečiąją
vietas grožio konkurse užėmė „Mis Prancūzija“ Ophely
Mezino (Ofeli Mezino) ir „Mis Indija“ Suman Rao.

Iš kunigo Algirdo Toliato knygos „Gerumo liūnas“, „Žmogaus ir Dievo metų“ antrosios knygos
Lk 3, 10-18
Minios klausinėjo: „Tai ką gi
mums daryti?“. Jis joms sakydavo: „kas turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti,
tegul tai pat daro.“
Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o
ką mums daryti?“ Jis aiškino
jiems: „Nereikalaukite daugiau nei nustatyta.“ Taip pat
kariai klausinėjo: „O ką gi
mums daryti?“. Jis jiems atsakė: „Nieko neskriauskite ir
neįdavinėkite dėl pelno, tenkinkitės savo alga“.
Stprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus
spėlioti, ar čia kartasi ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo:
„Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas
atrišti kurpių dirželio. Jisai
krikštys jus Šventąja Dvasia ir
ugnimi. Jo rankoje vėtyklė: jis
išvalys savo kluoną ir surinks
kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi.“
Dar daug kitų paraginimų jis
davė tautai ir skelbė gerąją
naujieną.

aušrą. Tai vilties spalva. Po
nakties visada ateina aušra,
po pilko, tamsaus gyvenimo
etapo, po advento laikotarpio
visada ateina Kalėdos. Mus
palaiko viltis.
Adventas – susikaupimo ir
apmąstymų laikotarpis, tačiau neturime užmiršti, vardan ko susikaupiame ir ką
apmąstome. Mes, žmonės,
linkę susifokusuoti, susidėlioti sau ateitį ir šiltai patogiai įsitaisę laukti dangaus
manos. Erodas irgi įsitaisė. Jo
tikslas buvo sulaukti mesijo,
tačiau jam buvo gaila palikti
šiltą vietą, tad verčiau paliepė
išžudyti kūdikėlius. Jis nenorėjo pokyčių. Svarbu, kad jam
buvo gerai, o paskui – nors
ir tvanas. Kiekvieną iš mūsų
ištinka silpnumo valandėlės,
kai sugundo mintis sustoti ir
nieko nebekeisti, nes pokytis
kainuoja, yra skausmingas,
todėl jei pagalio į ratus nekišame, tai bent vengiame jo ir
delsiame. Tačiau gyvenimas
eina savo vaga ir pakoreguoja mūsų planus – mums atsiranda kliūčių, sunkumų ar
net kyla iššūkių, ir tada ten-

įžvelgiama, tik reikia stotis
ir leistis į kelionę. Ši pareikalaus valios ir pastangų, nes
visko gyvenime reikia nusipelnyti – net kėdę bažnyčioje
kartais tenka išsikovoti. Bet
ant jos atsisėdę neimkime
snausti. Gyvenimas yra kelionė, apsisprendimas, pasirinkimas, tarnystė ir dovana.
Tai kaita. Ir jeigu šleptelėjęs
ant kėdės prisnūdai, tai tik
laiko klausimas, kada apsamanosi.
Nelabai norim pokyčių, jie
mums nepatinka, užtat visi
tikimės pažadėtosios žemės
ir viliamės, kad joje gyventi
bus geriau. Pokyčių kelionei
reikia entuziazmo, impulso,
vizijos. Misijai suformuluoti
gal ir užtenka pusės valandos: brūkšteli, nukopijuoji,
įklijuoji, ir viskas atrodo dailiai, gražiai skamba. Vis dėlto kad planas pradėtų veikti.
Funkcionuoti, reikia įdirbio,
žmonės turi patikėti, pamatyti pirmuosius rezultatus,
turi pajudėti didieji darbai.
Mozei išvesti žydus iš Egipto
irgi nebuvo lengva. Žmogaus
prigimtis tokia, kad mes ti-

Kadras iš filmo „Įrodymų modeliai: Ginčas dėl Mozės“

Evangelijoje pagal Luką
pasakojama, kad Mesijo belaukiančiame Izraelyje minios, net muitininkai ir kareiviai, plūsta pas Joną krikštytoją ir puoselėdami slapčiausią viltį klausinėja, kaip
elgtis, o jis skelbia žmonėms
gerąją naujieną apie Ateinatįjį, suteikia žmonėms vilties.
Trečiąjį advento sekmadienį Bažnyčia puošiasi rožine
spalva, kuri simbolizuoja
REKLAMA

ka atskirti kviečius nuo pelų.
Todėl ir delsti negalima, delsti – nuodėmė. Aukštesnio lygmens, subtilesnė nuodėmė,
nes tai – nepadaryti geri darbai, nepasakyti geri žodžiai,
praleistos progos.
Evangelijos tikslas nėra
gąsdinti. Jos tikslas yra parodyti, kad kliūtys yra gyvenimo dalis, tačiau neatsižvelgiant į jas džiaugsmas yra
ranka pasiekiamas, prasmė

kim, jei matom, o jei nematom, žengti žingsnį labai sunku. Tad teko raginti žydus ir
kovoti su faraonu. Vis dėlto
paskui jie keturiasdešimt
metų keliavo per dykumą, ir
net iš dangaus krintančios
manos Dievo tauta negalėjo
pasirinkti daugiau kaip vienai dienai. Kiekvieną rytą
turėdavo rinkti iš naujo, o jei
kas prisirinkdavo dviem dienoms, tai kitą dieną ji būda-



Seime į priekį juda įstatymas dėl turto
civilinio konfiskavimo

Naująja „Mis Pasaulis“ tapo Jamaikos atstovė

III Advento sekmadienis (Gaudete)
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Seime į priekį juda įstatymas, kuriuo būtų įteisintas
turto civilinis konfiskavimas.„Pagrindinis šio įstatymo
leitmotyvas – nusikalsti turi neapsimokėti. Mums
reikalingas efektyvus įrankis, kad mūsų šalis būtų
atspari korupcijai ir organizuotam nusikalstamumui“,
– sakė parlamentaras Vytautas Bakas.

vo sugedusi. Nesvarbu, kaip
aukštai kylame, rytojus atneša naują iššūkį, todėl kas rytą
turi stotis ir eiti, kol pasieksi
pažadėtąją žemę. Keturiasdešimt metų yra simbolinis
skaičius, tiek žmogui reikėjo
laiko, kad paleistų lūkesčius,

ja, jis tampa tauresnis, prasimerkia plačiau ir įžvelgia
tai, ko anksčiau nematė. Čia
stebuklas. Negandos, kliūtys, sunkumai mus išprovokuoja, pažadina, kas mumyse gražiausia, sustiprina
mūsų tikėjimą. Jeigu širdis

kė daug kliūčių. Kaip visa tai
patiriant – maža to, net klausantis – išsaugoti širdį neapkartusią ir neprarasti tikėjimo? Marijos tvirtybė įspūdinga, jei šitaip bombarduojama gyvenimo ji neprarado
tikėjimo ir žmogiškumo.

kad pasikeistų mentalitetas,
kad jis atsiverstų. Tiek laiko
reikėjo, kad dievo tauta imtų tikėti Dievu, o ne savimi.
Tuos keturiasdešimt tamsos metų juos palaikė viltis,
o įžengę į Dievo pažadėtą
kraštą, jie pajuto tarsi išvydę aušrą po sunkios kelionės nakties,
Kiekvienas iš mūsų einame savo kelionę, kiekvienas
turime savo keturiasdešimt
metų dykumos arba, pasak Benedikto Vanago, savo
tūkstantį kilometrų Dakaro.
Tokiai kelionei negana turėti gerą automobilį ir aistringą
dvasią. Reikia pasverti jėgas
ir deramai pasiruošti, antraip
nuvažiavus vieną etapą gali
sugesti automobilis, pareiti
ūpas ar atsirasti kitokių kliūčių. Tad veržlumo neužtenka, reikia dar ir išminties, o
išmintis ateina bekeliaujant,
ir tikėjimo, iš kurio lyg iš šaltinio galime semtis vilties.
Žmogus yra keistas padaras. Kol jam viskas gerai, jis
jaukiai snūduriuoja ir nesikeičia. Kad pradėtų judėti,
jam reikia sukrėtimo, reikia
širdies žaizdos. Kol jos nėra,
kol kas nors ten gerai neįbeldžia, jis ir plaukia paviršiumi.
Patyręs nelaimių žmogus
keičiasi, jo širdis nuskaidrė-

tik neapkarsta. Būna ir taip.
Tada tampi ironiškas, niekuo
nepasitiki, sėdi ir guodiesi,
kaip viskas blogai, ir praverki savo gyvenimą, kurį turi tik
vieną, tikėdamas, kad laimė
turi ateiti pati ir jos nereikia
ieškoti.
Kartėlio kelias slidžiausias.
Jautrūs, imlūs, daugiausiai
galimybių turintys žmonės,
užvaldyti blogio, netenka
žmogiškumo, praranda taurumą, tampa žiauresni už
bet kurį kitą, sužvėrėję yra
plėšresni už pikčiausią žvėrį.
Jie vagia ir netgi žudo malšindami savo laimės alkį ir tikėdami, kad bus laimingesni,
pilnesni ir turtingesni. Neleiskime negandoms apkartinti mūsų širdžių, nestokime atsimušę į kliūtis, nes jas
galima įveikti. Gyvenimas yra
didelis iššūkis ir atlygis ateina ne po mirties, Dievo karalyste gyvename dabar arba
niekada. O kad pakeltume
sunkumus, ieškokime kur
pasisemti stiprybės.
Džiaugsmo sekmadienis
primena, kas yra tvirtybės
versmė. Marijos kelias nebuvo lengvas ir paprastas.
Mums tik atrodo, kad kelias
į Betliejų yra džiaugsmingas
Ateinančiojo laukimas. Kelionė buvo sunki, ir joje lau-

Marija mums yra vilties
žvaigždė ir šaltinis. Ji nevaidino geros katalikės, ji gyveno tikėjimu. Atrodytų, viskas
griuvo aplinkui, viskas nuo
Betliejaus iki kryžiaus buvo
nesėkmių ruožas. Bet ji priėmė gyvenimo korekcijas,
išlaikė vidinę ramybę ir tikėjimą ir su kiekvienu žingsniu
vis labiau jį stiprino. Nuoširdžiai džiaugėsi, nuoširdžiai
verkė, kentėjo – nieko nesuvaidino. Raudos ar juokas
buvo ne kaukės, jai nebuvo
kada skųstis, kritikuoti, rašyti piktus komentarus. Ir jai
buvo grąžinta su kaupu. Ir ne
po mirties. gyvendama be jokių išteklių ir jokių garantijų,
toje kaitoje visiškai nesaugi,
per visus išbandymus ji patyrė amžinąjį gyvenimą, Dievo
karalystę.
Neieškokime lengvesnio
kelio, nebandykime išsisukti nuo gyvenimo. Jis duotas
mums kurti, statyti, stebinti, tapti žmogumi, puoselėti
dangaus karalystę širdyje ir
pastatyti jos šventovę sieloje
didesnę už save patį. Adventas – kelionė, kuri skatina viltis ir dangaus karalystė. Eikime šiuo keliu, nesėdėkime,
ir Kalėdos ateis, pažadėtąją
žemę pasieksime, nes tokia
Dievo valia.



TREČIAdienis,
2019 m. gruodžio 18 d.,
naujasis gĖlupis

įdomu
Vilniuje kambaryje rasta įvairių narkotikų

Plėšikai šeštadienį iš vyro pagrobė dvylika
vyno ir degtinės butelių

Šeštadienio vakarą kambaryje Vilniuje rasta įvairių
narkotikų. Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija,
Motiejukų gatvėje buvo dešimt asmenų, gimusių 1997–
1984 metais. Nė vienas jų dėl skirtingose kambario vietose
rastų narkotinių medžiagų neprisipažino.

Šilalės rajono Kadžygos kaimo gyventoją sumušę
plėšikai pagrobė iš jo dvylika vyno ir degtinės butelių.
1975 metais gimusiam vyrui apie 22 valandą atidarius
duris į jo namą įsiveržė keturi asmenys. Sumušę jį, jie
pagrobė šešis butelius vyno bei šešis butelius degtinės.

