
REKLAMA
NUKelta Į 10 p. 

NUKelta Į 4 p. 

Duris atvėrė renovuotas Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio centras

2019 m. GRUODŽIO 18 d., Nr. 97 (2127) 
T R E Č I A D I E N I S

NAUJASIS
GĖLUPIS

Žemės ūkio 
ministras A. 
Palionis

Skambėjo 
partizanų dainos4

3

Tyrimas: 
duona, cukrus 
ir sviestas dar 
dominuoja 

8

www.naujasisgelupis.lt 
http://www.facebook.com/labirintai

Kaina 0,50 €

Vis griežčiau reglamen-
tuojant dovanų politiką 
valstybinėse įstaigose, 

Teisininkas pataria: ką reikia 
žinoti apie dovanas valstybės 
tarnautojams svarbu žinoti kelis niu-

ansus, kad netektų gau-
ti įteiktos verslo dova-
nos atgal arba pažeisti 

Lietuviai ne itin paten-
kinti demokratijos vei-
kimu savo valstybėje, 
tačiau pasitiki ES ir nori 
stipresnio Europos Par-
lamento (EP), parodė 
spalį atlikta Eurobaro-
metro apklausa.

Ši reprezentatyvi ap-
klausa, atlikta EP užsa-
kymu, atskleidė, jog 58 
proc. Lietuvos gyventojų 
yra patenkinti tuo, kaip 
demokratija veikia ES (vi-
soje Europoje tokių – 52 
proc.). Vis dėlto, palygin-
ti su birželio mėn., visoje 
Europoje nuo 56 iki 49 
proc. sumažėjo tikinčių 
tuo, kad ES atsižvelgiama 
į jų nuomonę (Lietuvoje 
taip manančių sumažė-
jo nuo 41 iki 33 proc.). 
Tikėtina, kad tokį pokytį 
nulėmė pasibaigęs rinki-
mų 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. lietu-
vių 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 

Lietuviai patenkinti 
demokratijos veikimu ES, bet 
ne savo šalyje žmogaus teisių apsauga 

(48 proc.), žodžio laisvė 
(38 proc.), lyčių lygybė 
(38 proc.) ir ES valstybių 
solidarumas (33 proc.) 
yra svarbiausios verty-
bės, kurias turi ginti Eu-
ropos Parlamentas. Lie-
tuvoje žmogaus teisėms 
pirmenybę teikia net 56 
proc. gyventojų, žodžio 
laisvei – 40 proc. Trečio-
je vietoje Lietuvoje – ES 
valstybių solidarumas 
(37 proc.), o lyčių lygy-
bę EP prioritetu laiko tik 
23 proc. Lietuvos gyven-
tojų.

Beveik šeši iš dešimties 
europiečių (59 proc.) pa-
laiko savo šalies narystę 
ES. Lietuvoje ją palaiko 
64 proc. gyventojų (bir-
želį šis rodiklis buvo 72 
proc.). 58 proc. ES piliečių 
norėtų stipresnio EP vai-
dmens – tai 7 proc. punk-
tais daugiau nei šių metų 
pavasarį bei daugiausiai 
nuo 2007-ųjų. Lietuvoje 
taip mano net 72 proc. gy-
ventojų – 6 proc. punktais 
daugiau nei pavasarį.

Iš viso daugiau nei trys 
ketvirtadaliai (77 proc.) 
europiečių norėtų gau-
ti daugiau informacijos 
apie ES institucijų veiklą. 
Labiausiai juos domina 
konkretus ES teisės aktų 
poveikis savivaldos, re-
gioniniu ir nacionaliniu 
lygiu, taip pat Europos 
Parlamento ir jo narių 
veikla. EP 
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Izraelis, arba Šventoji žemė
Jei nori pamiršti rūpes-
čius, problemas, ketini 
atsipalaiduoti ir pasisem-

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

d. 47 keliautojai, suburti 
Jiezno žmonių su negalia 
sąjungos pirmininkės Au-
genijos Stoškuvienės, iš-

Mantvydas
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Gruodžio 13 dieną Prienų 
kūno kultūros ir sporto 
centro arenoje vyko Prie-
nų krašte veikiančio, bet 
vienijančio ir sportininkus 
iš Prienų, Kauno, Vilniaus 
bei kitų miestelių orienta-
vimosi sporto klubo (OSK) 
„Šilas“ 2019 metų sezono 
aptarimas ir uždarymas.

Šie metai OSK „Šilas“, kaip 
ir visada, nepašykštėjo ne 
tik varžybų, bet ir apdova-
nojimų. Iš viso per metus 

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

pelnyta 120 apdovanojimų, 
iš kurių – 36 pirmosios vie-
tos, 34 antrosios vietos ir 50 
trečiųjų vietų. Nuo 2016 me-
tų OSK „Šilas“ pelnė 642 ap-
dovanojimus – 212 pirmųjų 
vietų, 185 antrąsias vietas, 

245 trečiąsias vietas.
2019 metais klubo nariai 

dalyvavo 35 oficialiose tarp-
tautinėse bei nacionalinėse 
varžybose. Didžiausia OSK 
„Šilas“ ekipa – net 19 spor-
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Gruodžio 13 dieną Stakliš-
kėse buvo švenčiamos net-
gi trys šventės. Čia įžiebta 
Stakliškių šventinė eglu-
tė, vėl atvertas renovuotas 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tras (KLC) bei išdalinti tra-
diciniai baltieji angelai už 
kultūros rėmimą ir puose-
lėjimą Stakliškių krašte.

Šventė prasidėjo centrinė-
je Stakliškių aikštėje, kurioje 
miestelėnai bei svečiai kar-
tu su Kalėdų Seneliu įžiebė 
šventinę eglutę. Mažiausieji 
stakliškiečiai, nepabūgę sti-
praus vėjo, ne tik džiaugėsi 
eglutės grožiu, bet ir pramo-
gavo, šoko ir žaidė su Kalėdų 
Seneliu. 

Visiškai sutemus ir įsižie-
bus gatvės žibintams visi 
skubėjo į greta esantį Sta-
kliškių kultūros ir laisvalai-

kio centrą, prie kurio visus 
pasitiko jo vadovė Asta Ke-
blikienė. Atnaujinto kultūros 
centrą įėjimą saugojo raudo-
na juostelė, kurią perkirpo 
Prienų rajono savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekauskas 
ir administracijos direktorė 
Jūratė Zailskienė.

Visus įžengusius į baltai 
nušvitusius kultūros ir lais-
valaikio namus sveikino me-
no kolektyvai. 
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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.

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.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas
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Saulei bandant nusišyp-
soti pro debesis negali 

galvoti vien tik apie gražią 
dieną. Būtinai, tarsi nenu-
maldomas imigrantų antplū-
dis, užplūsta ir prisiminimai 
iš vaikystės. Iš to laiko, kai 
Kalėdų metas atrodė ypatin-
gas, stebuklingas, kiekvienais 
metais skirtingas ir nepakar-
tojamas.

Ne veltui kyla tokios min-
tys... Juk iki pačios svarbiau-
sios metų vakarienės liko tik 
keletas dienų. Keletas dienų 
iki tos akimirkos, kada vėl 
skaičiuosime savo per me-
tus padarytus gerus darbus, 
įvertinsime naujas pažintis 
ir, žvelgdami į užstalėje sė-
dinčius žmones, bandysime 
įvertinti, kaip mums šiemet 
sekėsi bendrauti su artimiau-
siais žmonėmis.

Nereikia nė sakyti, kad prie 
Kūčių stalo bus daug šypse-
nų, daug juoko ir džiaugs-
mo. 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 mei-
le. Ta meile, kurią net mū-
sų religija, katalikybė iškelia 
kaip patį svarbiausią mūsų 
gyvenimo tikslą, nes Dievas 
yra meilė. 