Tyrimas: duona, cukrus ir sviestas dar dominuoja
Padangų tvarkymas tampa prakeiksmu ne tik Alytui
gyventojų mityboje – bet pamažu maitinamės
po daugumai kasdienio ra- žuvis, makaronai, sūris, josveikiau
ciono dalimi – kasdien juos gurtas, šviežiai kepta duona

Duona, cukrus ir sviestas
– šiuos produktus kasdien
vartoja daugiausia Lietuvos gyventojų. Beveik pusė
žmonių kasdien valgo duonos (47 proc.), o daugiau
kaip trečdalis (37 proc.)
– kasdien vartoja cukraus.
Vis dėlto pastebima, kad
per trejus metus kasdien
vartojančių cukraus sumažėjo 15 proc. punktų.
„Matome tendenciją, kad
žmonės stengiasi valgyti sveikesnį ir įvairesnį maistą, todėl produktų, dominuojančių kasdien, yra santykinai
nedaug. Žymiai daugiau produktų – mėsos, sūrio, kiaušinių, makaronų ir pan. – kuriuos žmonės valgo kelis kartus per savaitę. Kita vertus,
nors grynojo cukraus vartojimas mažėja – saldžių dalykų gyventojai nelinkę atsisakyti: pvz. valgančiųjų šokoladą, šokoladinius batonėlius,
saldainius gyventojų kiekis
per trejus metus beveik nekito“, – sako Justina Dundulytė,
„Kantar“ tyrimų vadovė.
Daržoves kasdien vartoja
tik ketvirtadalis
Pasak tyrimų ekspertės,
žiūrint į produktų, vartojamų
bent kartą per savaitę, lentelę, pastebima tendencija, kad
sveikesnių produktų vartojimas po truputį didėja, o ribotinų – po truputį mažėja.
„Pvz., žuvies vartojimas per
pastaruosius metus padidėjo
4 proc. punktais, nors šią produkto grupę bent kartą per
savaitę valgo vis dar tik kiek
daugiau trečdalio gyventojų
(36 proc.). Labiausiai augo
sūrio ir jogurto vartojimas,
o labiausiai mažėjo – baltos
duonos, kečupo ir dešrelių,
sardelių vartojimas“, – analizavo ekspertė.
Ji taip pat atkreipė dėmesį,
kad cukraus vartojimas per
trejus metus sumažėjo visose amžiaus grupėse, tačiau
moterys ir vyresnio amžiaus
žmonės cukraus apskritai
vartoja mažiau. Vis dėlto
vaisiai ir daržovės dar netaREKLAMA

vartoja tik apie ketvirtadalį
gyventojų.
Skirtingos kartos –
skirtingai valgo
J. Dundulytė pastebi, kad
16–29 m. amžiaus grupėje
žmonės vartoja įvairesnius
maisto produktus, bet nebūtinai sveikus. „Tyrimas rodo,
kad jie dažniau nei kitos amžiaus grupės valgo šaldytus ar
greitai paruošiamus produktus, pusfabrikačius, dažniau
vartoja kečupą ir valgo daugiau saldumynų. Tuo tarpu,
30–49 m. grupė taip pat valgo
įvairius produktus, tačiau išsiskiria kiek didesniu šviežių

vaisių vartojimu, dažniau renkasi baltos duonos gaminius,
jautieną, kiaulieną bei sūrį“,
– akcentavo „Kantar“ tyrimų
vadovė. Pasak jos, vyriausia
grupė pasižymi tuo, kad vartoja ne tokį įvairų maistą, dažniau nei kitos amžiaus grupės
valgo sviestą ir varškės sūrį.
„Ko nors” nevalgo
dauguma tautiečių
Pasak J. Dundulytės, skaičiai rodo, kad net įprastai
sveikais laikomi produktai –
pienas, jogurtas, varškė, mėsa
– turi po dešimtadalį ir daugiau žmonių apskritai nevartojančių šio produkto. Iš viso
yra beveik 40 produktų kategorijų, kurių nevalgo 5 ir daugiau procentai gyventojų.
„Daugėja žmonių, nevalgančių mėsos produktų ar
atsisakančių kažkurios kitos
maisto produktų grupės, pvz.
grūdų. Save laikančių vegetarais dabar yra apie 7 proc. Tačiau įdomu tai, kad faktiškai
dauguma maisto produktų
grupių turi grupę žmonių visai to produkto nevartojančių – nesvarbu, ar tai mėsa,

ar saldumynai – yra žmonių,
kurie to nevalgo“, – sako J.
Dundulytė.
Populiarėja paruošti
vartojimui produktai
Kita įdomi tendencija susijusi su paruoštais vartojimui
produktais: nors maždaug
kas antras žmogus jų nevartoja, kategoriškai jų atsisakančių dalis per trejus metus
mažėja.
„Galbūt greitesnis gyvenimo tempas lemia ir tokių
produktų paklausą: greitai
paruošiamos košės ar makaronai, karštas maistas nuo
prekystalio, tirpios sriubos ir
šaldytos picos – matome, kad
daugėja šių produktų vartotojų“, – pastebi „Kantar“ tyrimų vadovė J. Dundulytė.
Moterys maitinasi
sveikiau
Ekspertė taip pat atkreipia
dėmesį, kad moterys labiau
linkusios rinktis tradiciškai
sveikais laikomus produktus.
Jos dažniau vartoja šviežius
vaisius, daržoves, jogurtą,
tuo tarpu vyrai dažniau nei
moterys renkasi baltą duoną, cukrų, makaronus, šaldytą ar jau paruoštą maistą. Vyrai labiau linkę rinktis mėsos
produktus ir daugiau užkandžiauti. Kita vertus, kalbant
apie šokoladą, sausainius ir
saldainius, moterys ir vyrai
panašūs smaližiai – bent kartą per savaitę pasmaguriauja
beveik trečdalis.
Apie Atlas tyrimą
Kantar Atlas™ tyrimas analizuoja įvairius žmonių pirkimo ir vartojimo įpročius bei
nuostatas. Tyrimą sudaro
klausimai apie daugiau nei 90
produktų grupių vartojimą,
prekės ženklų žinomumą ir
polinkį rinktis tam tikrus dalykus. Klausimai apima respondentų požiūrį į prekes ar
paslaugas, reklamą žiniasklaidoje, laisvalaikį, vertybines nuostatas. Kasmetinis
tyrimas buvo atliktas 2019
m. vasario–balandžio mėn,
apklausti 1799 15–74 m. Lietuvos gyventojai. 

Padangų tvarkymas niekada nebuvo sklandus procesas, tačiau po Alytaus gaisro
problemos tapo dar aštresnės. Atliekų surinkimo aikštelėse kaupiasi vis didesni
padangų kiekiai, o gamintojai importuotojai ignoruoja
įstatymu jiems deleguotą
prievolę finansuoti šių padangų tvarkymą.
Su tokiomis problemomis
susiduria kone visi aikšteles
eksploatuojantys regioniniai
atliekų tvarkymo centrai, bet
aštriausiai jas pajuto Alytaus
regiono atliekų tvarkymo
centras (ARATC) – po gaisro
padangų surinkimas iš regiono aikštelių buvo sustabdytas
be jokio perspėjimo ir iki šiol
faktiškai neatnaujintas.
„Beveik visos didelių atliekų surinkimo aikštelės yra
perpildytos – jose sukaupti
maksimalūs leistini padangų
kiekiai, o gamintojai importuotojai nevykdo jokių užsakymų, teisės aktuose bei
sutartyse numatytų įsipareigojimų, neišveža padangų ir
mes esame priversti riboti jų
priėmimą į aikšteles bei ieškoti būdų, kaip tvarkyti jau
surinktas padangas, nors tai
turėtų būti visai ne mūsų galvos skausmas”, - sako ARATC
direktorius Algirdas Reipas.
Jį labai neramina, kad aikštelėse jau surinktų padangų
tvarkymo nefinansuojantys
gamintojai importuotojai visiškai ignoravo ARATC kvietimą pasirašyti sutartis kitiems
metams.
Teisės aktai numato, kad
nuo kitų metų pradžios gamintojai ir importuotojai
privalės surinkti padangas iš
didelių gabaritų atliekų aikštelių ir iš dalies šias aikšteles
finansuoti. Tačiau dėl tokių
teisinių pokyčių regioniniai
atliekų tvarkymo centrai optimizmu netrykšta.

„Kitų metų pradžia jau čia
pat, o į mūsų siūlymą pasirašyti sutartis neatsiliepė
nė vienas gamintojų importuotojų atstovas. Be jokių
motyvų. Akivaizdu, kad bendradarbiavimui su RATC‘ais,
daliniam aikštelių finansavimui jie nenusiteikę ir jokių
įstatymu numatytų prievolių vykdyti neketina“, - įsitikinęs ARATC vadovas, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų prezidentas A.
Reipas.
Matydamas tokią situaciją ARATC kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydamas,
kad įmonei tiesiogiai būtų
finansuojama už padangų
tvarkymą iš valstybės surenkamo Aplinkos taršos mokesčio. Gamintojams importuotojams nevykdant įstatymu numatytos prievolės finansuoti padangų tvarkymą
ARATC neatmeta galimybės
šias atliekas tvarkyti savo lėšomis, o paskui pateikti sąskaitas ministerijai.
„Valstybė, įvedusi Aplinkos taršos mokestį, pasakė
gyventojams, kad pirkdami
padangas jie sumokėjo ir už
jų tvarkymą, o paskui žmones
su tomis padangomis palieka
ant ledo”, - sako A. Reipas.
Jo įsitikinimu, jei valstybė nesugeba užtikrinti įstatymo vykdymo kontrolės, ji
privalo finansuoti aikštelėse
surinktų padangų sutvarkymą, o ne užkrauti šią naštą
gyventojams.
Priversti gamintojus importuotojus vykdyti įstatymu jiems numatytus įpareigojimus ir finansuoti padangų tvarkymą, nėra jokių realių svertų - jie visus metus
gali nieko netvarkyti, nieko
nefinansuoti ir neprarasti licencijos. O padangų atliekų
tvarkymo kaštai nugula ant
RATC‘ų pečių ir stumia juos į

nuostolius.
Alytaus regione veikia 19
didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių. Padangos
sudaro apie 10 proc. jose surenkamų atliekų kiekio.
Įmonės surinkti duomenys
rodo, kad atliekų aikštelėse
surenkama 90 proc. regione
susidarančių padangų kiekio.
Vadinasi, gamintojai importuotojai Alytaus regione padangų faktiškai nesurenka ir
jų tvarkymo nefinansuoja, tad
ARATC tenka padengti ne tik
padangų surinkimo aikštelėse kaštus, bet ir jų sutvarkymo išlaidas. O tai atsieina apie
100 tūkst. eurų per metus.
Aikštelėse padangos iš gyventojų turi būti priimamos
nemokamai, nors teisės aktai numato, kad apmokestinti
gaminiai yra gamintojų, o ne
savivaldybių atsakomybės
dalis ir savivaldybės iš vietinės rinkliavos negali finansuoti apmokestintų gaminių
tvarkymo.
Savivaldybės negali, valstybė, nustačiusi Aplinkos
taršos mokestį, už padangų
tvarkymą nemoka, gamintojai importuotojai nedaro, kas
jiems priklauso ir regioniniams centrams tenka prievolė ne tik vieniems išlaikyti
aikšteles, nemokamai priimti
į jas padangas, bet galiausiai
patiems ieškoti būdų ir lėšų
joms sutvarkyti.
„Tai – ne vienintelis atvejis,
kai regioniniams atliekų tvarkymo centrams užkraunama
atsakomybė, neduodant finansavimo. O tai reiškia, kad
finansinę naštą valstybė permeta ant žmonių pečių. Tai
– negražu ir neteisinga. Tad
reikalausime, kad ministerija finansuotų tai, ko, ignoruodami savo prievoles, nefinansuoja gamintojai importuotojai“, - sako ARATC direktorius
A. Reipas. 

eismas
„Lietuvos paštas“ atleidžia dar 120
darbuotojų
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Nepale per autobuso avariją žuvo 14
piligrimų, dar 18 sužeisti

Kai kuriems darbuotojams atsisakius dirbti mobiliaisiais
laiškininkais, „Lietuvos paštas“ atleis 120 žmonių. Nuo
rugpjūčio „Lietuvos paštas“ apie atleidimą jau įspėjo 360
paštininkus. Per šį laiką darbuotojams siūloma kandidatuoti
į kitas pozicijas įmonėje.

Nepale nuo kelio nuvažiavus ir sudužus hinduistų
piligrimus vežusiam autobusui sekmadienį žuvo 14
žmonių, o dar 18 buvo sužeisti. Piligrimai važiavo namo
iš vienos šventyklos, kai jų autobusas nulėkė nuo kelio.
Kelias buvo slidus dėl lietaus, tvyrojo rytinis rūkas.

Neigiamas vairuotojų emocijas lydi promilės Pagrindinė avarijų priežastis – ne vairavimo
ros reguliavimas salone ir
Gruodis tradiciškai mus įsu- su juo vyksta, tampa sponta- (dėmesys, atmintis, suvokinet radijo dažnių nustatyka į nesibaigiančių rūpesčių niškas, todėl priima neraci- mas), apie vaistų, psichotro- klaidos, o vairuotojo elgesys
karuselę: sausakimšos parduotuvės, begaliniai dovanėlių sąrašai, kelionių planavimas, eismą paralyžiuojančios spūstys miestų gatvėse.
O kur dar šventiniai darbo
vakarėliai, susitikimai su seniai matytais bičiuliais, kurių
metu viena taurė vyno, alaus
bokalas ar stipresnio gėrimo
kokteilis tampa tiesiog įprasta pasibuvimo dalimi. Tokia
įprasta, jog po to drąsiai sėdama prie vairo.
Policijos departamento
duomenimis, 2019 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuvoje
užregistruota jau daugiau nei
8300 neblaivių vairuotojų,
3286 iš jų nustatytas daugiau
negu 1,5 promilės girtumas.
Dėl neblaivių vairuotojų kaltės per minėtą laikotarpį įvyko 169 eismo įvykiai, žuvo 17
žmonių, 250 sužeista.
„Pastebima, jog neblaivių
vairuotojų itin padaugėja būtent savaitgaliais ar švenčių
metu, o tai juk reiškia viena
– žmonės iš vakarėlių, restoranų, susitikimų su draugais
ar verslo partneriais, kuriuose vartojo alkoholį, drąsiai
sėdasi prie vairo. Beveik visi
jie teisinasi, kad viena kita
taurė juk nieko tokio – mažina įtampą, padeda atsipalaiduoti, be to, jokio poveikio
nejuntama“, – pasakoja Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) direktorius
Genius Lukošius. „Todėl mes
sau keliame tikslą – išsiaiškinti, kas tai skatina ir kas padėtų išvengti tokio neatsakingo
vairuotojų elgesio“.
Vairavimo mokyklų „Sumanus vairavimas“, „Vairuotojų
akademija“ ir „Festina Lente“
psichologė Renata Gataveckaitė atskleidžia, jog atsainų
požiūrį į vairavimą neblaiviam lemia kelios priežastys.
Tokį sprendimą pirmiausia
lemia asmenybės savybės
ir įsitikinimai. Pavyzdžiui,
jaunus vairuotojus masina
nutrūktgalviškas elgesys, o
brandaus amžiaus vairuotojai pernelyg pasitiki savimi.
Alkoholio išgėręs žmogus
paprastai nebesupranta, kas
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onalius, emocijomis grįstus
sprendimus.
Nemažą bendravimo su
vairuotojo pažymėjimą dėl alkoholio praradusiais asmenimis patirtį turinti psichologė
pripažįsta, jog būtent neigiamos emocijos išgėrusį žmogų labai dažnai išprovokuoja
sėsti prie vairo.
„Sudėtinga šalies istorija
paliko ryškų pėdsaką mūsų
širdyse bei mintyse. Visai nenuostabu, jog daugelis vis dar
ne tik nemokame tinkamai
išreikšti ir išgyventi emocijų,
bet jų ir neatpažįstame. Baimė, pyktis, kaltė, jaudulys lydi bene kiekvieną šiuolaikinį
žmogų. Sunkus darbas, santykiai su šeimos nariais, piniginė situacija kelia nerimą,
depresines nuotaikas. Išgėrus
alkoholio, negatyvus jausmas
kuriam laikui nurimsta arba
net virsta teigiamu. Tačiau
iš tiesų alkoholis tik slopina
pojūčius, bet nešalina problemos priežasties“, –- pasakoja
R. Gataveckaitė.
Daugelis išgėrusiųjų yra tiesiog uždelsto veikimo bomba.
Apsvaigęs ir atsipalaidavęs
žmogus pervertina savo galimybes, sėdasi prie vairo,
o tada elementari situacija:
baimė, jog sustabdys, nemandagus kitų vairuotojų elgesys
ar net apakinusios priešais
atvažiuojančio automobilio
ilgosios šviesos labai lengvai
sukelia agresiją, pyktį ir su tuo
susijusį neadekvatų elgesį.
Bene vienintelis būdas to
išvengti yra mokymasis pažinti savo emocijas, nes valdyti ir kontroliuoti galima
tik tai, kas yra atpažįstama.
Be to, situacija pasikeistų, jei
vairuotojas dažniau pagalvotų apie galimas neatsakingo
elgesio pasekmes ir savo atsakomybę.
Nuo 2009 m. liepos 1 d. teisę vairuoti transporto priemones atgauna tik baigę specialųjį mokymosi kursą. Psichologo dėstomoje medžiagoje daug kalbama apie asmenybės savybių įtaką vairavimui, emocijas, vidinius
psichofiziologinius dalykus

pinių medžiagų poveikį bei
vairavimo kultūrą.
„Išdėsčiusi savo papildomo mokymo kursą neretai
išgirstu, kad tai galėtų būti
dėstoma ir besimokantiems
vairuoti asmenims. Logiška,
juk tai būtų prevencija, kuri
keltų vairuotojų sąmoningumą ir atsakomybę“, – priduria
psichologė.
Tad ką reikėtų daryti, jei
alkoholį vartojęs žmogus vis
dėlto ketina sėsti prie vairo?
Jei kompanijoje yra išgėręs
žmogus ir jis ketina sėstis prie
vairo, šalia jo esantiems turėtų suveikti stop mygtukas.
Privaloma prisiimti atsakomybę už draugą ar bičiulį ir
pabandyti sustabdyti jį pasiūlant išsikviesti taksi ar tiesiog
pavėžėti.
„Beje, dar 1995 metais Belgijoje pradėta, o vėliau po kitas Europos valstybes paplito
saugaus eismo kampanija, kuria siekiama atkreipti dėmesį
į vairavimo išgėrus pavojus ir
kuri ragina bent vieną vakarėlio asmenį sąmoningai nevartoti alkoholio, kad galėtų savo
draugus, šeimos narius ar kolegas saugiai parvežti namo.
Jis vadinamas Bob‘u (originalo kalba „Bewust Onbeschonken Bestuurder“, išvertus į
lietuvių kalbą – sąmoningai
blaivus vairuotojas). Manau,
kad tai labai prasminga ir paveiku, todėl noriu tikėti, kad ši
kampanija ras kelią ir pas mūsų tautiečius“, – patarimais
dalinasi LTSA direktorius G.
Lukošius.
Anot jo, jei išgėrusio asmens nepavyksta perkalbėti
ar jis elgiasi agresyviai, apie
tai pagalbos telefonu privaloma informuoti policijos pareigūnus. Jie profesionaliomis
priemonėmis sustabdys nusikaltimą darantį asmenį, o
mūsų sąžinė bus rami pasirūpinus ir pėsčiaisiais, ir dviratininkais, ir motociklininkais, ir
kitais vairuotojais. Galiausiai
pasielgę pilietiškai apsaugosime ir išgėrusiojo gyvybę. Juk
toks ir turi būti šventinis laikotarpis – daryti gera. Saugokime vieni kitus! LTSA 

Techninės klaidos vairuojant, Kelių eismo taisyklių
nepaisymas, greičio viršijimas ar vairavimas apsvaigus nuo seno yra įvardijamos kaip pagrindinės keliuose įvykstančių eismo
įvykių priežastys.
Tačiau Lietuvos transporto saugos administracija
(LTSA), remdamasi eismo
įvykių aplinkybes nagrinėjančių pareigūnų patirtimi,
dalinasi išvadomis, jog būtent dėmesio blaškymas ir
nesusikoncentravimas į kelią yra lemiančios daugelio
įvykstančių mirtinų eismo
įvykių priežastys.
LTSA darbuotojų atlikta
analizė rodo, jog 2018 metais dėl vairuotojų išsiblaškymo ir nesusikaupimo įvyko maždaug 8 proc. mirtinų
įvykių ir maždaug 15 proc.
įvykių, kuriuose eismo dalyviai buvo sužeisti.
2019 metų duomenimis,
dėl papildomos veiklos prie
vairo įvyko apie 5 proc. mirtinų eismo įvykių ir apie 7
proc., kuriuose buvo sužeisti
žmonės.
„Ne mechaninės klaidos
ir vairuojančiojo įgūdžiai, o
vairuotojo netinkama elgsena bei reakcija į šalia jo
vykstančius dalykus yra pagrindinė kelių eismo įvykių,

galinčių pasibaigti mirtimi,
priežastis“, – sako LTSA pareigūnas Laurynas Jovaiša.
Jo teigimu, važiuodamas
50 km/h greičiu automobilis per 1 sekundę nurieda 14
metrų, važiuodamas 90 km/
h greičiu – 25 metrus, taigi
tiesiog pernelyg stipriai ir
ilgai paskendę mintyse apie
šventes, gautas dovanas,
reikiamus nudirbti darbus
nespėsime sureaguoti į netikėtai sustojusį automobilį
priešais ar staiga atsiradusią
kliūtį kelyje. Susidūrimas tokiu atveju – neišvengiamas.
Vairuotojus taip pat labai blaško naudojimasis
elektroniniais prietaisais,
telefono skambučiai, gauti
pranešimai ar navigacinės
sistemos siunčiamų ženklų
stebėjimas bei dėmesys, nukreiptas į objektus ar incidentus kelyje bei pakelėse.
Daugeliui įvykių įtakos turi ir kiti automobilyje esantys žmonės: automobilio
gale sėdintys ir tarpusavyje
besipykstantys vaikai ar šalia garsiai kalbantis, įnirtingai gestikuliuojantis žmogus. Avaringas situacijas taip
pat gali sukelti automobilyje
esančio daikto siekimas, kėlimas nuo grindų, bandymas
užkąsti ar numalšinti troškulį vairuojant, temperatū-

mas. Dėmesį ir mintis blaško
veidrodėlių reguliavimas ar
saugos diržų segimas automobiliui pajudėjus, salone
dūzgiantis vabzdys ar besiblaškantis naminis gyvūnėlis bei cigaretės uždegimas
ar užgesinimas.
„Visos šios išvardintos
skirtingos aplinkybės daugeliui vairuotojų vis dar atrodo nereikšmingos ir netrikdančios”, – pasakoja LTSA pareigūnas ir priduria,
jog žmogaus sprendimas daryti kelis darbus vienu metu
gali prišaukti nelaimę.
„Tikrai neužtrunkate parašyti SMS žinutę, susirasti
mėgstamą grojamą dainą ar
žvilgsniu nuraminti besibarančius vaikus automobilio
gale, tačiau tai blaško jūsų
dėmesį, atitraukiate rankas
nuo vairo, nusukate akis nuo
kelio – jūs nevairuojate, o
sprendžiate kilusią situaciją ir taip iškart rizikuojate
ne tik savo, bet ir aplinkinių
gyvybe“, - patirtimi dalijasi
LTSA pareigūnas.
Visiškai išvengti blaškymosi vairuojant vargiai pavyks, tačiau LTSA specialistai saugiam vairavimui
rekomenduoja pasiruošti iš
anksto: prieš automobiliui
pajudant susireguliuoti sėdynės aukštį, veidrodėlius,
įsivesti norimą adresą į navigacijos programėlę, pritvirtinti nenaudojamus daiktus.
Gyvūnus vežti derėtų tik
jiems skirtuose gabenimo
krepšiuose. Visas dėmesys
turėtų būti sukoncentruotas
į kelią, automobilio valdymą,
o iškilus būtinybei atlikti bet
kokį neatidėliotiną darbą
tiesiog sustokite šalikelėje,
poilsio aikštelėje ir atlikite
jį nevairuodami. 
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įdomu
D. Trampas ketina paskelbti apie 4 tūkst.
JAV karių išvedimą iš Afganistano

Albanijoje dėl 51 gyvybę nusinešusio
žemės drebėjimo sulaikyti devyni žmonės

JAV prezidentas Donaldas Trampas greitu metu ketina
paskelbti apie maždaug 4 tūkst. amerikiečių karių išvedimą
iš Afganistano. Šiuo metu Afganistane dislokuoti 12–13
tūkst. JAV karių. Jis jau anksčiau sakė, kad norėtų išvesti iš
Afganistano visus karius iki 2020-ųjų lapkričio rinkimų.

Teisininkas pataria: ką reikia
žinoti apie dovanas valstybės
kurių vertė viršija 150 Eur.
tarnautojams
Tiesa, minėtas apribojimas
ATKelta IŠ 1 p.
įstatymą.
Dovanų teikimą valstybės
tarnautojams reglamentuoja
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybės tarnyboje įstatymas. Jis „valstybės tarnautojo“ sąvoka apibrėžia plačiai ir apima valstybės tarnautojus, akcinių
bendrovių, kurių daugiau
nei 50 proc. akcijų priklauso valstybei bei savivaldybei
vadovus, pavaduotojus, taip
pat kitus asmenis, turinčius
viešojo administravimo įgaliojimus.
„Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad valstybės tarnautojai
gali priimti dovanas, o dovanų iki 150 EUR net nereikia
deklaruoti. Tačiau nėra taip
paprasta. Pati dovanos esmė, kaip rašo Wikipedia, yra
„emociškai teigiamai nuteikti adresatą“. Jeigu valstybės tarnautojas pradeda
jausti „teigiamas emocijas“
dovanotojui, tai reiškia, kad
jis pradeda dovanotoją traktuoti kitaip nei kitus asmenis,
o tai jau yra interesų konfliktas“, – sako Rokas Zaleskis,
advokatų kontoros „Averus“
teisininkas, viešųjų pirkimų
specialistas.
Priimti galima tik
reprezentacines dovanas,
leidžiamas tarptautinio
protokolo
Pasak jo, tokiu atveju, įstatymas numato, kad valstybės
tarnautojas, gavęs dovaną,
turėtų padėkoti ir atsisakyti
dovaną priimti; priimti dovaną ir metams nusišalinti
nuo bet kokių sprendimų,
susijusių su dovanotoju, priėmimo, arba perduoti šią
dovaną įstaigai (tokiu atveju būtų laikoma, kad dovaną
gavo įstaiga, o ne valstybės
tarnautojas).
Įstatyme nurodoma, kad
valstybės tarnautojas gali
priimti dovanas tik tuo atveju, jeigu tai nesukelia interesų konflikto. Taip pat nurodoma, kad tarnautojai privalo deklaruoti visas dovanas,
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netaikomas asmenims, gavusiems dovanų ar paslaugų
pagal tarptautinį protokolą
ar tradicijas, kurios įprastai
yra susijusios su asmens,
dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigomis, taip pat
reprezentacijai skirtoms dovanoms. „Paprastai tai yra
valstybės, įstaigos ar kitokia
simbolika, kalendoriai, knygos, informacinio pobūdžio
leidiniai, kurių vertė neviršija 30 eurų. Jei nurodytos dovanos vertė viršija 30 eurų,
ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe“, – sako teisininkas.
Griežčiausi – taiko nulinę
dovanų politiką
Kurį variantą pasirinkti,
nusprendžia pats valstybės
tarnautojas arba tai reglamentuoja įstaigos politika.
Pasak R. Zaleskio, praktikoje
situacijų būna įvairių. Vienose įstaigose yra priimta imti
dovanas ir dėl to niekas nesuka galvos, kitose įstaigose yra labiau priimta neimti
dovanų. Tačiau vis dažniau
įstaigos linksta prie nulinės
dovanų politikos – tarp tokių yra STT, VMI, Nacionalinė
paramos agentūra, Vilniaus
miesto savivaldybė, Lietuvos
oro uostai, Lietuvos transporto saugos administracija
ir kitos. „Transparency international“ taip pat rekomenduoja įstaigoms laikytis nulinės dovanų politikos.
„Tai reiškia, kad visos dovanos, kurios neatitinka įstatymų, yra grąžinamos, perduodamos labdarai arba
sunaikinamos. Nebent jos
atitinka reprezentacinės dovanos kategoriją, yra įteiktos
pagal tarptautinį protokolą ir
tradicijas bei yra iki 30 eur
vertės. Tačiau praktikoje tokiose įstaigose neretai gražinamos net minėtus kriterijus atitinkančios dovanos“,
– sakė R. Zaleskis. Nulinių
dovanų politiką turinčioms
įstaigoms rekomenduojama
siųsti tiesiog padėkos laiškus
ar atvirutes. 

Albanijoje buvo sulaikyti devyni asmenys dėl įtarimų
nužudymu ir piktnaudžiavimu įgaliojimais po praėjusį
mėnesį įvykusio žemės drebėjimo, kuris pareikalavo 51
gyvybės. Statybininkai, inžinieriai bei pareigūnai, įtariami
pažeidę statybų reglamentus, kas įtakojo pastatų griūtį.