Iš tikrųjų, kuo dau-
giau mylime ir gau-
name meilės, tuo 

lengviau širdyje. Kuo 
meilės mūsų gyveni-
me mažiau, tuo labiau 
viskas atrodo bepras-
miška. Beprasmiška 
tampa net Kūčių vaka-
rienė. Kokia prasmės 
iš meilės pokylio, jeigu 
nejaučiame meilės?

Nors dažnai meilę ver-
tiname kaip jausmą, kuris 
užgimsta ir numiršta, reikia 

pripažinti, jog tikra meilė 
yra tarsi uola. Nors ir dau-
žoma vėtrų, bet neįveikia-
ma. Nebent su dideliu, žmo-
gaus išrastu grąžtu ar kūju. 
Tą meilės uolą gali sudaužyti 
tik žmogus, pasitelkęs visus 
savo turimus įrankius. Per-
plėšti mūsų širdį ir palikti ją 
kraujuojančią, nes perskeltos 
uolos – nebesuklijuosi. 

Daugelis žinome, kaip bū-
na 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, lai-
kome meile, ir yra ta niekad 
nesugriaunama uola? O gal 
tai tėra akmenukas, kurį dar 
reikia užauginti iki uolos, kad 

net per menkiausią audrą vė-
jas jo neneštų kažkur kitur? 

Būtent prie Kūčių stalo ga-
lime ne tik įvertinti savo me-
tus, bet ir prisiimti pažadus 
kitiems metams. Tai laikas, 
kai baigiasi sunkusis švenčių 
rūpesčių maratonas ir, pri-
siėmę įsipareigojimus, ga-
lime 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 artimiau-
sius žmones, bet ir draugus. 
Tuos draugus, kurių Kūčių 
stalas yra ne meilės, o skaus-
mo veidrodis. 

Dalijimasis savo šiluma, sa-
vo tikėjimu, savo pavyzdžiu 
visada atranda adresatą, ku-
riam ši šiluma suteikia tarsi 
reklamuojamo energetinio 
gėrimo sparnus. Sparnus, 
kurie padeda atverti langą į 
pasaulį ir įkvėpti oro. 

Žengdami per paskutines 
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šių metų dienas dažnai susi-
mąstome, kokie jie buvo? Jie 
buvo geri. Kodėl? Nes pasie-
kėme jų pabaigą, o nuo sau-
sio pirmosios galėsime siekti 
kitų metų galo. Išsikelti nau-
jas užduotis ir stengtis jas 
įvykdyti. To niekada nebūtu-
me galėję padaryti, jeigu ne-
būtume 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 ištaisy-
ti. Gyvybė, kuria alsuojame, 
mums šią dovaną įteikia kie-
kvieną dieną ir mes privalo-
me ja pasinaudoti. Nes kas 
kitas, jei ne mes, sprendžia, 
koks bus mūsų Kūčių stalas?

Labai dažnai galvojame, 
jog to, ką padarėme, šiandien 

užtenka. Bet ar tikrai? Kodėl 
dažnai galvojame, kad gerus 
darbus reikia skubėti pada-
ryti šiandien, nes svarbiausia 
tik šiandiena? Kodėl nesusi-
mąstome, kad šilumą reikia 
skleisti kasdien. Kasdien ir 
turint vieną tikslą – kad atei-
tyje aplink mus būtų dar dau-
giau šilumos. 

Mes privalome turėti pers-
pektyvą ir į ją žvelgti. Kam da-
ryti tai, kas neduos rezulta-
to? 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 nuose-
kliai ją kūrę, mes kažką pada-
rome greitai ir patys tuo ne-
tikėdami. Mes nepaliekame 
sau teisės siekti tęstinumo. 

Meilė, viltis ir ateitis yra 
tęstinumas. Tai yra tikslas. 
Tikslas, kuris visada veda 
į priekį. Netgi tada, kai vi-
si keliai užsnigti ir užgriuvę 
medžiais. Tikslas niekada 
nedingsta, dingsta tik mūsų 
pačių noras jo siekti. 

vyko į 5 dienų kelionę po į 
Izraelį – šalį, tapusią Jėzaus 
žemiškąja tėvyne.  

Po 4 valandas trukusio 
skrydžio Tel Avivo oro uos-
te mus pasitiko visą kelio-
nės laiką lydėjusi gidė Irina. 
Nusimetę striukes, leidomės 
į ,,pasimatymą“ su Haifa, an-
tru pagal dydį Izraelio mies-
tu. Pasikėlę į Karmelio kalną, 
kurio olose, kaip teigia Tes-
tamentas, slėpėsi pranašas 
Elijas, grožėjomės Vidurže-
mio jūros vaizdais bei nepa-
prastais ir išpuoselėtais per-
sų sodais. Lydimi vasariškos 
šilumos keliavome į Nazare-
tą, 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 pa-
ilsėję kibucų gyvenvietėje, 
leidomės prie įspūdingo Ga-
lilėjos ežero, kur, kaip tikima, 
Jėzus ,,sudraudė vėjus ir eže-
rą“, sakė pamokslą, padaugi-
no duoną, žuvis ir pamaitino 
tūkstančius išalkusiųjų. Tes-
tamente sakoma, kad Jėzus 
keliaudamas po šias apylin-
kes darė stebuklus – gydė 
žmones. Čia pat ir Palaimini-
mų kalnas, nuo kurio Jėzus 
sakė kalno pamokslą. Kelia-
vome ir prie Jordano upės, 
kurioje, kaip tikima, buvo 
pakrikštytas Jėzus. Beje, čia 
atnaujinti krikštą gali visi tu-
ristai – reikia tik įsigyti krikš-
to drabužį ir atlikti apeigas, 
t. y. panirti į Jordano upės 
vandenį.

Ekskursijos tęsinys – Jeru-
zalė, kuri vadinama Švento-
sios 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 ne-
nusakomos takų ir šventy-
klų magiškos auros. Tai išties 
įspūdinga vieta, kurioje gimė 

Izraelis, arba Šventoji žemė
viena didžiausių religijų pa-
saulyje ir kuri lyg magnetas 
traukia milijonus turistų iš 
viso pasaulio. Jeruzalėje ap-
lankėme įspūdingo dydžio 
Raudų sieną, pastatytą Ero-
do laikais. Raudų siena – tai 
vieta, kur žydai aprauda su-
griautą šventyklą ir kiša į tar-
pelius tarp akmenų lapelius 
su prašymais Dievui. Apžiū-
rėjome karaliaus Dovydo ka-
pą ir virš kapavietės esančią 
Paskutinės vakarienės me-
nę, kurioje paskutinį kartą 
vakarieniavo Jėzus su apaš-
talais. Užkopę į Alyvų kalną 
grožėjomės puikia senosios 
Jeruzalės panorama, bažny-
čiomis, kuriose Jėzus sakė 
pamokslus ir skelbė prana-
šystes. Šiurpuliukai ėjo kūnu, 
kai leidomės Kryžiaus keliu 
– tai paskutinės Kristaus su-
stojimo vietos. Užsukome ir 
į šurmuliuojantį spalvingą 
Jeruzalės turgų, kur duonos 
kepyklėlės, senosios humu-
so užeigos, įvairiais suveny-
rais, aliejais, žvakėmis nukloti 
prekystaliai leidžia mėgautis 
kvapais ir aromatais. 

Kitą dieną laukė ne ma-
žiau įspūdinga kelionė prie 
Negyvosios jūros, kuri pali-
ko įdomų ir nepatirtą įspūdį. 
Mus pasitiko ne baltas smė-
liukas, o aštrus, nuo druskos 
pabalęs paplūdimys. Į van-
denį lipome labai nedrąsiai 
ir atsargiai, kadangi buvome 

įspėti kelionės gidės apie ga-
limas neatsargaus elgesio pa-
sekmes. 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 at-
perka smagus ir keistas jaus-
mas, kai sėdėdamas vandeny 
ir vandens pakeltas į paviršių 
gali plūduriuoti ir mėgautis 
vandens gydomąja galia.