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

„Tele2“ Kalėdos: 2,5 GB duomenų tik už 7,5 Eur/
mėn., o išmanieji – iki 54 proc. pigiau
Gruodis daugeliui siejasi ne tik su didžiausių šeimos švenčių laukimu, užbaigiamais darbais, bet ir
skubėjimu bei išlaidomis
dovanoms.
Tačiau šie metai gali būti
išlydėti kitaip, neištuštėjusiomis piniginėmis ir ramiau
– juk dabar „Tele2“ internetinėje parduotuvėje ir salonuose taikomi itin viliojantys
pasiūlymai planams, telefonams, kompiuteriams bei
išmaniesiems įsigyti.
„Norėjome, kad klientai
šiais metais galėtų Kalėdoms
pasiruošti lengviau, sutaupytų ir laiko, ir pinigų. Todėl
visais mūsų šventiniais pasiūlymais galima pasinaudoti net tik salonuose, bet ir
internetinėje parduotuvėje,
o tokiu būdu išvengti eilių,
spūsčių bei streso“, – sakė
Vaida Burnickienė, „Tele2“
pardavimų direktorė.
Su „Tele2“ planais –
naujausi „iPhone“ net iki
230 Eur pigiau!
Užsukti į internetinę parduotuvę www.tele2.lt tikrai
verta – pavyzdžiui, dėl „Tele2“ taikomos šventinės nuolaidos pokalbių planui su 2,5
GB duomenų, kuriuos galima
naudoti visoje Lietuvoje. Sudarant 12 arba 24 mėn. sutartį, šis mokėjimo planas su
neribotais pokalbiais ir SMS
žinutėmis dabar kainuoja
vos 7,5 Eur/mėn. Duomenis
naudojant ES ir EEE šalyse
– taikoma papildoma priemoka.
Įsigijus naują planą, verta atsinaujinti ir išmanųjį –
jiems įsigyti „Tele2“ taip pat
paruošė viliojančių pasiūlymų. Itin suskubti turėtų svajojantys sau įsigyti ar artimąjį nustebinti „iPhone“ flagmanu – dabar nuolaidos jiems
siekia net iki 230 eurų!
Pasiūlymai galioja telefonus įsigyjant kartu su neribo-

tų pokalbių, SMS ir interneto
planais nuo 7,50 Eur/mėn.,
skelbiamais www.tele2.lt,
bei sudarant 24 mėn. sutartį. Nuolaidos dydis priklauso nuo pasirinkto mokėjimo
plano.
Pasiūlyme dalyvauja net
trys „Apple“ išmaniųjų modeliai. Vieni tokių – ryškiaspalviais korpusais išsiskiriantys flagmanai „iPhone
11“. Tokį modelį su 64 GB
atmintine ir dviguba kamera
dabar galima įsigyti itin patraukliomis sąlygomis. Beje,
jį verta rinktis daug filmuojantiems – šis išmanusis ypač
aukštos kokybės 4K vaizdo
įrašus fiksuoja net 60 kadrų
per sekundę greičiu.
Gerų naujienų paruošta ir
norintiems įsigyti dar galingesnius, net tris kameras turinčius „Pro“ serijos „Apple“
flagmanus. Ypatingos nuolaidos šiuo metu taikomos tiek
„iPhone 11 Pro“, tiek „iPhone
11 Pro Max“ modeliams.
Nuolaidos „Samsung“
išmaniesiems – iki 54
proc.
Šventiniais „Tele2“ pasiūlymais džiaugtis turėtų ir
„Samsung“ gerbėjai. Dabar
šio gamintojo išmaniuosius
įsigyti galima net iki 54 proc.
pigiau. Nuolaidos galioja telefonus įsigyjant kartu su
neribotų pokalbių, SMS ir
interneto planais nuo 7,50
Eur/mėn., skelbiamais www.

tele2.lt, bei sudarant 24 mėn.
sutartį. Nuolaidos dydis priklauso nuo pasirinkto mokėjimo plano.
Suskubti turėtų dar šiais
metais svajojantys įsigyti
naująjį „Samsung S10+“ modelį su 128 GB atmintine. Šis,
net 6,4 colių įstrižainės ekraną turintis, išmanusis itin
tiks ieškantiems galingo ir
spartaus, o taip pat stilingo
telefono.
Sutaupys ir pasiūlymo laikotarpiu įsigysiantys išmanųjį „Samsung S10e“. Jį rinktis verta ieškantiems kompaktiškesnio bei lengvesnio
modelio. Beje, šis telefonas
tinka ir daug fotografuojantiems – gamintojo teigimu,
jo atminties užteks daugiau
nei 50 tūkst. nuotraukų saugojimui.
Pasiūlymas paruoštas ir
„Samsung A50“ modeliui su
128 GB atmintine. Šį, subtilaus dizaino, lengvą, tačiau
kartu ir tvirtą telefoną šiuo
metu galima įsigyti žymiai
pigiau. Rinktis galima net
iš keturių skirtingų spalvų:
juodos, baltos, mėlynos arba
koralinės.
Ir tai dar ne viskas. Jei artėjančių Kalėdų proga šeimos
narius ketinate nustebinti išmaniuoju įrenginiu – taip pat
skubėkite į operatoriaus internetinę parduotuvę ar saloną. Nuo ausinių, kolonėlių
iki roboto siurblio – „Tele2“

siūlo ne tik platų šių įrenginių asortimentą, bet ir iki 30
proc. siekiančias nuolaidas
jiems įsigyti.
Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius išmaniųjų telefonų ir įrenginių modelius,
nuolaidų sąlygas, mokesčius
ir taisykles daugiau sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar paskambinus 117.
Akcijos laikas bei įrenginių
kiekis – riboti.
Kartu su „Tele2 Laisvu
internetu“ – kompiuteriai
tik nuo 99 Eur
Staigmenų paruošta ir
daugiau. Artimuosius ketinantys nustebinti nauju nešiojamu kompiuteriu, jau
dabar gali pasinaudoti ankstyvais „Tele2“ kalėdiniais pasiūlymais – kainos prasideda
tik nuo 99 Eur!
Pasiūlymai galioja kompiuterius įsigyjant kartu su
„Tele2 Laisvo interneto“ neribotu planu (už 18,90 Eur/
mėn.) ir sudarant 24 mėn.
sutartį. Ilgai laukti neverta
– mėnesio įmokos už pasiūlyme dalyvaujančius kompiuterius prasideda vos nuo
3,08 Eur.
Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius kompiuterių
modelius, nuolaidų sąlygas,
mokesčius ir taisykles sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“
salonuose ar paskambinus
117. Akcijos laikas bei įrenginių kiekis – riboti. 

TV PROGRAMA
Pakistano policija atliko kratą pas premjero
sūnėną, dalyvavusį peštynėse ligoninėje

Pakistano policija šeštadienį atliko kratą premjero Imrano
Khano (Imrano Chano) sūnėno namuose rytiniame
Lahoro mieste, pasirodžius filmuotai medžiagai, rodančiai,
kad jis anksčiau šią savaitę dalyvavo peštynėse ligoninėje,
per kurias mirė trys pacientai.
trečiADIENIS
gruodžio

18

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30
Žinios. Orai. 09:20 Senis.
Detektyvinis serialas 10:25
Miuncheno kriminalinė policija 36. Detektyvinis serialas 11:10 Komisaras Reksas. Detektyvinis serialas
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla 16:45 Premjera. Ponių rojus. Serialas 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro 19:30 Gyvenimo
spalvos 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Premjera.
Kilti ir kelti. „Carito“ misija
Lietuvoje. Dok.filmas 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera. Apgavikai 1. Serialas
23:45 Komisaras Reksas.
Detektyvinis serialas 00:30
Langas į valdžią 01:00 LRT
radijo žinios

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 Pagalba 14/77s. 18:30 TV3 žinios 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 Mirtinas šūvis 00:30 Skubi
pagalba 2/7s. 01:25 Makgaiveris 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 geriausia (17) 08:35 Stoties policija (14) 09:35 Paskutinis
faras (2) 10:35 Gelbėtojai 112 (19,20) 11:35 Jūrų pėstininkai (14) 12:35 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (2) 13:35 Mano virtuvė geriausia (18) 14:55
Stoties policija (15) 16:00
Paskutinis faras (3) 17:00
Info diena 17:30 Gelbėtojai - 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 Žmogus šešėlis 01:00 Įstatymas
06:00 Mano gyvenimo ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
šviesa (1259,1260,1261) skyrius (2) 01:55 Detektyvų
07:30 Tomo ir Džerio šou istorijos (8)
(25) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (117,118) 09:55
Rimti reikalai 2 (61) 10:25 06:13 Programa 06:14 TV
Rozenheimo policija (13) parduotuvė 06:30 Kryptys
11:25 PREMJERA Atsargiai - LT 07:00 „Moterų daktaras“
giminės! (1) 12:00 Bus vis- (3/31) 08:00 Nauja diena
ko 13:00 Tik tu ir aš (30,31) 09:00 Sėkmės gylis 10:00
14:00 Našlaitės (140) 15:00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Svajoklė (140) 16:00 Labas Žičkumi 11:00 „Prokurorai”
vakaras, Lietuva 17:30 VIDO (1/32) 12:00 TV parduotuVIDeO 18:30 Žinios 19:15 vė 12:15 „Pone prezidente”
Sportas 19:22 Orai 19:25 (1/24) 12:50 „Gyvybės lanKK2 vaikai 19:30 KK2 20:00 gelis“ (1/18) 14:00 Nauja
Gaudyk laiką 21:00 Rimti diena 15:00 „Prokurorai”
reikalai 2 (62) 21:30 Žinios (1/33) 16:00 Reporteris
22:20 Sportas 22:27 Orai 16:23 Sportas 16:30 Lie22:30 VAKARO SEANSAS tuva tiesiogiai 16:58 Orai
Tik nekvieskite farų! 00:40 17:00 „Gyvybės langelis“
Akloji zona (19) 01:35 Ūsuo- (1/19) 18:00 Reporteris
tasis ponas Mortdecai
18:45 Sportas 18:55 Orai
19:00 Nauja diena 19:30
Delfi dėmesio centre 20:00
06:10 Televitrina 3 06:25 Reporteris 20:23 Sportas
Keršytojų komanda 1/46s. 20:30 Lietuva tiesiogiai
06:55 Žmogus voras 1/12s. 20:58 Orai 21:00 Gyveni07:25 Kempiniukas Plačia- mas 22:00 „Pone prezidenkelnis 1/86s. 07:55 Svajo- te” (1/26) 22:30 Reporteris
nių sodai 13 08:55 Meilės 23:20 Sportas 23:25 Orai
sūkuryje 3200 10:00 Nuo 23:27 Rubrika “Verslo gelikimo nepabėgsi 1/25,26s. nas” 23:30 Delfi dėmesio
12:00 Atsargiai! Merginos centre 00:00 Laikykitės
REKLAMA

ten. Pokalbiai 01:00 „Gyvybės langelis“ (1/19)

TV

06:30 Tėvas Motiejus (11)
07:45 Neklausk meilės vardo (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 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
(25) 14:20 Muča Luča (37)
14:45 Mirtis rojuje (4) 16:00
Svaragini. Amžina draugystė (403,404) 17:00 Būk su
manim (1626,1627) 18:00
Keršto gėlės (60) 18:50 Paskolinta meilė (107) 19:50
Mirtis rojuje (5) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Prancūziška žmogžudystė. Mirtis
Lemano ežero pakrantėje 22:55 Gyvenimo daina
(51,52) 00:50 Senojo Tilto
paslaptis (230,231)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Krikščionio žodis 06:20 Vilnius
Jazz 2019.(1 dalis) 07:00
Kultūros diena 07:25 Kaip
Paulinė Kalėdas gelbėjo.
Serialas 07:40 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis
serialas 07:55 Smurfai.
Animacinis serialas 08:20
Smalsumo genas 08:50
Maistas: tiesa ar pramanas? 4. Dok.serialas 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15 Kultūrų kryžkelė.
Menora 12:40 Literatūros
pėdsekys. Programa apie
Lietuvos įtaką pasaulio kūrėjams 13:05 Stambiu planu 14:00 Muzikinis intarpas
14:20 Tarptautinis literatūros festivalis „Vilniaus lapai
2019“ 15:50 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo. Serialas
16:05 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis serialas
16:15 Smurfai. Animacinis
serialas 16:45 Premjera.
Maistas: tiesa ar pramanas?
4. Dok.serialas 17:05 Premjera. Ieškok manęs Paryžiuje 1. Serialas 18:00 Kultūros
diena. 18:30 Gimę tą pačią
dieną 19:30 FIFA klubų Pasaulio taurė. Pusfinalis. „Liverpulis“ – Monterėjaus „CF
Monterrey“ arba Dohos „Al
Sadd SC“. Tiesioginė transliacija 21:25 FIBA Čempionų
lyga. Dižono „JDA“ – Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė
transliacija 23:30 Nacionalinė ekspedicija 00:25
DW naujienos rusų kalba.
00:40 Dabar pasaulyje

KetvirtADIENIS
gruodžio
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30
Žinios. Orai. 09:20 Senis.
Detektyvinis serialas 10:25
Miuncheno kriminalinė
policija 36. Detektyvinis
serialas 11:10 Komisaras
Reksas. Detektyvinis serialas 12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla 16:45 Premjera. Ponių rojus. Serialas 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro 19:30 Daiktų
istorijos 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Gyvenk be
skolų 22:30 Dviračio žinios
23:00 Ištikimybė. Serialas,
trileris 23:45 Komisaras
Reksas. Detektyvinis serialas 00:30 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, Teksaso reindžeris (119,120)
09:55 Rimti reikalai 2 (62)
10:25 Rozenheimo policija
(14) 11:25 Atsargiai - giminės! (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 VIDO VIDeO 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 KK2 20:00 Valanda
su Rūta 21:00 Rimti reikalai 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 RETROSPEKTYVA
06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/47s.
06:55 Žmogus voras 1/13s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/87s. 07:55 Gero
vakaro šou 6/16s. 08:55
Meilės sūkuryje 3201
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/27,28s. 12:00 At-

07:45 Neklausk meilės vardo (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 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
(26) 14:20 Muča Luča (38)
14:45 Mirtis rojuje (5) 16:00
Svaragini. Amžina draugystė (405,406) 17:00 Būk su
manim (1628,1629) 18:00
Keršto gėlės (61) 18:50 Paskolinta meilė (108) 19:50
Mirtis rojuje (6) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Kasandra. Prieš sro06:20 CSI. Majamis (18) vę 23:05 Gyvenimo daina
07:15 Mano virtuvė geriau- (53,54) 01:05 Senojo Tilto
sia (18) 08:35 Stoties poli- paslaptis (232,233)
cija (15) 09:35 Paskutinis
faras (3) 10:35 Gelbėtojai 112 (21,22) 11:35 Jūrų pėsti- 06:00 Lietuvos Respublininkai (15) 12:35 Įstatymas kos himnas 06:05 Vilnius
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų Jazz 2019.(2 dalis) 07:00
skyrius (3) 13:35 Mano vir- Kultūros diena 07:25 Kaip
tuvė geriausia (19) 14:55 Paulinė Kalėdas gelbėjo.
Stoties policija (16) 16:00 Serialas 07:40 DrakoniuPaskutinis faras (4) 17:00 kas Kokosas 1. Animacinis
Info diena 17:30 Gelbėto- serialas 07:55 Smurfai.
jai - 112 (23,24) 18:30 CSI. Animacinis serialas 08:20
Majamis (19) 19:30 Jūrų Mūšio laukas. Visuomepėstininkai (16) 20:30 Galiu nės atsparumo skatinimo
rytoj (12) 21:00 Asai 23:15 programa 08:50 Maistas:
Ketvirtojo Reicho aušra tiesa ar pramanas? 4. Dok.
01:20 Įstatymas ir tvarka. serialas 09:15 Labas rytas,
Specialiųjų tyrimų skyrius Lietuva 12:00 DW naujie(3) 02:10 Detektyvų isto- nos rusų kalba. 12:15 Kultūrijos (6)
rų kryžkelė. Trembita 12:40
Veranda. Programa apie
aplinkos estetiką 13:05 Na06:13 Programa 06:14 TV
cionalinė ekspedicija 14:00
parduotuvė 06:30 Vantos
Gimę tą pačią dieną 14:55
lapas 07:00 „Moterų dakLaikinosios sostinės fenotaras“ (3/32) 08:00 Nauja
menas. Tyrimų laboratorija.
diena 09:00 Visi savi 10:00
Dok.filmas 15:25 Unikalios
Laikykitės ten su Andriumi
mamos. Socialinės realyTapinu. 2019. N-7. 11:00
bės programa 15:50 Kaip
Laikykitės ten. Pokalbiai
Paulinė Kalėdas gelbėjo.
12:00 TV parduotuvė 12:15
16:05 Drakoniukas Koko„Pone prezidente” (1/25)
sas 1. Animacinis serialas
12:50 „Gyvybės langelis“
16:15 Smurfai. Animacinis
(1/19) 14:00 #NeSpaudai
serialas 16:45 Premjera.
15:00 „Pavojingi jausmai”
Maistas: tiesa ar pramanas?
(1/1,2) 16:00 Reporteris
4. Dok.serialas 17:05 Ieškok
16:23 Sportas 16:30 Liemanęs Paryžiuje 2. Seriatuva tiesiogiai 16:58 Orai
las 18:00 Kultūros diena.
17:00 „Gyvybės langelis“
18:30 Muzikinis intarpas
(1/20) 18:00 Reporteris
18:50 Karaliaus Mindaugo
18:45 Sportas 18:55 Orai
krepšinio taurė. Ketvirtfina19:00 Nauja diena 19:30
lis. Pasvalio „Pieno žvaigžDelfi dėmesio centre 20:00
dės“ – Panevėžio „LietkabeReporteris 20:23 Sportas
lis“. Tiesioginė transliacija
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Laikinosios sostinės
20:58 Orai 21:00 Skyrybos
fenomenas. Architektas Vy22:00 Kryptys LT 22:30
tautas Landsbergis-ŽemkalReporteris 23:20 Sportas
nis 21:30 Elito kinas. Danų
23:25 Orai 23:30 Delfi dėmergina. Biografinė dramesio centre 00:00 Gyma 23:25 Arvydas Sabovenimas 01:00 „Gyvybės
nis. Istoriniai kadrai 00:15
langelis“ (1/20)
DW naujienos rusų kalba.
00:30 Dabar pasaulyje
TV
06:30 Tėvas Motiejus (12) 01:00 Euromaxx
sargiai! Merginos 4/60,61s.
13:00 Parduotas gyvenimas 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 Moterys meluoja geriau 12/57s.
21:00 TV3 vakaro žinios 202
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 202 22:00 Indianapolis. Nepaprasta drąsa
00:30 Skubi pagalba 2/8s.
01:30 Makgaiveris 1/9s.

TREČIAdienis,
2019 m. gruodžio 18 d.,
naujasis gĖlupis
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Seimas linkęs įteisinti alternatyviąją
mediciną

Šią savaitę parlamentas apsvarstęs pritarė Papildomosios
ir alternatyvios sveikatos priežiūros įstatymo projektui.
Dar liko vienas balsavimas dėl įstatymo priėmimo.
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sako, kad
įstatymo reikia norint sureguliuoti šią „beveik chaotiškai
susiformavusią sveikatos priežiūros paslaugų sritį“.

PRIENŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2019 m. gruodžio 19 d. 10 val.

1. Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo
2. Dėl Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo
3. Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo
4. Dėl Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų
rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
5. Dėl tapimo VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“
dalininku
6. Dėl VšĮ „Prienai“ dalių perleidimo
7. Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
spalio 26 d. sprendimo Nr. T3-262 ,,Dėl turto perdavimo
valdyti ir naudoti panaudos teise viešosioms įstaigoms
Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir
Prienų ligoninei“ pakeitimo
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
12. Dėl pastato – gyvenamojo namo ir žemės sklypo,
esančių Birutės g. 9, Prienuose, pirkimo
13. Dėl pritarimo sutarties projektui
14. Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto
sąrašo patvirtinimo
15. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo
ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-294 „Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-26 „Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono dalies sausinimo tinklo ir melioracijos griovių rekonstrukcija“ pakeitimo
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-35 „Dėl Prienų rajono
savivaldybės 2018 m. melioracijos remonto darbams
panaudotų lėšų ataskaitos ir 2019 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo
20. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės
interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje „Tarybos
posėdžių darbotvarkės“.

12

TREČIAdienis,
2019 m. gruodžio 18 d.,
naujasis gĖlupis

TV PROGRAMA
Indonezijoje nuo kiaulių maro nugaišo
daugiau kaip 27 tūkst. kiaulių

Rusija išbandė didžiulį atominį ledlaužį
Milžiniškas Rusijos atominis ledlaužis „Arktika“,
laikomas pajėgiausiu tokio tipo laivu ir Maskvos
ambicijų naudoti Arkties išteklius simboliu, šeštadienį
sugrįžo į Sankt Peterburgą po dvi dienas trukusių
bandymų. Didžiulis 173 metrų ilgio ir 15 metrų pločio
laivas yra skirtas vesti tanklaivius, transportuojančius
suskystintas dujas iš Arkties.

Indonezijoje per kiaulių maro epidemiją nugaišo daugiau
kaip 27 tūkst. kiaulių, o dar tūkstančiams yra iškilęs pavojus,
pranešė gyvūnų gerovės pareigūnai. Kasdien nugaišta po
1–2 tūkst. kiaulių. Vis dėlto, šie skaičiai sudaro nedidelę 1,2
mln. Šiaurės Sumatroje auginamų kiaulių dalį.

Adventinis rytmetys „Močiutės
seklyčioje“

Atėjus ilgai lauktam adventui Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir lopšelio-darželio
bendruomenė susirinko
į paskutinį metų renginį
– šventinį advento rytmetį, kurio metu ne tik vaikučiai, bet ir jų tėveliai, šeimos nariai galėjo pabūti
kartu, nuoširdžiai pabendrauti, susipažinti su lietuvių liaudies papročiais
ir tradicijomis.
Renginio vedėja pirmiausia pasveikino visus gausiai
susirinkusius į advento rytmetį ir priminė, kad gruodis
– ne tik pirmas žiemos, bet ir
paskutinis metų mėnuo. Lietuva – žemdirbių kraštas. Ir
senovėje, ir dabar žmonėms
rūpėjo oras: dėl pavasario
darbų, vasaros atostogų. Taigi, koks gruodis – tokia ir žiema. Jei gruodis sausas– tai ir
pavasaris bus sausas. Jei gruodžio mėnesį būna šilta, nepasninga, tai pavasarį vėlai atšils.
Seniau žmonės gruodį ne tik
pranašaudavo orus, bet ir laukė gražiausių metų švenčių
– Kūčių ir šv. Kalėdų.
Renginio vedėja papasakojo, kokius darbus dirbdavo
suaugusieji ilgais rudens vakarais, kai gyvuliukai ramiai
rupšnojo šienelį savo tvarteliuose, ir pakvietė visus renginio dalyvius padirbėti kartu
su vaikučiais: susukti siūlus
į kamuoliukus, suskirstant
pagal spalvas, išlukštenti pupeles, iškedenti avies vilnas,
plėšyti plunksnas.
Po darbų laukė linksmoji
renginio dalis. Muzikinio ugdymo pedagogė Eglutė pakvietė visus pažaisti lietuvių
liaudies žaidimus „Gražus
mūsų jaunimėlis“, „Upytėlė“
ir kt., padainuoti įvairių dainelių, minti mįsles, minkles.
Po linksmosios dalies visi susėdo prie stalo, užtiesto
balta linine staltiese, po kuria
vaikai rado ne tik šienelio, bet
ir šiaudelių. Ant kito stalelio
puikavosi pušų vainikas su
4-iomis žvakėmis (3 violetinės, 1 balta). Jis simbolizuoja
gyvybę, nenutrūkstamą visa
REKLAMA

ko pradžią: rudenį keičia žiema, žiemą – pavasaris, pavasarį – vasara ir taip viskas ratu, ratu, ratu... Keturios žvakelės simbolizuoja keturias
rimties, susikaupimo ir laukimo savaites iki pat Kalėdų.
Iki Kūčių vakarienės dar liko
laiko, tad reikėtų nesivaidyti,
nesipykti,nerūstauti.
Visus susėdusius prie balta
staltiese užtiesto stalo pasveikino Jiezno gimnazijos direktorės pavaduotoja D. Mazuronienė ir Jiezno gimnazijos
bibliotekos atstovai, kurie
taip pat papasakojo apie papročius, tradicijas.
Renginio vedėja paaiškino,
kad ant tokio stalo Kūčių vakarą dedama 12 valgių, kuriuos valgo visi šeimos nariai.
Nors dabar valgių nebuvo, bet
susirinkusieji galėjo išbandyti
Kūčių vakaro burtus. Tereikia
ištraukti šiaudą. Jei ištrauksit
ilgą – vadinasi, buvote geri
visus metus, jei trumpesnį
– reikės pasistengti būti geresniems.
Po burtų traukimo renginio vedėja padėkojo visiems
susirinkusiesiems, taip pat
„Zuikučių“ grupės mamytėms
Renatai Vaidogienei, Eglutei
Klinavičienei už girliandinę
eglutę, kuri puošia grupės langą, už edukacines pamokėles
ir pasiūlė grįžti į grupes, kur
laukė staigmena – su lupenomis virtos bulvės, kurias
reikėjo patiems nusilupti ir
skanauti su sviesteliu.
Prie renginio daug prisidėjo mokytojos L. Daunorienė, J.
Jonelienė, D. Švedienė, V. Kasteckaja, muzikinio ugdymo
pedagogė Eglutė. Ačiū joms!
Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus
mokytojos B. Šalčiuvienė, V.
Kasteckaja 
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios.
Orai. 09:20 Senis. Detektyvinis serialas 10:25 Miuncheno kriminalinė policija
36. Detektyvinis serialas
11:10 Komisaras Reksas.
Detektyvinis serialas 12:00
Gyvenimo spalvos 13:00
Kilti ir kelti. „Carito“ misija Lietuvoje. Doku.filmas
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla 16:45 Premjera. Ponių 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 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 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 mintys 04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
06:00 Mano gyvenimo
šviesa (1265,1266,1267)
07:30 Tomo ir Džerio nuotykiai (1) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (121,122)
09:55 Rimti reikalai 2 (63)
10:25 Rozenheimo policija (15) 11:25 Atsargiai - giminės! (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, Lietuva 17:30 VIDO VIDeO 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS
Neliečiamieji 23:15 13 valandų. Slaptieji Bengazio
kariai 02:05 Titanų įniršis

15:00 Simpsonai 21/11,12s.
16:00 TV3 žinios 253 16:25
TV3 orai 253 16:30 TV Pagalba 14/79s. 18:30 TV3 žinios 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 geriausia (19) 08:35 Stoties policija (16) 09:35 Paskutinis
faras (4) 10:35 Gelbėtojai 112 (23,24) 11:35 Jūrų pėstininkai (16) 12:35 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (4) 13:35 Mano virtuvė 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. Majamis (20) 19:30 Amerikietiškos imtynės (49) 21:30
Ikaras 23:20 Asai 01:35
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4)
02:30 Nusikaltimų miestas (6,7)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ (1/6) 07:00
Laikykitės ten. Pokalbiai
08:00 #NeSpaudai 09:00
Greiti pietūs 10:00 Mano vieta 10:30 Kryptys LT
11:00 Gyvenimas 12:00
TV parduotuvė 12:15 „Pone
prezidente” (1/26) 12:50
„Gyvybės langelis“ (1/20)
14:00 Skyrybos 15:00 „Pavojingi jausmai” (1/3,4)
16:00 Reporteris 16:20
Sportas 16:28 Orai 16:30
Oponentai 17:00 „Gyvybės langelis“ (1/21) 18:00
Reporteris 18:45 Sportas
18:55 Orai 19:00 „Moterų daktaras“ (3/33) 20:00
Reporteris 20:48 Sportas
20:58 Orai 21:00 Kitoks
pokalbis su Edvardu Žičkumi 22:00 Oponentai 22:30
Reporteris 22:50 Sportas
22:58 Orai 23:00 Bušido
ringas. Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2019” 23:30
Vantos lapas 00:00 „Moterų daktaras“ (3/33) 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

06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/48s.
06:55 Žuvėliokai 3/44s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/88s. 07:55 Farai
13/16s. 08:55 Legendinės
legendos 1/14s. 10:00 Nuo
TV
likimo nepabėgsi 1/29,30s.
06:30 Tėvas Motiejus (13)
12:00 Atsargiai! Merginos
07:45 Neklausk meilės
4/62,63s. 13:00 Parduotas
vardo (270,271) 08:45 Meigyvenimas 1/68,69,70,71s.