Kelionė baigėsi, tačiau liko 
puikūs prisiminimai, įspū-
džiai ir emocijos, kurių neį-
manoma aprašyti. Reikia ten 
pabuvoti ir pasigrožėti pasta-
tų didingumu bei architektū-
riniais sprendimais, dykumų 
platybėmis, pajusti tą ener-
getinį užtaisą, kurį spindu-
liuoja visa aplinka. Prisilieti-
mas prie šios šalies istorijos 
nė vieno nepalieka abejingo. 

Labai norėtume padėkoti 
grupės vadovei A. Stoškuvie-
nei už puikią idėją aplankyti 
Šventąją žemę, už visus orga-
nizacinius rūpesčius, o kie-
kvienam grupės nariui už iš-
girstą kvietimą aplankyti šią 
šalį, už nuoširdžią bendrystę 
ir ėjimą tuo pačiu keliu – link 
Dievo. Ačiū visų įstaigų vado-
vams 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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Nuošliaužai užgriuvus aukso kasyklą 
Kongo DR žuvo 24 žmonės
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.

Brazilija Jeruzalėje atidarė prekybos 
biurą, žengdama ambasados link
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.

Žemės ūkio ministras A. Palionis: apie nuveiktus darbus 
ir laukiančius iššūkius
Artėjant didžiosioms me-
tų šventėms įprasta api-
bendrinti nuveiktus dar-
bus, aptarti iškeliamus 
tikslus ir lūkesčius ki-
tiems metams. Apie tai, 
kokie buvo šie metai Lie-
tuvos žemės ūkiui, kokie 
iššūkiai laukia ateinan-
čiais, kalbamės su žemės 
ūkio ministru Andriumi 
Palioniu.

Kokių iššūkių tikėjotės 
tapęs ministru?

Žemės ūkis man nėra 
svetimas, todėl, sutikda-
mas tapti žemės ūkio mi-
nistru, žinojau, kad lengva 
nebus. Metai baigiasi, todėl 
didžiausias dėmesys – ki-
tiems metams. Laukia la-
bai svarbus laikotarpis, nes 
nuo šių ir ateinančių metų 
darbų priklausys, kaip Lie-
tuvos žemės ūkis gyvens 
2021–2027 m.

Kaip žinote, šiuo metu 
ES vyksta intensyvios dis-
kusijos dėl naujos finan-
sinės perspektyvos, kuri 
lems ir tiesioginių išmokų 
dydį. Mūsų siekis yra, kad 
Lietuvos žemdirbių tiesio-
ginių išmokų už hektarą 
dydis pasiektų ES vidurkį 
– 260 eurų. Šiuo metu mū-
sų žemdirbiai gauna ma-
žiausias išmokas ES (174 
eurus). Žemės ūkio mi-
nisterija aktyviai dalyvau-
ja šiose diskusijose, nors 
galutinį sprendimą priims 
Europos Sąjungos vadovai. 
Prezidentas palaiko šį sie-
kį ir  yra pasiryžęs aktyviai 
ginti mūsų žemdirbių inte-
resus. Tikiu, kad bendro-
mis jėgomis pavyks išside-
rėti didesnes sumas mūsų 
ūkininkams. 

Baigiasi finansinės pa-
ramos iš ES laikotarpis ir 
laukiama naujo finansa-
vimo etapo pradžios. Ko 
ūkininkams galima tikė-
tis iš kito programinio 
laikotarpio?

Esu optimistas ir tikiu, 
kad naujas finansinės pa-
ramos laikotarpis bus ge-

resnis, nei buvo iki šiol, bet 
kol dar vyksta derybos dėl 
2021–2027 metų finansa-
vimo, reikia pabaigti įgy-
vendinti ankstesnę, dar vei-
kiančią programą. Dabar 
Briuselyje vyksta darbai ir 
dėl pereinamojo laikotar-
pio. Labai svarbu užtikrinti 
sklandų darbą, kad nebūtų 

vakuumo.
Kalbant apie Lietuvos kai-

mo plėtros programą, reikia 
labai aiškiai susidėlioti prio-
ritetus, išsigryninti priemo-
nes, juk situacija žemės ūky-
je nuolat keičiasi – ūkiai mo-
dernėja, kai kurie sektoriai 
vystosi sparčiau ir t. t. Vokai 
bus paskirstyti priemonės vi-
duje pagal ūkių dydžius, tad 
ir dėl finansavimo priemo-
nėse konkuruos pagal savo 
dydžius.

 Naujojoje finansinėje 
perspektyvoje planuojama 
daug pasikeitimų, susijusių 
su jaunaisiais ūkininkais bei 
smulkių ir vidutinių ūkių rė-
mimu. Didelį dėmesį skirsi-
me ūkiams, gaminantiems 
nišinę, ekologišką, sveikatai 
palankią, aukštesnės pridė-
tinės vertės žemės ūkio pro-
dukciją, tautinio paveldo ar 
kitą išskirtinę produkciją. Tai 
turėtų duoti teigiamą poslin-
kį tokių ūkių veiklai.

Kartu su ūkininkais, socia-

liniais partneriais, perdirbė-
jais tarsimės, kokių priemo-
nių labiausiai reikia, kokie 
turi būti prioritetai, tad lau-
kia labai intensyvūs ir dar-
bingi metai.

Ką planuojate ateinan-
tiems metams, ką norite 
padaryti nuo iki, kad ūki-
ninkai ir visuomenė ga-
lėtų sakyti: „va šito seniai 
reikėjo“?

Su komanda esame susidė-
lioję mūsų darbų prioritetus. 
Esame užsibrėžę daugiau 
dėmesio skirti sveikatai pa-
lankiam ir saugiam maistui, 
ūkių jungimuisi į koopera-
tyvus, vietinės produkcijos 
skatinimui, žemės ūkio pro-
dukcijos eksportui, adminis-
tracinės naštos mažinimui 
ūkininkams ir kitiems klau-
simams. Tikiu, kad visi šie 
darbai labai reikalingi.

Esate minėjęs, kad mais-
to kuponų, vadinamųjų  
vaučerių, nauda yra abe-
jotina. Ar ministerija yra 
pasirengusi atsisakyti šios 
idėjos?

Įvertinus tai, kad, norint 
visiškai įgyvendinti elek-
troninių  kuponų sistemą, 
ją reikia sukurti, o vėliau jai 
įgyvendinti kasmet iš vals-
tybės biudžeto reikėtų skirti 
iki 14 mln. Eur, taip pat atsi-
žvelgiant į neigiamą visuo-
menės ir socialinių partne-
rių nuomonę, manome, kad 

šiuo metu tęsti šį projektą 
netikslinga.

Noriu atkreipti dėmesį, 
kad Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų progra-
mos priemonės „Bendra-
darbiavimas“ veiklos srities 
„Parama trumpoms tieki-
mo grandinėms ir vietos 
rinkoms skatinti vietos ly-
gmeniu“ tikslas yra toks pat 
kaip e. kuponų sistemos, t. 

y. skatinti bendradarbia-
vimą, vietinių produktų 
pardavimą bei vartotojų 
pritraukimą pirkti vietinę 
produkciją. Taip pat e. ku-
ponų idėją atspindi Šeimos 
kortelė, kurią administruo-
ja Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija – jos taip 
pat gali skatinti trumpųjų 
maisto tiekimo grandinių 
kūrimąsi.

Ar, pradėjęs dirbti mi-
nistru, greitai radote 
bendrą kalbą su žemdir-
biais?