lės sparnai (125) 09:45
Akloji (85,86) 10:50 Būrėja (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 Svaragini. Amžina draugystė (407,408) 17:00 Būk su
manim (1630,1631) 18:00
Keršto gėlės (62) 18:50 Paskolinta meilė (109) 19:50
Mirtis rojuje (7) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Visa
tiesa apie Hario Kveberto
bylą (3,4) 23:05 Kovos su
mafija būrys. Bosas grįžta
(2) 01:10 Senojo Tilto paslaptis (234,235) 03:25 Kasandra. Prieš srovę 05:00
Tėvas Motiejus (13)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius
Jazz 2019 07:00 Kultūros
diena 07:25 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo. Serialas
07:40 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis serialas
07:55 Smurfai. Animacinis
serialas 08:20 Pasaulio lietuvių žinios 08:50 Maistas:
tiesa ar pramanas? 4. Dokumentinis serialas 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 12:40 7 Kauno
dienos 13:05 Mūsų miesteliai. Igliauka. 2 dalis 13:55
Pasaulio teisuoliai 14:40
„Chopin Jazz Inn“ su Evelina
Sašenko 15:50 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo. Serialas
16:05 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis serialas
16:15 Smurfai. Animacinis
serialas 16:45 Premjera.
Maistas: tiesa ar pramanas?
4. Dok.serialas 17:05 Ieškok
manęs Paryžiuje 2. Serialas
18:00 Kultūros diena. 18:30
Kelias į namus 19:00 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ 19:25 Žmonių
biblioteka. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 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 naujienos rusų kalba. 00:15
Dabar pasaulyje 00:45 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką 01:10 Džiaze tik
merginos.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Mūšio laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo programa 07:30 Kalėdų šeima.
Komedija 09:00 Labas
rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai. 12:00 Pasaulio
dokumentika. Premjera.
Šnipas sniege. Dokumentinis filmas 12:55 Pasaulio
dokumentika. Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės 4.Dok.
serialas 13:50 Džesika
Flečer 10. Kriminalinis serialas 15:28 Loterija „Keno
Loto“.” 15:30 Žinios. Orai
15:45 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Langas į valdžią 18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.”
20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai. 21:00 Šok su
žvaigžde 23:10 Tegyvuoja
meilė!. Romantinė komedija 01:20 Spektras. Veiksmo trileris 03:40 Kilti ir kelti. „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 Skūbis-Dū (19) 08:00 Ponas
Bynas (24) 08:30 Tomo ir
Džerio nuotykiai (5) 08:55
KINO PUSRYČIAI Visa tiesa
apie ryklį 10:45 Transformeriai. Nugalėtųjų kerštas
13:45 Marmadukas 15:30
Paskutinis uošvių išbandymas 17:55 Gyvūnų pasaulis 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
SUPERKINAS Kalėdų senelio slaptoji tarnyba 21:25
Viskas tik prasideda 23:15
PREMJERA Šnipas per klaidą 01:00 Neliečiamieji
06:15 Televitrina 3 06:30
Ančiukų istorijos 1/17s.
07:00 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/7,8s.
07:30 Aladinas 1/148s.
08:00 Ančiukų istorijos
1/18s. 08:30 Virtuvės istorijos 10/16s. 09:00 Gardu 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 Pasaka apie pagrobtą nimfą
14:30 Nuotykių ieškotojas. Midos skrynelės prakeiksmas 16:45 Ekstrasensų 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 neatėjo audra 22:55 Tobuli aferistai 00:50 Indianapolis.
Nepaprasta drąsa 03:00
Taksi 5 04:50 Vieniši tėvai 1/17s.
06:00 Galiu rytoj (9,10,11)
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(54) 08:30 Galiu rytoj (12)
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas
televitrina 10:05 Varom!
(19) 10:35 Laukinė karalystė (6) 11:40 Lemtinga
diena (8) 12:45 Džeimio
ir Džimio kulinarinės dvikovos (5) 13:45 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (6) 14:45 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (55) 15:45 Nusikaltimų
tyrėjai (10) 17:00 Betsafe–
LKL čempionatas. “Rytas”
- “Sintek-Dzūkija” 19:30
Muzikinė kaukė 22:05 MANO HEROJUS Baltųjų rūmų
šturmas 00:40 AŠTRUS KINAS Skambutis 2
07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“ (13,14) 08:30 Nauja
diena 09:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2019”
09:30 Krepšinio pasaulyje su V 10:00 Vantos lapas
10:30 „Pone prezidente”
(1/24,25,26) 12:00 „Detektyvas Linlis“ (8) 14:00
Gyvenimas 15:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. 2019. N-7. 16:00 Žinios
16:28 Orai 16:30 Kryptys LT 17:00 Laikykitės
ten. Pokalbiai 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“
(13) 19:00 „Moterų daktaras“ (3/34) 20:00 Žinios
20:28 Orai 20:30 Oponentai 21:00 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi 22:00
Neprijaukinti (2) 22:30 Žinios 22:58 Orai 23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. G
00:00 „Moterų daktaras“
(3/34) 01:00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“
(1/1,2) 03:00 „Pasaulis iš
viršaus“ (5/13) 03:20 Vira-

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 Širdele mano (244,245) 17:45
Akloji (22,23) 18:50 Būrėja (85,86) 20:00 Detektyvė
Rizoli (13) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA
Korumpuoti 22:50 Amžinai
tavo 00:50 Kovos su mafija būrys. Bosas grįžta (2)
02:45 Visa tiesa apie Hario
Kveberto bylą (3,4)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klausimėlis 06:20 Žagarės vyšnių festivalis 2016 „Viskas
yra gerai“ 07:20 Auksinis
protas 08:30 Unikalios
mamos. Socialinės realybės programa 09:00 Auto
Moto 09:30 Pradėk nuo
savęs 10:00 Į sveikatą!
10:30 Smalsumo genas
11:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 11:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 12:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita 12:30 Kultūrų
kryžkelė. Rusų gatvė 13:00
ARTS21 13:30 Trumpametražių filmų diena. Trumpos istorijos mažiesiems.
14:20 Eduardas Balsys.
Šokio spektaklis „Eglė žalčių karalienė“ 16:00 Mūšio
laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo programa
16:30 FIFA klubų Pasaulio
taurė. Rungtynės dėl 3 vietos. Tiesioginė transliacija
iš Dohos. 18:35 Stambiu
planu 19:30 FIFA klubų
Pasaulio taurė. Finalas.
Tiesioginė transliacija iš
Dohos. 21:45 Trumpametražių filmų diena. Lietuviškų filmų programa „Festivalių numylėtiniai“.” 23:15
Grupės „Golden Parazyth“
koncertas. 00:15 Dabar
pasaulyje 00:45 Kelias į
namus. Halina Kobeckaitė 01:20 Žmonių biblioteka. Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos šimtmečio šventinis
renginys 02:20 Vasaros žaros. Drama 03:50 ARTS21
04:15 Kelias

sportas
Dėl naujos tvarkos padangų
perdirbimo rinkoje gali kilti kainos

Orientavimosi sporto klubo „Šilas“ 2019 metų
sąskaitoje – 120 prizinių vietų, iš jų 36 – auksinės

REKLAMA

Orientavimosi sporto varžybose prizinės būna 6 vietos, todėl nenuostabu, kad
visi klubo sportininkai per
metus surenka po kelis reikšmingus apdovanojimus.
Algirdas Bartkevičius (Lietuvos rinktinės narys) Lietuvos čempionato estafečių
trasoje užėmė 1 vietą, Lietuvos klubų taurės varžybose –
3 vietą. Rokas Lipnickas (Lietuvos rinktinės narys) Baltijos šalių čempionate Estijoje
užėmė 2 vietą komandinėje
įskaitoje, Lietuvos čempionato ilgoje trasoje – 1 vietą,
trumpoje trasoje – 2 vietą,
Lietuvos OSS čempionato
trumpoje trasoje – 1 vietą,
vidutinėje trasoje – 1 vietą,
Lietuvos čempionato vidutinėje trasoje – 3 vietą, mišrioje sprinto estafetėje – 5
vietą, naktinėje trasoje – 4
vietą, Lietuvos klubų taurės
varžybose – 3 vietą, Spring
Cup 2019 – 2 vietą.
Akvilė Bartkevičiūtė (Lietuvos rinktinės narė) Baltijos
šalių čempionate Estijoje užėmė 2 vietą komandinėje įskaitoje, Lietuvos OSS čempionato estafetėje – 4 vietą, Lietuvos čempionato vidutinėje
trasoje –2 vietą, ilgoje trasoje
– 2 vietą, sprinto trasoje – 2
vietą, estafečių trasoje – 4
vietą, Lietuvos klubų taurės
varžybose – 3 vietą, Spring
Cup 2019 – 2 vietą.
Deimantė Motiejūnaitė
Lietuvos čempionato naktinėje trasoje užėmė 1 vietą,
trumpoje trasoje – 3 vietą,
Lietuvos OSS čempionato estafetėje – 4 vietą, Spring Cup
2019 – 3 vietą.

Indrė Beliūnė Lietuvos
klubų taurės varžybose užėmė 3 vietą, Lietuvos čempionatos estafečių trasoje – 4
vietą, vidutinėje trasoje – 5
vietą, Spring Cup 2019 – 1
vietą (WA).
Milda Radzivonaitė (Lietuvos rinktinės narė) Baltijos šalių čempionate Estijoje
užėmė 2 vietą komandinėje
įskaitoje, Lietuvos klubų taurės varžybose – 3 vietą, Lietuvos čempionato trumpoje
trasoje – 6 vietą, sprinto estafečių trasoje – 5 vietą.
Andrius Valatka Lietuvos
čempionato vidutinėje trasoje užėmė 2 vietą, labai ilgoje trasoje – 3 vietą, sprinto trasoje – 3 vietą, Lietuvos
klubų taurės varžybose – 3
vietą, Spring Cup 2019 – 1
vietą, Vileišio taurės varžybose – 3 vietą, Lietuvos OS
veteranų ,,Superloto“ lygoje
2019 – 3 vietą.
Pranas Mockus Lietuvos
OSS čempionato vidutinėje
trasoje užėmė 1 vietą, estafetėje – 3 vietą, ilgoje trasoje
– 3 vietą, trumpoje trasoje
– 5 vietą.
Zenonas Radzivonas Lietuvos OSS čempionato ilgoje
trasoje užėmė 1 vietą, estafetėje – 3 vietą, trumpoje trasoje – 4 vietą.
Vytautas Kamarūnas Lietuvos čempionato vidutinėje
trasoje užėmė 1 vieta, labai ilgoje trasoje – 1 vietą, Spring
Cup 2019 – 2 vietą.
Rimvydas Arlauskas Lietuvos klubų taurės varžybose užėmė 3 vietą, Lietuvos
čempionato ilgoje trasoje
– 4 vietą, Lietuvos OS vete-
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Darbo jėgos paklausa lapkritį mažėjo
dešimtadaliu

Padangų gamintojų ir importuotojų atstovai
prognozuoja chaosą rinkoje po Naujųjų, vieno arba
dviejų garsių pasaulinių padangų gamintojų išėjimą iš
rinkos ir naujų padangų brangimą maždaug 10 eurų už
vieną, skelbia LRT.

ATKelta IŠ 1 p.
tininkų – dalyvavo Lietuvos
orientavimosi sporto bėgte
čempionato sprinto trasos
varžybose Trakuose. Šiose
varžybose iš viso dalyvavo
621 sportininkas.
Vištytyje vykusiose „Daugiadienėse Tako“ varžybose
dalyvavo net 795 sportininkai, tarp jų ir 9 OSK „Šilas“
sportininkai. Jie parsivežė 10
pirmosios vietos ir 4 trečiosios vietos apdovanojimus.
Pačių OSK „Šilas“ sportininkų asmeniniai pasiekimai, ko gero, dar įspūdingesni.
Daugkartinis orientavimosi sporto čempionas Vytautas Beliūnas yra Lietuvos OS
rinktinės narys. Šiuos metus
jis baigė Baltijos šalių čempionate Estijoje užėmęs 2 vietą
komandinėje įskaitoje, Lietuvos čempionato estafečių
trasoje – 1 vietą, ilgoje trasoje
– 1 vietą, trumpoje trasoje – 3
vietą, Lietuvos klubų taurės
varžybose – 3 vietą, Lietuvos
čempionato vidutinėje trasoje – 4 vietą, mišrioje sprinto
estafetėje – 5 vietą.
Mantas Martinkus, irgi Lietuvos rinktinės narys, 2019
metus baigė Baltijos šalių
čempionate Estijoje užėmęs
2 vietą komandinėje įskaitoje, Lietuvos čempionato estafečių trasoje – 1 vietą, vidutinėje trasoje – 3 vietą, ilgoje
trasoje – 4 vietą, trumpoje
trasoje – 4 vietą, Lietuvos
klubų taurės varžybose – 3
vietą, Lietuvos čempionato
mišrioje sprinto estafetėje
– 5 vietą ir Spring Cup 2019
– 2 vietą.
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2019 m. gruodžio 18 d.,
naujasis gĖlupis

ranų ,,Superloto“ lygoje 2019
– 4 vietą.
Andrius Jasiūnas Lietuvos
klubų taurės varžybose užėmė 3 vietą, Lietuvos čempionato vidutinėje trasoje
– 4 vietą.
Benas Radzivonas (Lietuvos jaunimo rinktinės narys)
Baltijos šalių jaunimo taurės
varžybose Latvijoje užėmė 3
vietą komandinėje įskaitoje,
Lietuvos OSS čempionato
vidutinėje trasoje – 2 vietą, sprinto trasoje – 3 vietą,
Lietuvos čempionatos ilgoje
trasoje – 5 vietą, vidutinėje
trasoje – 5 vietą.
Antanas Arlauskas Spring
Cup 2019 pelnė 3 vietą, Telšių daugiadienėse varžybose
– 5 vietą.
OSK „Šilas“ vadovas Audronius Deltuva džiaugėsi,
jog klubo veiklą nuolat lydi
pagrindinis klubo rėmėjas
– UAB „Trilogija“, be kurios
pagalbos klubo veikla tikrai
negalėtų būti tokia aktyvi. Jos
vadovas, pats orientavimosi
sporto sportininkas, Zenonas Radzivonas visada sezono pabaigoje pasveikina visą
klubą bei porą pažangiausių
tų metų klubo narių.
OSK „Šilas“ vadovas negailėjo ir gerų žodžių trenerei bei vienai iš didžiausių
pagalbininkių Kristinai Sukockytei. Vadovo dėmesio
nestokojo ir Linas Žilevičius,
Laura Makštutienė bei žiniasklaidos atstovai. Tačiau
daugiausiai dėmesio sulaukė patys sportininkai bei jų
mažosios atžalos, kurios, tikimasi ateityje taps naująja
sporto klubo karta.

Darbo jėgos paklausa Lietuvoje lapkritį, palyginti su
spaliu, mažėjo dešimtadaliu. Pasak Užimtumo tarybos,
ji paprastai mažėja baigiantis rudens darbų sezonui.
Tačiau palyginti su pernai lapkričiu, darbo jėgos
paklausa šiemet padidėjo 25,3 proc.

Kalėdinė šventė-konkursas
IMPERIUM STREET DANCE
žaidė, spėliojo mįsles, o
CHRISTMAS šoko,
jų pastangos buvo įvertintos
IMPERIUM STREET DANCE CHRISTMAS – tai šokių
studijos „Imperium“ organizuojama kalėdinė šventė-konkursas, kurioje tarpusavyje varžėsi bei savo
šokio sugebėjimus parodė „Imperium“ studijos
nariai.
Šiame konkurse iš viso varžėsi net 435 šokėjai, susibūrę
į 23 komandas iš skirtingų
miestų: Šakių, Kazlų Rūdos,
Kauno bei Kauno rajono.
Šokėjų pasirodymus vertino
komisijos nariai Vladislavas
Volkovas, Goda Tokerė, Vytautas Mackonis ir Ugnė Lipinskaitė – visi patyrę savo
srities profesionalai.
Pasirodymai buvo skirstomi į tris grupes – vaikų, mini
paauglių ir paauglių. Pasibaigus šokėjų pasirodymams,
visi dalyvavo atlikėjo IronVyto koncerte. Padainavę šokėjai susibūrė ir sušoko masinį
šokį – „Flashmobą“. Šokant
net 10 originaliausiai apsirengusių šokėjų buvo apdovanoti renginio rėmėjo „Tango pizza“ įsteigtais prizais.
Šventinę nuotaiką pratęsė
atvykęs Kalėdų Senelis ir jo
parengta programa. Vaikai

dovanėlėmis – kiekvienas
šokėjas gavo po nepaprastai
skanų „Marijampolės pieno
konservų“ sūrelį.
Išlydėjus Kalėdų Senelį,
vaikų laukė viena iš svarbiausių renginio dalių – apdovanojimai. Kiekvienas
šokėjas gavo šventinę „Imperium Street Dance Christmas“ taurę, o geriausios
komandos džiaugėsi Gran
Pix taure bei „Biovelos“ dovanomis.
Dėkojame visiems treneriams, šokėjams bei jų tėveliams. Ir, žinoma, renginio
rėmėjams, be kurių renginys
nebūtų toks džiaugsmingas.
Nuoširdų ačiū tariame UAB
„Wilara“ (už dovanas teisėjams), „Tango Piza“ (už dovanas flashmobo nugalėtojams), „Marijampolės pieno
konservams“ (už dovanas
vaikams) ir „Biovela Group“
(už dovanas nugalėtojams ir
renginio metu vykusio konkurso laimėtojams).
„Imperium šokių studijos“
kolektyvas dėkoja visiems
prisidėjusiems ir dalyvavusiems bei linki gražių artėjančių švenčių!
Imperium šokių studija 
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Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Įpusėjo gruodis. Nors ir
žiemos mėnuo, jis mus vis
dar lepina rudeniška šiluma, kai kada padovanoja
ir saulėtą dieną, kad šiek
tiek atsigautume nuo nuolatinės tamsos. Tačiau jau
greitai vėl pradėsime skaičiuoti ilgėjančios dienos
minutes.
Turguje nieko naujo, viskas
vyksta lėtu ritmu, neskubant.
Žmonių vis mažėja, tačiau
prieššventiniai turgūs vis
tiek gausesni ne tik pardavėjų, bet ir pirkėjų.
Ant turgaus prekystalių
nugulė daugiau papjautų
naminių paukščių – vištų,
ančių, žąsų ir kalakutų, taip
pat nudirtų triušių. Kilogramas vištienos kainavo 4–4,2
euro, kalakutienos ar antienos – 5–6 eurus, o žąsienos
– 6,5–7 eurus, už triušienos
kilogramą prašė 6 eurų. Vištos ir antys svėrė maždaug po
3–4 kilogramus, tad jas pirko vienetais, o didesnė žąsys
ir kalakutai buvo pjaunami
per pusę.
Žuvimis ir jų gaminiais prekiavo trijose vietose, tačiau
susidarė pirkėjų eilutės. Matyt, paskutinę savaitę prieš
Kūčias žmonės žada daugiau
pasninkauti ir mažiau valgyti
mėsos. Populiariausia ir perkamiausia žuvis buvo karšis,
kurio kilogramas kainavo
2,5–2,9 euro, o jo filė – 4,5 euro. Kilogramą plekšnių buvo
galima įsigyti už 1,9 euro, lydekos, upėtakio – už 4,5–4,9
euro, stintų – už 4,9 euro, strimelių – už 1,1–1,3 euro, šamo
– už 3,5 euro. Gerai buvo perkama šaldyta be rūkyta žuvis,
sauso sūdymo silkės. Kai kas
pirko silkes su galva, sakydami, kad tokia silkė yra tikra ir
daug skanesnė už filė.
Netrūko ir kasdieninio vartojimo prekių, tokių kaip daržovės, pienas, mėsa.
Kilogramas bulvių kainavo
0,4 euro, burokėlių – 0,4–0,5
euro, morkų – 0,7–0,8 euro, kopūstų – 0,4–0,6 euro,
svogūnų – 0,7–0,8 euro, česnakų – 2,5–3 eurus, paprikų
– 1,2–2 eurus, kalafiorų ar
brokolių – 1,5–1,8 euro. Kai
kurie prekiautojai dar turėjo
moliūgų, kurių kilogramas
REKLAMA

SKELBIMAI
kainavo 0,5–0,6 euro. Kilogramą raugintų kopūstų pardavė už 1,5–2,5 euro, agurkų
– už 1,5–2,5 euro. Pusės litro
stiklainį marinuotų grybų
(maišytų ar voveraičių) buvo
galima nusipirkti už 2 eurus,
trijų ketvirčių – už 3 eurus.
Pusės litro stiklainis džiovintų baravykų kainavo 5 eurus,
trilitrinis stiklainis marinuotų agurkų ar pomidorų – 3,5

euro, o trijų ketvirčių stiklainis pomidorų, pagamintų su
želatina – 2,5 euro.
250 g buteliuką svarainių,
šaltalankių ar šermukšnių sirupo pardavė už 2–3 eurus.
Litrinį stiklainį džiovintų svarainių ar obuoliukų pardavė
už 1,2 euro, stiklinę maltų
aguonų irgi buvo galima nusipirkti už 1,5 euro.
Keletas moterų turėjo atsinešę parduoti krienų šaknų,
kurių ryšelis kainavo 0,7–1
eurą. Indelis jau paruoštų
krienų kainavo 1,5–2 eurus,
kilogramas topinambų – 1
eurą, baltų ar juodų ridikų
– irgi 1 eurą.
Nedaug buvo prekiautojų lietuviškais (ir nelietuviškais) obuoliais ir kriaušėmis.
Kilogramas obuolių kainavo
0,8–1 eurą, kriaušių – 1,5 euro. Litrą spanguolių pardavė
už 3 eurus. Spanguolių pirko
daugelis, nes iš jų verdamas
kisielius Kūčių vakarienei.
Pieno ir jo produktų kainos
išliko tos pačios. Litras pieno
kainavo 0,5 euro, grietinės
– 3,4–3,6 euro, puskilogramis sviesto –4 eurus,
kilogramas
varškės –
1,6–3 eurus. Sūrį
buvo galima rinktis
pagal dydį
arba pagal
tai, iš ko pagamintas –
iš varškės
ar saldaus
pieno, o
kainos svyravo nuo
1,5 iki 5

eurų.
Brangūs naminių vištų
kiaušiniai. Dažnas pardavėjas už dešimtį kiaušinių prašė
2–2,5 euro. Paukštyno vištų
kiaušiniai buvo truputį pigesni ir kainavo 1,3 euro.
Bitininkai pusės litro stiklainį medaus pardavė už
3–4,5 euro. Tačiau šį kartą
kai kurie jų siūlė ir ypatingo,
visai kitokio skonio šerkšno

medaus kalėdinėms dovanoms. Nedidelis 100 g indelis
medaus su riešutais ar uogomis kainavo 4–4,5 euro.
Nemažai buvo rūkytos mėsos gaminių. Tačiau reikia
pasakyti, kad ir rūkytų gaminių, ir šviežios mėsos kainas
kai kurie pardavėjai pakėlė
maždaug 0,5 euro. Kilogramas rūkytų lašinukų kainavo
5,6–6,8 euro, su daugiau raumens – 6,5–7,8 euro. Kilogramą rūkytos dešros buvo galima nusipirkti už 6,8–9,9 euro, dešrelių – už 5,8–7 eurus,
suktinio – už 8,5–11 eurų,
pūslės (skilandžio) – už 8–15
eurų, o vytintos jautienos išpjovos – už 11,5 –12 eurų.
Šviežia mėsa buvo prekiaujama paviljone ir kioskuose. Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,9–4,2
euro, kumpio – 4,2–4,5 euro,
sprandinės – 4,9–5,3 euro,
karbonado – 5,2–5,5 euro,
karkos – 1,7–2,15 euro, kauliukų – 3,59–4,59 euro, pusgalvio – 0,85–1,2 euro. Už kilogramą gražios jautienos teko mokėti 10 eurų (nesvarbu,

ar visas gabalas, ar sumalta).
Kilogramą maltos kiaulienos
ir jautienos pardavė už 3,8–
4,2 euro. Kilogramas mėsinės vištos (broilerio) kainavo
2,5–2,7 euro, kalakuto kumpio – 3,6 euro. Kai kas pirko
kiaulės kojų bei ausų šaltienai virti (už 1,5–2,2 euro).
Pusės litro butelis naminio
šaltai spausto sėmenų aliejaus kaip ir anksčiau kainavo 3,5–4 eurus. Aliejus buvo
paklausus, matyt, dėl to, kad
dabar adventas, daugelis mažiau valgo mėsos ir kai kuriuos patiekalus pagardina
aliejumi. Be to, visi puikiai
žino apie aliejaus naudą mūsų organizmui šaltuoju metų laiku.
Beveik tuščia buvo gyvuliukų turgavietė, neskaitant
dviejų prekiautojų dedančiomis vištomis (po 7 eurus) ir
triušiais (20–25 eurai).
Ūkininkai grūdų nebrangina. Kaip ir anksčiau, centneris miežių, kviečių ar kvietrugių kainavo 8–9 eurus, rugių
– 6–7 eurus, pašarinių miltų
– 9 eurus, pašarinių pupų –
11 eurų, vikių – 8 eurus, avižos (40 kg) – 6 eurus.
Prie turgaus tvoros buvo
pristatyta kalėdinių eglučių,
už kurias prekiautojai prašė
nuo 10 eurų už mažas ir po
20–30 eurų už didesnes. Sidabrinės eglutės buvo šiek
tiek brangesnės, panašiai
kaip ir kėniai, kurie kainavo
35–40 eurų. Pavieniai pardavėjai prekiavo eglučių papuošimais bei namų dekoracijomis.
Daugelis žmonių, ypač
atvykusių iš kaimo, pirko
maisto produktų, šaldytų
žuvų, konservų – mat niekas nežino, ar galės atvykti
į turgų apsipirkti dar prieš
pat Kūčias.
Niekas nežino, kokie bus
keliai ir kokie orai mūsų laukia ateinančią savaitę ir savaitgalį.

MB „Toporiba“ atlieka žemės sklypo (kad. Nr.
6968/0001:208), esančio Prienų r. sav., Vilkininkų k.,
kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimų
žemės sklypų (kad. Nr. 6968/0001:157, 6968/0001:40)
savininką ar jo įgaliotus asmenis per 10 dienų po paskelbimo spaudoje: K.Petrausko g. 26-024, Kaunas, tel.
862392155, el. p. agne.toporiba@gmail.com.

Nekilnojamas turtas
Perka

Brangiai mišką (gali turėti
bendrasavininkų, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

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

Automobiliai, dalys
Perka
Naujai įsikūrusi įmonė superka
visų markių automobilius. Tinka
ir nevažiuojantys. Tel. 8 604
38726.

Žemės ūkis
Parduoda
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.
Maistines dideles bulves, rugius, 2 kiaules pjovimui, avis
pjovimui ir auginimui. Tel.: (8
319) 41484 (vakare nuo 19
val.), 8 671 42853.
Trąšas: amonio salietrą, sulfatą,
azofoską. Pristatome. Išrašome
sąskaitas. Tel. 8 605 49513.

Perka

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

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

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
G e ra i į m i t u s i u s ,
liesus ir traumuot u s ga l v i j u s ( A B
„Krekenavos agrofirma“ kainomis).
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.

Viena didžiausių įmonių
Lietuvoje tiesiogiai perka
karves, bulius, telyčias. Sveria
el. svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM. Atsiskaito iš
karto. Tel. 8 635 07197 (Ričardas Lukauskas).

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.

Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Spygliuočių malkas kaladėmis.
Veža ir mažais kiekiais. Tel. 8
640 41952.

skelbimai

TREČIAdienis,
2019 m. gruodžio 18 d.,
naujasis gĖlupis
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Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos bažnyčia
Advento rekolekcijos 2019 m. gruodžio 21–22 dienomis
Visada mama liks su Jumis,
Nors žodžiais ir neprakalbės:
Pavasarį – žieduos švelniuos,
Rudenį – lapų šlamesy.
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.
Uosio, skroblo, juodalksnio,
beržo malkas, supjautas kaladėmis, sukapotas ir 2-3 m ilgio.
Pristatymas nemokamas. Statybinę medieną pagal klientų pageidaujamą ilgį ir išmatavimus.
Išrašau sąskaitą. Pristatymas
nemokamas. Tel.: 8 614 98516,
8 639 48191.