Aš manau, kad būtina 
nuolat kalbėtis, tartis, dis-
kutuoti ir kartu ieškoti ge-
riausių sprendimų. Nuolat 
susitikinėju su ūkininkais, 
socialiniais partneriais, 
lankausi rajonuose – tai 
neatsiejama ministro dar-
bo dalis. Tik žinodamas ir 
matydamas realybę, gali 
priimti pačius geriausius 
ir reikalingiausius spren-
dimus žemės ūkiui. 

Gruodžio 6 d. adventinės 
popietės metu Seinų „Lie-
tuvių namų“ scenoje kon-
certavo Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos Prie-
nų vokalinis ansamblis 
„Puriena“, vadovaujamas 
Onutės Matusevičiūtės. 

Susirinkusius žiūrovus 
prieniškiai pasveikino Juo-
zo Naujalio giesme „Rasokit, 
dangūs“, o vėliau nuskam-
bėjo ir daugiau adventinių 
dainų ir giesmių bei poezi-
jos posmų. 

Pasiklausyti koncerto at-
vyko ir Seinų lietuvių „Žibu-
rio“ mokyklos moksleiviai, 
kurie gausiais aplodismen-
tais dėkojo už kiekvieną at-
liktą kūrinį. Renginyje visus 
vienijo bendrai atliekamos 
adventinės giesmės.  

„Purienos“ vadovė O. Ma-
tusevičiūtė ir visas kolekty-
vas džiaugiasi ilgamete ben-
dryste su Žagarių, Dusnyčios 

Prieniškių viešnagė Seinų krašte

ir Seinų žmonėmis. Viešna-
gės metu prieniškiai kartu 
su nauja „Lietuvių namų“ 
grupe „Galadusys“ aplankė 
Seinų bažnyčią ir vyskupo 
A. Baranausko kapą, įdėmiai 
išklausė Šv. Kazimiero drau-
gijos pirmininko Algirdo 
Vektoriaus pasakojimą apie 
Seinų istoriją, po to prie ar-
batos puodelio bendravo su 
saviveiklininkais. 

„Purienos“ kolektyvas dė-
koja Seinų „Lietuvių namų“ 
bendruomenei už rūpestį ir 
šiltą priėmimą, o Juozo Pa-
lionio labdaros ir paramos 
fondui – už suteiktą galimybę 
nuvykti į Seinus. 

Gruodžio 17 d. ansamblio 
„Puriena“ dainininkai adven-
tines dainas ir giesmes do-
vanojo žodžio ir muzikos 
popietės „Advento švieso-
je“, vykusios Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre , daly-
viams.   NG 

A. Palionis: vienas svarbiausių 
ministerijos prioritetų – 
administracinės naštos mažinimas 
ūkininkams tai atgraso nuo ūkininkavi-

mo, todėl privalome imtis 
veiksmų nedelsiant“, – teigia 
žemės ūkio ministras An-
drius Palionis.

Jau šiuo metu yra svarsto-
mi teisės aktų pakeitimai ir 
sudarytas veiksmų planas, 
kurį įgyvendinus būtų ga-
lima optimizuoti kontrolę 
atliekančių institucijų pati-
kras, švelninti sankcijas, at-
sisakyti perteklinių reikala-
vimų plotinėse priemonėse, 
išlaikant kokybinį patikrų 
reikalavimą.

Ūkininkai didžiąją savo 
laiko dalį turi skirti ūkio 
priežiūrai, o ne dokumentų 
tvarkymui ir kontroliuojan-
čių institucijų atstovų priė-
mimui, - pabrėžia ministras 
A. Palionis. 

Žemės ūkio ministerija, 
bendradarbiaudama su 
ES paramos žemės ūkiui 
(paramos už plotus ir gy-
vulius) gavimą kontroliuo-
jančiomis institucijomis, 
inicijavo vykdomų patikri-
nimų peržiūrą – siekiama 
išvengti besidubliuojančių 
patikrų, sankcijų už maža-
reikšmius pažeidimus, tai-
gi ūkininkų patikros bus 
optimizuotos.

„Ūkininkams dažnai yra 
užkraunama didelė adminis-
tracinė našta – juos vargina 
perteklinės patikros, o sank-
cijos kartais yra taikomos net 
ir už mažareikšmius pažei-
dimus. Manau, kad daugelį 
žmonių, ypač jaunų, būtent 
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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., na-
muose vyras (g. 1979 m.) 
smurtavo prieš savo neblai-
vią (2,99 prom. alkoholio) 
sugyventinę (g. 1987 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

2019-12-09 ryte, 07.28 val., 
gautas pranešimas, kad 
Prienuose, Medelyno g. ant 
važiuojamosios kelio dalies 
nuvirtęs medis.. Medis su-
pjaustytas ir patrauktas nuo 
važiuojamosios kelio dalies.

2019-12-10 ryte, 09.20 val. 
gautas pranešimas, kad Birš-
tone, Šlaito g. dega namas. 
Pirmame aukšte degė skal-
byklė. Apdegė laiptai, aprūko 
pirmojo ir antrojo aukštų 
patalpos. 

2019-12-10 apie 19.03 val. 
gautas pranešimas, kad Jiez-
no 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 konflik-
to 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., gy-
venamojo 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 už-

ATgARSIAI

REKLAMA

Kinija sustabdė papildomų importo muitų 
įvedimą JAV prekėms
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.

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

darytas į areštinę.

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 konf-
liktas 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 pa-
talpa 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 detek-
torius name buvo įrengtas.

2019-12-15 apie 11.21 val. 
gautas pranešimas, kad Prie-
nuoe, Vytenio g. dvi dienas 
nepavyksta susisiekti su tėvu, 
telefonas išjungtas. Laužtuvu 
atidarius duris buvo įleisti 
policijos pareigūnai ir medi-
kai. Butas tuščias, žmogaus 
namuose nebuvo.

2019-12-15 apie 13.56 val. 
gautas pranešimas, kad Balbie-
riškio sen. Išmanų k. Saulės vai-
kų g. susidūrė du automobiliai, 
vienas su priekaba, priekaba 
apvirtusi, joje – arklys. Atvykus 
gelbėjimo tarnyboms, arklys 
jau buvo išlaisvintas. Nuo va-
žiuojamosios kelio dalies nu-
šluotos automobilių duženos.

Renovuotas kultūros ir 
laisvalaikio centras visiškai 
pakeitė savo vidinį apdarą. 
Ilgus metus svečius ir šeimi-
ninkus centras pasitikdavo 
raudonomis, plytinėmis, ne 
vieną dešimtmetį skaičiavu-
siomis sienomis, šįkart nuo-
lat karaliavusi tamsa beveik 
išnyko, visos patalpos paba-
lo, pasidarė jaukios ir šiltos. 

Kultūros ir laisvalaikio 
centro scenoje nušvito dar 
viena šventinė eglutė, ku-
ri puikiai derėjo su šventiš-
ką nuotaiką keliančiomis 
raudonomis salės kėdėmis. 
Tiesa, raudonos kėdės čia 
atgabentos laikinai. Stakliš-
kių kultūros ir laisvalaikio 
centre žiūrovams numatyta 
pastatyti juodas kėdes, kad 
jos derėtų prie visų Prienų 
krašte atnaujinamų ir gedu-
linėmis spalvomis dažomų 
savivaldybei priklausančių 

Duris atvėrė renovuotas Stakliškių kultūros ir laisvalaikio 
centras
atKelta IŠ 1 p.

pastatų. Juodos kėdės, ma-
noma, puikiai derės prie pil-
kų grindų bei niūriai pilkų 
dizaino detalių. 

Tačiau šventinė nuotaika 
visų svečių širdyse sukūrė 
spalvingesnį vakarą, kurio 
metu Stakliškių kultūros ir 
laisvalaikio centro direk-

torę bei meno kolektyvus 
sveikino Prienų rajono savi-
valdybės atstovai, Stakliškių 
seniūnė Nijolė Ivanovienė 
su visa seniūnijos komanda, 
Veiverių, Balbieriškio, Jiez-
no kultūros ir laisvalaikio 
centrų vadovės bei Prienų 
KLC direktorės pavaduoto-
ja kultūrinei veiklai, nuola-
tinės bendradarbės – Sta-

kliškių gimnazijos atstovės, 
nuolatiniai rėmėjai – UAB 
„Lietuviškas midus“ direk-
torius Egidijus Valiukevi-
čius ir miškininkas, vienas iš 
Prienų krašto krepšinio klu-
bo steigėjų Aurimas Bartuš-
ka, taip pat Stakliškių krašto 
bendruomenės atstovai., LR 

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

Atnaujintą Stakliškių KLC 

pašventino Stakliškių klebo-
nas Gediminas Mieldažis. 

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

klą šiemet sustiprinusiems 
Stakliškių jaunuoliams. Po 
apdovanojimų atnaujintoje 
scenoje nuskambėjo ir pir-
masis koncertas – styginių 
kvarteto „Music Atelier“ ir 
Lietuvos džiazo dainininkės, 
kompozitorės, grupės „The 
Ditties“, vokalinio dueto „So-
cial Call“ narės Rūtos Švipai-
tės kompozicijos.

Skambėjo partizanų dainos
laima

dUoBlIEnĖ
Gruodžio 14 d. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre 
vyko tradicinis rajoninis 
partizanų dainų atlikėjų 
sambūris „Mano krašto 
partizanų dainos“, skirtas 
Lietuvos nepriklausomy-
bės kovų metams. 

Jau septynioliktą kartą 
sambūris sukvietė ne tik 
Prienų rajono meno kolekty-
vus, bet ir svečius. Šiais me-
tais sambūryje dalyvavo dvy-
lika Prienų miesto ir rajono 
folkloro bei vokalinių kolek-
tyvų ir du folkloro kolektyvai 
iš Kauno rajono. 

Renginio pradžioje buvo 
parodyti dokumentiniai ka-
drai, pasakojantys apie lie-
tuvių kovas už nepriklauso-
mybę, sužibo žvakelių lieps-
nos. Koncertinę programą 
pradėjo atlikėjas Romualdas 
Zapasnykas.

Dainas klausytojams do-
vanojo Prienų KLC mišrus 

choras „Šilas“ (vad. A. Šyvo-
kienė), Prienų KLC folklo-
ro grupė „Gija“ (vad. D. Za-
gurskienė), Pakuonio lais-
valaikio salės folkloro grupė 

„Obelėlė“ (vad. R. Žibienė), 
Prienų „Ąžuolo“ progimna-
zijos berniukų choras (vad. 
L. Suchorukovienė), Prienų 
lopšelio-darželio „Pasaka“ 
moterų vokalinis ansamblis 
„Melodija“ (vad. V. Dobilie-
nė), Stakliškių KLC trio (vad. 
V. Lengvinas), Prienų neį-
galiųjų draugijos ansamblis 
„Šilas“ (vad. P. Liubomirs-

kas), LASS Prienų skyriaus 
mišrus vokalinis ansamblis 
„Puriena“ (vad. O. Matusevi-
čiūtė), Prienų globos namų 
folkloro ansamblis „Kvietke-
lis“ (vad. V. Gustaitienė), Ši-
lavoto laisvalaikio salės fol-
kloro grupė „Akacija“ (vad. 

S. Blėdienė), Veiverių KLC 
moterų vokalinis ansamblis 
„Radasta“ (vad. A. Bareišie-
nė), Balbieriškio KLC folklo-
ro ansamblis „Dūmė“ (vad. 
D. Zagurskienė), Kauno r. Il-
gakiemio laisvalaikio salės 
folkloro ansamblis „Sedula“ 
(vad. A. Vozgirdienė) ir Kau-
no r. Samylų kultūros centro 
folkloro ansamblis „Senolės“ 

(vad. G. Gudmanienė).
Nuskambėjusios nuošir-

džios dainos mums prime-
na, kad dainose buvo padėtos 
pirmosios gėlės ir pastatyti 
pirmieji kryžiai partizanams. 
Todėl ir šiandien šios dainos 
išreiškia meilę artimui ir Lie-

tuvai, įprasmina dėkingumą 
kovotojams už laisvę. 

Sambūrio dalyvius sveiki-
no Prienų rajono savivaldy-
bės Kultūros, sporto ir jauni-
mo skyriaus vedėjas Riman-
tas Šiugždinis bei Prienų KLC 
direktorė Virginija Naudžiū-
tė. Visi sambūryje dalyvavę 
kolektyvai buvo apdovanoti 
padėkomis ir dovanomis. 
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„The New York Times“: JAV slapta išsiuntė 
du kinų diplomatus
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.

Meksikoje masinėje kapavietėje aptikti 
50 žmonių lavonai
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.

Kiekvienas užsiėmimas – atgaiva sielai

Gruodžio 10 dieną į Išlaužo 
biblioteką sugužėję mažieji 
skaitytojai iš karto „susir-
go“ visame pasaulyje žai-
biškai plintančia baisia liga 
„Švenčių laukimas“.

Šią ligą sukelia oro-muzi-
kiniu būdu sklindantis labai 
pavojingas „švenčių lauki-
mo“ virusas, kuriuo jau buvo 
užsikrėtę Išlaužo bibliote-
koje skambančios vaikiškos 
kalėdinės dainelės, kalėdinės 
knygelės ir visos kalėdinės 
viktorinos, kurioje dalyva-
vo vaikai, užduotys! Mažieji 
skaitytojai bibliotekoje labai 
jautė šios ligos simptomus 
– visiems buvo linksma, visi 
nerimavo, ar gaus dovanų, 
visi norėjos būti geri, drau-
giški, kad Kalėdų Senelis vi-
sus norus išpildytų, norėjo 
sveikinti vieni kitus ir linkėti: 
„Gerų švenčių!“. Liga ne-pa-
gy-do-ma! Tačiau simptomus 
palengvinti ir ligą užmigdyti 
galima, jeigu laiku bus varto-
jami reikiami vaistai „Dova-

Dėmesio! Sklinda labai pavojingas 
„Švenčių laukimo“ virusas

nos dovanėlės ir meilė“, ku-
rių bibliotekoje tikrai buvo 
pakankamai. Bibliotekininkė 
Irma kuo skubiausiai šių vais-
tų „sugirdė“ visiems „ligo-
niams“ – mokinukams buvo 
įteikti „Skaitymo iššūkio“ di-
plomai ir atminimo dovanė-
lės. O kad vaistai geriau veik-
tų, visi dalyvavo nuoširdžioje 
„sveikatinimo“ procedūroje 
– džiaugėsi ir kalbėjosi apie 
tai, kas įvykę gero ir gražaus, 
kas puošia gimtąjį miestelį ir 
suteikia džiaugsmo. O pasi-
džiaugti Išlauže yra kuo – bai-
giamas remontuoti pastatas, 
kuriame įsikūrusi biblioteka, 
šventėms pasipuošė visame 
Prienų rajone aukščiausia ka-
lėdinė eglė! Va taip. Ir jokie vi-
rusai, net jeigu jie oro-muzi-
kiniu būdu sklinda, nebaisūs, 
kol yra „Dovanos dovanėlės ir 
meilė“ vaistų, kurių veiklioji 
medžiaga – Meilė!

Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliotekos 

informacija 

laima
dUoBlIEnĖ

Prienų sveikos gyvense-
nos klubas „Versmenė“ 
nuo vasaros pradžios įgy-
vendina projektą „Prienų 
sveikos gyvensenos klubo 
,,Versmenė“ narių užim-
tumo ir socialinės veiklos 

organizavimas“. Projek-
tas finansuojamas iš Eu-
ropos socialinio fondo 
pagal 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų pro-
gramą. Bendra projekto 
vertė – 18 tūkst. eurų. 

Pasak projekto vadovės 
Larisos Šaltienės, įgyven-
dinant projektą siekiama 
į įvairias įdomias veiklas 
įtraukti kuo daugiau la-
biausiai pažeidžiamų visuo-
menės narių – socialinėje 

atskirtyje esančių senyvo 
amžiaus Prienų miesto gy-
ventojų. 

Dešimt savanorių jau 
daugiau nei pusmetį da-
lyvauja mokymuose ir se-
minaruose, kuriuos veda 
savo srities profesionalai. 
Savanorės jau mokėsi lini-
jinių šokių, dalyvavo dailės 
ir teatro terapijos užsiėmi-

muose. O gruodžio mėnuo 
skirtas muzikavimui. Pirmą-
ją projekto dalį užbaigs užsi-
ėmimai baseine. 

Taikant dailės terapijos 
elementus vyko kūrybišku-
mo studijos „Pasidaryk pats“ 
veiklos. Vadovės Vilmos Kra-
sauskienės vadovaujamos 
savanorės iš įvairių medžia-
gų – odos, karoliukų, vilnos – 

gamino papuošalus, mokėsi 
dekupažo, avalono, kerami-
kos, finomodelino, floristikos 
ir kitų technologijų. 

Šokių mokytojos Ginos-
Tamulevičienės padedamos 
moterys susipažino su lini-
jiniais šokiais, kurie yra visų 
kitų šokių pagrindas, išmoko 
žingsnelių, kuriuos galima 
panaudoti ir šokant kitokius, 
ne linijinius, šokius, taip pat 
išmoko šokti kelis šokius. Šo-
kių mokytojos teigimu, mo-
terys iš pradžių gan nedrą-

siai bandė pakartoti šokių 
žingsnelius, bet netrukus įsi-
drąsino ir pajuto, kad viskas 
pavyksta. Juk linijiniai šokiai 
ne tik teikia daug džiaugs-
mo, bet ir padeda pasitikėti 
savimi, lavina koordinaciją, 
stiprina atmintį. 

Aktoriaus ir režisieriaus 
Jono Rimanto Vaitkevičiaus 
padedamos savanorės mo-

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”

Projektas „Prienų sveikos gyvensenos klubo
,,Versmenė“ narių užimtumo ir socialinės

veiklos organizavimas”
Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-18-0012

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

minių teatro terapijos tikslų 
– pažinti, kas tu esi, ir tuomet 
atsikratyti dalykų, kurie tau 
trukdo atsiskleisti – kom-
pleksų, baimių, manymo, kad 
kažko nesugebi. Šiuos užsiė-
mimus vainikavo parengta 
programa „Būkim laimingi“, 
kuri buvo parodyta „Eglės“ 
sanatorijoje ir sulaukė dide-
lio žiūrovų susidomėjimo bei 
palaikymo.  

Artėjant Kalėdoms savano-
rės mokosi originalių kalėdi-
nių giesmių. Mat muzikos va-
dovė Valė Gustaitienė vasarą 
iš Vokietijos parsivežė gražių 

giesmių natų, kurioms pati 
sukūrė žodžius. 

Po 120 mokymuose pra-
leistų valandų savanoriai 
ves užsiėmimus kitiems 
dvidešimčiai projekto daly-
vių. Mokymuose dalyvauja 
ne tik klubo „Versmenė“ na-

riai, bet ir kitų nevyriausy-
binių organizacijų atstovai. 

Savanorės džiaugėsi nau-
jomis patirtimis ir sakė, kad 
kiekvienas užsiėmimas – 
atgaiva sielai. Moterys juo-
kavo, kad kai kurios daro 
tai, ko iki šiol nebuvo darę 
– šoka, vaidina, dainuoja, 
kuria. Jos tikisi, kad visas 
šias patirtis pavyks perteik-
ti ir kitiems. 

Planuojama, kad kitų me-
tų rudenį projektą užbaigs 
didelis renginys – prisista-
tymas visuomenei su įdo-
mia menine programa. 
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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.

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.

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

Šventiniai stalai ir kalėdi-
nės dovanos gruodį taip 
ištuština šalies gyventojų 
pinigines, kad nuo išlaidų 
šuolio bandoma atsigauti 
dar ir sausį. 

Gruodis Lietuvoje finansiš-
kai sunkiausias namų šeimi-
ninkėms – iššūkių patiria net 
48 proc. jų, o apskritai žie-
ma per asmeninius finansus 
smogia beveik 4 iš 5 mūsų 
šalies gyventojų.

„Spinter tyrimų“ atliktos 
reprezentatyvios apklau-
sos duomenimis, didžiausi 
asmeniniai finansiniai sun-
kumai Lietuvoje patiriami 
gruodį, kai užgriūva 36 proc. 
žmonių, sausį – 34 proc., o va-
sarį – 7 proc. Apklausą inici-
javusios Lietuvos investicinių 
ir pensijų fondų asociacijos 
(LIPFA) prezidento Šarūno 
Ruzgio teigimu, žiemos šven-
tes gruodį su trenksmu at-
šventę gyventojai sausį ban-
do išgyventi kiek galėdami 
apriboję vartojimą.

Negailestinga žiema
Pasak Š. Ruzgio, užsienio 

šalyse atliekami tyrimai daž-
nai kaip finansiškai sudėtin-
giausią metų mėnesį išskiria 
sausį, tad iš bendro konteks-
to smarkiai neiškrentame. 

„Vis dėlto, nors žiema su 
visais jos pliusais ir minusais 
mūsų neužklumpa netikė-
tai, problema yra ta, kad jai 
finansiškai nepasiruošiame, 
netaupome ir neplanuojame 
išlaidų augimo. Nėra nė vie-
no kito metų laiko, kuris bū-
tų toks sudėtingas finansiš-
kai kaip žiema, kurios metu 
lėšų pritrūksta net 77 proc. 
mūsų šalies gyventojų. Bet 
pinigų trūksta nebūtinai dėl 
to, kad pajamos mažos. Daž-
nai taip nutinka todėl, kad 
mažiau dėmesio kreipiame 

į išlaidų eilutes, nors būtent 
jos ištuština biudžetą“, – pa-
stebi jis.

Lėšų poreikį žiemą ir taip 
padidina būsto šildymas, 
sezoninė apranga ir avaly-
nė, bet ir vartojimas išauga. 
Didžiuosiuose miestuose 
prieššventinis laikotarpis la-
bai intensyvus – prie didžiųjų 
prekybos centrų dažnai sun-
ku surasti laisvą vietą auto-
mobiliui.

„Ir pastovias, ir kintančio 
dydžio pajamas gaunantieji 
taupymui turėtų skirti apie 
20 proc. Tačiau akivaizdu, 
kad vartojame labai inten-
syviai ir sunkiai save discipli-
nuojame net vienerių metų 
laikotarpiui, nekalbant apie 
tai, kad dar labiau nesinori 
mąstyti tokius ilgalaikius iš-
šūkius, kaip gyvenimas išėjus 
į pensiją“, – sako Š. Ruzgys.

Kitas laiptelis – mokslai 
rugsėjį

Pavasarį ir vasarą Lietu-
vos gyventojai gyvena be 
didesnių finansinių sukrėti-
mų, tačiau rugsėjį praside-
dant mokslams bei studi-
joms problemų su pinigais 
kyla 8 proc. apklaustųjų. 
Atitinkamai pirmas rudens 
mėnuo po gruodžio bei sau-
sio patenka į finansiškai su-
dėtingiausių metų mėnesių 
trejetuką.