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

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

Paslaugos

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

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

laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn.
Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuojame
pensijų kaupimo II - III pakopoje klausimais. Tarpininkas Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas. Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

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

Tel. 8 650 54363.
Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

Šuniukų kirpimas. Mažų ir didelių veislių šunų kosmetinis ir
pilnas kirpimas, higiena (maudymas, džiovinimas, ausyčių
valymas, nagų kirpimas), sąvėlų
iššukavimas, trimingavimas.
Tel. 8 641 94078.

Paskolos!!! Turimų
paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame

paskolas ir refinansuojame
turimas bei kt. skolas sumoje
nuo 100 iki 10 000 eurų sumai,
REKLAMA

Liejame pamatus, betonuojame. Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame
dailylentes, dedame visų tipų
grindis, klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros
instaliacijos ir griovimo darbus.
Klojame trinkeles. Lankstome
skardas. Tel. 8 600 96399.

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname, šiltiname ir dažome namų
fasadus. Statome karkasinius
namus. Kasame pamatus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame
langų apdailą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620 85350.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl Mamos
mirties nuoširdžiai užjaučiame Nijolę Zablackienę
ir artimuosius.
VšĮ Prienų ligoninės darbuotojai

Ilgą patirtį turintis meistras
kokybiškai ir greitai klijuoja
visų rūšių plyteles. Tel. 8 638
86086.

Visi santechnikos darbai:
šildymo, vandentiekio, kanalizacijos. Komplektuojame medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8
640 39204.

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

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

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

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

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

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

Dovanoja

2 mėn. tris kalytes (paskiepytos,
draugiškos). Tel. 8 686 67449.

Naudotą šiferį (apie 200-300
lapų, 1,20x0,70 m). Parduoda
skaldytas malkas. Gali atvežti ir
mažais kiekiais po 1 arba po 2
m. Tel. 8 608 37964.

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

Rekolekcijų dienotvarkė
Gruodžio 21 diena (šeštadienis)
18 val. – Rekolekcijų pradžia.
SUSITAIKINIMO PAMALDOS,
po jų Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

Gruodžio 22 diena (sekmadienis)
8.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu).
10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu).
12.30 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu).
Rekolekcijų pabaiga.
18. 00 val. – Šv. Mišios.

Rekolekcijas ves Marijos radijo programų direktorius
kun. Saulius Bužauskas. Kviečiame švęsti Susitaikinimo
sakramentą (atlikti išpažintį), drauge išgyventi DIEVO
gailestingumą ir artumą šiomis dienomis.
Kūčių vakarą, gruodžio 24 d. 22 val. – Piemenėlių
Šv. Mišios. Giedos Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos vaikų choras.
Gruodžio 25 d. – Šv. Kalėdos. Šv. Mišios – 8.00 val.;
10.00 val.; Suma – 12.30 val. ir vakare 18.00 val.
Gruodžio 26 d., antrąją Šv. Kalėdų dieną, pamaldos
vyks 8.00; 10.00 ir 18.00 val.
Naujojoje Ūtoje gruodžio 25–26 d. Šv. Mišios bus aukojamos 11.30 val.

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, netinkamas 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, Rimantė, Darijus
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
saulėgrąžas, laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Gruodžio 20 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 08:39
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.14
Delčia (23 mėnulio diena)
Dominykas, Daugardas, Gražvilė, Teofilis
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
saulėgrąžas, laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Gruodžio 21 d.
ŠEŠTADIENIS
Žiemos saulėgrįža, Elnio devyniaragio šventė
Saulė teka 08:39
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.14
Delčia (24 mėnulio diena)
Norgaudė, Girenė, Tomas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
Gruodžio 22 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 08:40
leidžiasi 15:54
Dienos ilgumas 07.14
Delčia (25 mėnulio diena)
Rimbertas, Gedvydas, Dovilė,
Zenonas, Ksavera, Anna, Aneta, Ana
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
Gruodžio 23 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 08:40
leidžiasi 15:54
Dienos ilgumas 07.14
Delčia (26 mėnulio diena)
Viktorija, Mina, Vilbutas, Veliuona
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, salierus,
agurkus, smidrus, kopūstus (ir
žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

PASKUTINIS PUSLAPIS
0270404 Nešiojamas komp.
LENOVO V130

Lošimo Nr. 1236
Data: 2019-12-15

0540480 Nešiojamas komp.
Gruodžio 18 d. 17 val. PrieLENOVO V130

VISA LENTELĖ
68 55 15 67 11 36 14 08 03

nų kultūros ir laisvalaikio

0557675 Nešiojamas komp.
centre – dailininkės JurgiLENOVO V130
001*418

Pakvietimas į TV

064*922 Pakvietimas į TV
046*233

66 20 37 18 01 53 50 07 75 46
24 43 16 52 33 38 40 74 41 69
21 63 49 61 30 71 45 19 58 60
02 48 29 64 65 70 26 23

Renginiai

Pakvietimas į TV

060*603 Pakvietimas į TV

tos Rancevienės tapybos
darbų parodos „Mutabor“
atidarymas. Paroda veiks
gruodžio–sausio mėn.

0630499 Planš. komp. Sam- Gruodžio 18 d. 18 val. Balbieriškyje, prie seniūnijos
sung TAB A T510
0465591 Planš. komp. Sam- administracinio pastato
– Kalėdų eglės įžiebimo
sung TAB A T510

0446446 Planš. komp. Sam- šventė „Krenta sniegas“. Po
sung TAB A T510

700 Eur - 727-0006858
0527587
Planš.
komp.
Sam700 Eur - 727-0011675
LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.
sung TAB A T510
700 Eur - 727-0016104
166728.00€ 3
0046712 Planš. komp. Sam- 700 Eur - 727-0019399
46.50€ 466
sung TAB A T510
700 Eur - 727-0031358
2.50€
15253
059*903 Planš. komp. Sam700 Eur - 727-0037411
4.50€
8927
sung TAB A T510
70 Eur - 727-0003*07
0437874 Pretendentas į
PAPILDOMI PRIZAI
70 Eur - 727-0017*26
butą
04**017 50 EUR VIADA če- 0198696 TC čekis buitinei 70 Eur - 727-0028*86
kis
technikai
70 Eur - 727-0040*58
0341886 Automobilis VW 0361678 TC čekis buitinei 70 Eur - 727-0049*97
T-CROSS
technikai
70 Eur - 727-0049*31
0245815 Automobilis VW 0163752 TC čekis buitinei
70 Eur - 727-0051*80
T-CROSS
technikai
0271853 Automobilis VW 0336223 TC čekis buitinei Sekančio tiražo prizas:
T-ROC
Automobilis
technikai
0353919 Automobilis VW 0833881 TC čekis buitinei VOLKSWAGEN T-CROSS, 10
x 500 €
TOUAREG
technikai
04**668 Belaidės ausinės JBL 013*809 TC čekis buitinei
500 BT
technikai
00**931 Belaidės ausinės JBL 052*324 Telefonas Samsung
500 BT
Galaxy A10

Lošimo Nr. 359
Data: 2019-12-13

054*661 Čekis šventiniam 060*398 Telefonas Samsung
stalui 100EUR
Galaxy A10
SKAIČIAI
085*571 Čekis šventiniam 082*384 Telefonas Samsung
25, 31, 38, 49, 50 + 05, 10
stalui 100EUR
Galaxy A10

067*740 Čekis šventiniam 081*433 Telefonas Samsung LAIMĖJIMAI
stalui 100EUR
Galaxy A10
5+2
10455190.60€ 0
002*137 Čekis šventiniam 0713917 Televizorius Philips
5
+
1
607208.60€ 0
stalui 100EUR
32PHT4203
321463.30€ 0
016*939 Čekis šventiniam 0766392 Televizorius Philips 5
4
+
2
4762.40€ 0
stalui 100EUR
32PHT4203
306.60€ 2
07**193 DELIMANO smulkin- 0584633 Televizorius Philips 4 + 1
tuvas
4
128.90€ 3
32PHT4203
00**619
tuvas

DELIMANO smulkin- 0029601 Televizorius Philips 3 + 2
67.90€ 5
32PHT4203
2+2
23.80€ 115
04**543 Išmanioji apyrankė 0261340 Televizorius Philips
3+1
21.70€
109
Xiaomi
32PHT4203
3
17.10€
163
04**875 Išmanioji apyrankė 047*504 Televizorius Philips
1
+
2
11.10€
584
Xiaomi
32PHT4203
9.30€
1483
015*057 Kavos aparatas 08**629 Vilnos ir kašmyro 2 + 1
Delonghi
pledas
PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur
010*571 Kavos aparatas
PROGNOZĖ: Aukso puode –
Delonghi
037*494 Kavos aparatas
Delonghi

200 000 Eur

eglutės įžiebimo (19 val.)
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre – šventinis
koncertas su gyvo garso
grupe „Esu 3“. Renginys
nemokamas.

Skambės auksinės klasikos
ir miuziklų dainos. Atlikėjai:
Vaida Genytė (vokalas), Zbignevas Levickis (smuikas),
Laura Lankutytė (fortepijonas), Viktoras Krasauskas
(perkusija). Renginys neGruodžio 19 d. 12 val. Šila- mokamas.
voto laisvalaikio salėje – teatralizuota Kalėdų eglutės Gruodžio 28 d. 15 val. Pakuošventė ikimokyklinio am- nio pagrindinės mokyklos
žiaus vaikams. Informacija salėje – šventinė vakaronė
tėveliams tel. 8 685 31578. „Prie Naujųjų slenksčio“.
Gerą nuotaiką ir skambias
Gruodžio 20 d. Jiezne – Ka- dainas dovanos muzikantas
lėdų eglės įžiebimo šventė. Petras Stankevičius. Vietų
17.00 val. Jiezno kultūros skaičius ribotas, todėl prair laisvalaikio centre – kalė- šome vietas rezervuoti iš
dinis spektaklis „Kas miške anksto tel. 8 650 72401.
gražiausias?“ ir susitikimas
su Kalėdų seneliu. 18.00 Gruodžio 29 d. 16 val. Balval. Kalėdų eglės įžiebimas bieriškio kultūros ir laisvaJiezno Nepriklausomybės laikio centre – Naujametinis
aikštėje.
šventinis koncertas „Palydėkim metus“. Jums koncerGruodžio 20 d. 18 val. Striel- tuos grupė „Lietuvaičiai“.
čiuose (Darželio g. 1) – Kalė- Po koncerto vyks šventinė
dų eglutės įžiebimo šventė. diskoteka su grupe „Tuoj“.
Organizatoriai kaimo ben- Renginys nemokamas.
druomenė „Nemuno link“
ir Strielčių biblioteka.
Sausio 5 d. KALĖDOS KAZLŲ
RŪDOJE. 12 val. ŠV. MIŠIOS
Gruodžio 24 d. KALĖDOS / Kazlų Rūdos bažnyčia.
KAZLŲ RŪDOJE: 14 val. Tau- 13 val. Koncertuoja VAIDA
todailininkų ir amatininkų GENYTĖ ir pianistė BEATA
MUGĖ / Vytauto g., 17 val. VINGRAITĖ / Kazlų Rūdos
ŠVIESŲ ŠOU ledo aikštelėje bažnyčia. 14 val. TRIJŲ KA/ Aikštėje prie traukinių RALIŲ eisena nuo Bažnyčios
stoties.
iki Eglutės. 14:30 val. EGLUGruodžio 24 d. 18 val. Skriau- TĖS UŽGESINIMAS.
džių 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“.

Parodos

076*131 Nešiojamas komp.
LENOVO V130
0407662 Nešiojamas komp.
LENOVO V130

18

TREČIADIENIS

+5
+7

KLAIPĖDA

VILNIUS

+4 +6
GRUODŽIO

19

+4 +8

KETVIRTADIENIS

+4
+5

KLAIPĖDA

VILNIUS

+4 +5
GRUODŽIO

20

+5 +6

P E N K TA D I E N I S

+1
+4

KLAIPĖDA

VILNIUS

+1 +3

+3 +5

Š E ŠTA D I E N I S

GRUODŽIO

21

+3
+5

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +4
GRUODŽIO

22

+4 +6

SEKMADIENIS

+5
+6

KLAIPĖDA

VILNIUS

+4 +5
GRUODŽIO

23

+6 +6

PIRMADIENIS

+5
+6

24

+4
+5

SAULĖS AKTYVUMAS

081*622 Kavos aparatas
Delonghi
051*570 Kavos aparatas
Delonghi

GRUODŽIO

Prienų rajono savivaldybėje
(2 aukšte) eksponuojama
KLAIPĖDA
VILNIUS
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
+4 +5
+5 +6
mokinio Arno Rasimavičiaus grafikos darbų paroda
ANTRADIENIS
„Kasdienybės metamor- GRUODŽIO
fozės“ ir Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos Prienų
Gruodžio 27 d. 18 val. Prie- filialo rankdarbio būrelio
nų kultūros ir laisvalaikio narių darbų paroda.
centre – šventinis vakaras
KLAIPĖDA
VILNIUS
+4 +5
+5 +6
„Žiemos mozaika“. Prienų Prienų kultūros ir laisvalair. savivaldybės Kalėdinės kio centre – dailininkės Juraplinkos kūrimo konkurso gitos Rancevienės tapybos VANDENS TEMPERATŪRA
„Lai ateina šventės žiburiuo- darbų paroda „Mutabor“ .
tos“ nugalėtojų apdovano- Paroda veiks gruodžio–sau- +2 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
jimai. Šventinis koncertas. sio mėn.
+2 KAUNO MARIOS
+6 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+3 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

Saulės audrų
nenumatoma.

Lošimo Nr. 727
Data: 2019-12-09

Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Tel. 1634

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

7 000 Eur - 727-0000542

0295763 Nešiojamas komp.
700 Eur - 727-0006347
LENOVO V130

Sudoku

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

(šio numerio atsakymai)

16

TREČIAdienis,
2019 m. gruodžio 18 d.,
naujasis gĖlupis

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8041 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8050 nSv/val.

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