„Jei liepą ir rugpjūtį finan-
siškai sunkiausiais metų 
mėnesiais įvardija vos po 3 
proc. gyventojų, tai rugsėjį 
su didžiausiais finansiniais 
metų iššūkiais susiduria kur 
kas daugiau žmonių. Kadan-
gi rugsėjis yra oficiali moks-
lų pradžia ir mokiniams, ir 
studentams, jis negali neatsi-
spindėti namų ūkių išlaidose, 
nes reikia ir mokymo prie-
monių, ir drabužių, studen-

tams dar prisideda nuomos 
bei kitos išlaidos“, – konsta-
tuoja LIPFA vadovas.

Kiti du rudens mėnesiai, 
spalis ir lapkritis, daugeliui 
gyventojų finansinių rūpes-
čių nesukelia. Finansiškai 
sunkiais juos įvardino vos po 
2 proc. apklausoje dalyvavu-
sių respondentų.

Š. Ruzgys sako, kad pakan-
kamai gerus rudens mėnesių 
vertinimus galėjo lemti ir il-
gai šilti išsilaikę orai.

„Nors oficialiai šildymo se-
zonas pradedamas rugsėjo 
pabaigoje – spalio pradžioje, 
o apklausa buvo atlikta an-
troje lapkričio pusėje, tačiau 
bemaž iki gruodžio vidurio 
rimtų šalčių nebuvo. Jei ru-
dens mėnesiai būtų buvę 
šalti, išaugusios sąskaitos už 
šildymą būtų virtę kur kas 
niūresniu rudens mėnesių 
vertinimu“, – teigia jis.

TOP3 įdomybės apie Lie-
tuvos gyventojų finansines 
nuotaikas gruodį:

> Gruodis finansiškai sun-
kiausias namų šeimininkėms 
– net 48 proc. jų teigia pati-
riančios su pinigais susiju-
sių iššūkių,

> Daugiausiai, arba 38 proc. 
moterų neigiamai įvertino 
gruodį, tuo tarpu vyrų „favori-
tas“ 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 paja-
moms viršijus 500 eurų iš-
šūkių patiriančių namų ūkių 
dalis sumažėja iki 34 proc.,

„Spinter tyrimų“ apklauso-
je 2019 metų lapkričio 19-29 
dienomis dalyvavo 1010 res-
pondentų, kurių amžius 18-
75 metai. 

Nerimauja dėl paukštininkystės ateities: į Lietuvą 
atkeliauja lenkiškų produktų perteklius?
Paukštininkystės atstovai 
vis garsiau išsako savo ne-
rimą dėl sektoriaus atei-
ties vietinėje rinkoje. 

Lietuvos paukštininkystės 
asociacijos (LPA) nariai susi-
tiko su Žemės ūkio ministru 
Andriumi Palioniu bei Vals-
tybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos (VMVT) vadovu 
Dariumi Remeika, kuriems 
neslėpė savo apmaudo dėl to, 
kad Lietuvoje vis labiau įsigali 
lenkiška produkcija. Sparčiai 
didėjantys lenkų gamybiniai 
pajėgumai formuoja produk-
cijos perteklių, kuris atsigula 
ir Lietuvos prekybos vietose. 
LPA nariai susitikimo metu 
atkleidė, kad prekybininkų 
yra raginami nuleisti gami-
namos produkcijos kainas, 
kitu atveju pasirenkama kai-
mynų gaminama produkcija. 
Tiesa, būtent lenkai lyderiau-
ja tarp nesaugios paukštienos 
gamintojų.

„Puikiai suprantame mūsų 
gamintojų rūpesčius – konku-
rencija žemės ūkio produktų 
gamybos sektoriuje labai di-
delė, todėl mūsų verslui nė-
ra lengva išsilaikyti. Esame 
atviri dialogui ir priemonių, 
kaip prisidėti prie vietinių ga-
mintojų išsaugojimo, paieškų 
ir įgyvendinimo. Vietinė pra-
monė yra svarbi mūsų šalies 
dalis, kurianti darbo vietas ir 
generuojanti pajamas į vals-
tybės biudžetą. Todėl būtina 
ieškoti būdų, kaip padėti Lie-
tuvos 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 ko-
voje. Jis išskiria vis didėjantį 
Lenkijos importą, kuris kelia 
klausimų ne tik dėl sparčiai 
didėjančios užimamos rin-
kos dalies, bet ir dėl kokybės. 
Nors Lietuvoje pagaminamos 
produkcijos kiekis viršija vie-
tinės rinkos poreikį, vis labiau 
prekybos vietose įsigali im-
portas. „Lietuvoje vištienos 

gamyba siekia 130 proc. po-
reikio, kiaušinių – 110 proc. 
Nepaisant to, daugiau nei 40 
proc. vištienos vartojimo uži-
ma lenkų produkcija, 20 proc. 
kiaušinių – taip pat atvežtų iš 
Lenkijos ir Latvijos, be to, ste-
bime, kaip į šią rinką ateina ir 
Ukraina. Tai skaudžiai atsilie-
pia mūsų gamintojams pir-
miausia dėl kainodaros. Lie-
tuvoje paukštienos ir kiauši-
nių kainos – vienos žemiausių 
tarp Europos Sąjungos šalių. 
Tuo tarpu mūsų prekybinin-
kai ragina dar labiau nuleisti 
kainas, kitu atveju pasiren-
kama atvežtinė produkcija“, 
– pažymi LPA prezidentas 
Vytautas Tėvelis.

Pasak jo, lenkams užimti 
vis stipresnes pozicijas lei-
džia turimas Lenkijos valsty-
binis palaikymas. „Tik būda-
mas stiprus vietinėje rinkoje, 
gali tvirtai žengti į kitas šalis. 
Tai ir daro lenkai, kurie savo 
šalyje turi palankias tiek mo-
kestines, tiek plėtros sąlygas. 
Statomos naujos paukštidės 
bei gamyklos, didinami ga-
mybos mastai. Tarp ES  šalių 
Lenkijoje pagaminama dau-
giausiai paukštienos, o kiau-
šinių pagamina net dešimt 
kartų daugiau nei Lietuvoje. 
Fiksuojamas gamybos per-
teklius, kuris pasiekia ir Lie-
tuvos rinką. Tiesa, akivaizdu, 
kad masinė gamyba kokybės 
produktui negarantuoja. Bū-
tent lenkiškoje paukštienoje, 
ką skelbia ir VMVT, užfiksuota 
daugiausia salmonelės atve-
jų“, – sako V. Tėvelis.

„Lietuvoje esame apkrauti 
biurokratiniu mechanizmu, 
kuris sunkina sąlygas plėtrai 
ir gamybinių pajėgumų didi-
nimui. Pvz., vien tik projektų 
derinimai dėl naujų objek-
tų užtrunka kelerius metus“, 

– susitikimo metu sakė že-
mės ūkio kooperatyvo „Agro 
Aves group“, valdančios kele-
tą paukštynų, vadovas Jonas 
Jagminas.

„Mes neprašome išskirti-
numų, mes prašome vieno-
dų konkurencinių sąlygų“, 
– susitikimo metu pažymėjo 
„KG Group“ paukštininkystės 
verslo, kuriam priklauso Vil-
niaus ir Kaišiadorių paukš-
tynai, vadovas Darius Guda-
čiauskas. „50 proc. produkci-
jos eksportuojame į daugiau 
kaip 50 šalių. Mums taikomi 
tų šalių reikalavimai. Esame 
sertifikuojami tarptautinių 
kompanijų tam, kad mus įsi-
leistų į rinką. Tuo tarpu Lietu-
voje į rinką įžengti lengviau. 
Vietiniai gamintojai atsakin-
gų Lietuvos institucijų yra 
nuolatos tikrinami, griežtai 
vertinamas kiekvienas ga-
mybos procesas, pradedant 
nuo auginimo. Žinoma, mes 
esame jiems dėkingi už tai, 
nes galime didžiuotis, kad 
lietuviška produkcija yra ko-
kybiška. O kaip yra su įvežti-
ne 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 depar-
tamento skelbiamais duo-
menimis, 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 me-
tų 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 su-
tarta, kad didėjantis importas 
daro neigiamą įtaką paukšti-
ninkystės ir šalies ekonomi-
kai, tad būtini sprendimai si-
tuacijai pagerinti. 
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Naująja „Mis Pasaulis“ tapo Jamaikos atstovė
„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.

Seime į priekį juda įstatymas dėl turto 
civilinio konfiskavimo
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. 

EVAngElIjoS TAKU

III Advento sekmadienis (Gaudete)
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 saky-
davo: „kas turi dvejus marš-
kinius, tepasidalija su netu-
rinčiu, ir kas turi ko valgyti, 
tegul tai pat daro.“

Ėjo ir muitininkai krikšty-
tis ir klausė: „Mokytojau, o 
ką mums daryti?“ Jis aiškino 
jiems: „Nereikalaukite dau-
giau  nei nustatyta.“ Taip pat 
kariai klausinėjo: „O ką gi 
mums daryti?“. Jis jiems at-
sakė: „Nieko neskriauskite ir 
neįdavinėkite dėl pelno, ten-
kinkitės savo alga“.

Stprėjant žmonių lūkes-
čiams ir daugeliui pradėjus 
spėlioti, ar čia kartasi ne Me-
sijas, Jonas visiems kalbėjo: 
„Aš, tiesa, krikštiju jus vande-
niu, bet ateina už mane ga-
lingesnis, 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 sude-
gins neužgesinama ugnimi.“ 
Dar daug kitų paraginimų jis 
davė tautai ir skelbė gerąją 
naujieną.

Evangelijoje pagal Luką 
pasakojama, kad Mesijo be-
laukiančiame Izraelyje mi-
nios, net muitininkai ir ka-
reiviai, plūsta pas Joną krikš-
tytoją ir puoselėdami slap-
čiausią viltį klausinėja, kaip 
elgtis, o jis skelbia žmonėms 
gerąją naujieną apie Ateina-
tįjį, suteikia žmonėms vilties. 
Trečiąjį advento sekmadie-
nį Bažnyčia puošiasi rožine 
spalva, kuri simbolizuoja 

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, ta-
čiau neturime užmiršti, var-
dan ko susikaupiame ir ką 
apmąstome. Mes, žmonės, 
linkę susifokusuoti, susidė-
lioti sau ateitį ir šiltai pato-
giai 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 neno-
rėjo 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 neki-
šame, tai bent vengiame jo ir 
delsiame. Tačiau gyvenimas 
eina savo vaga ir pakoreguo-
ja mūsų planus – mums at-
siranda kliūčių, sunkumų ar 
net kyla iššūkių, ir tada ten-

ka atskirti kviečius nuo pelų. 
Todėl ir delsti negalima, dels-
ti – nuodėmė. Aukštesnio ly-
gmens, subtilesnė nuodėmė, 
nes tai – nepadaryti geri dar-
bai, nepasakyti geri žodžiai, 
praleistos progos.

Evangelijos tikslas nėra 
gąsdinti. Jos tikslas yra pa-
rodyti, kad kliūtys yra gyve-
nimo dalis, tačiau neatsižvel-
giant į jas džiaugsmas yra 
ranka pasiekiamas, prasmė 

įžvelgiama, tik reikia stotis 
ir leistis į kelionę. Ši pareika-
laus valios ir pastangų, nes 
visko gyvenime reikia nusi-
pelnyti – net kėdę bažnyčioje 
kartais tenka išsikovoti. Bet 
ant jos atsisėdę neimkime 
snausti. Gyvenimas yra ke-
lionė, apsisprendimas, pasi-
rinkimas, tarnystė ir dovana. 
Tai kaita. Ir jeigu šleptelėjęs 
ant kėdės prisnūdai, tai tik 
laiko klausimas, kada apsa-
manosi.

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 valan-
dos: brūkšteli, nukopijuoji, 
įklijuoji, ir viskas atrodo dai-
liai, gražiai skamba. Vis dėl-
to kad planas pradėtų veikti. 
Funkcionuoti, reikia įdirbio, 
žmonės turi patikėti, pama-
tyti pirmuosius rezultatus, 
turi pajudėti didieji darbai. 
Mozei išvesti žydus iš Egipto 
irgi nebuvo lengva. Žmogaus 
prigimtis tokia, kad mes ti-

kim, jei matom, o jei nema-
tom, žengti žingsnį labai sun-
ku. 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 vie-
nai dienai. Kiekvieną rytą 
turėdavo rinkti iš naujo, o jei 
kas prisirinkdavo dviem die-
noms, tai kitą dieną ji būda-

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

kad pasikeistų mentalitetas, 
kad jis atsiverstų. Tiek laiko 
reikėjo, kad dievo tauta im-
tų tikėti Dievu, o ne savimi. 
Tuos keturiasdešimt tam-
sos metų juos palaikė viltis, 
o įžengę į Dievo pažadėtą 
kraštą, jie pajuto tarsi išvy-
dę aušrą po sunkios kelio-
nės nakties,

Kiekvienas iš mūsų eina-
me savo kelionę, kiekvienas 
turime savo keturiasdešimt 
metų dykumos arba, pa-
sak Benedikto Vanago, savo 
tūkstantį kilometrų Dakaro. 
Tokiai kelionei negana turė-
ti gerą automobilį ir aistringą 
dvasią. Reikia pasverti jėgas 
ir deramai pasiruošti, antraip 
nuvažiavus vieną etapą gali 
sugesti automobilis, pareiti 
ūpas ar atsirasti kitokių kliū-
čių. Tad veržlumo neužten-
ka, reikia dar ir išminties, o 
išmintis ateina bekeliaujant, 
ir tikėjimo, iš kurio lyg iš šalti-
nio galime semtis vilties.

Žmogus yra keistas pada-
ras. Kol jam viskas gerai, jis 
jaukiai snūduriuoja ir nesi-
keičia. Kad pradėtų judėti, 
jam reikia sukrėtimo, reikia 
širdies žaizdos. Kol jos nėra, 
kol kas nors ten gerai neįbel-
džia, jis ir plaukia paviršiumi. 
Patyręs nelaimių žmogus 
keičiasi, jo širdis nuskaidrė-

ja, jis tampa tauresnis, pra-
simerkia plačiau ir įžvelgia 
tai, ko anksčiau nematė. Čia 
stebuklas. Negandos, kliū-
tys, sunkumai mus išpro-
vokuoja, pažadina, kas mu-
myse gražiausia, sustiprina 
mūsų tikėjimą. Jeigu širdis 

tik neapkarsta. Būna ir taip. 
Tada tampi ironiškas, niekuo 
nepasitiki, sėdi ir guodiesi, 
kaip viskas blogai, ir praver-
ki 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 tau-
rumą, tampa žiauresni už 
bet kurį kitą, sužvėrėję yra 
plėšresni už pikčiausią žvėrį. 
Jie vagia ir netgi žudo malšin-
dami savo laimės alkį ir tikė-
dami, kad bus laimingesni, 
pilnesni ir turtingesni. Ne-
leiskime negandoms apkar-
tinti mūsų širdžių, nestoki-
me atsimušę į kliūtis, nes jas 
galima įveikti. Gyvenimas yra 
didelis iššūkis ir atlygis atei-
na ne po mirties, Dievo kara-
lyste gyvename dabar arba 
niekada. O kad pakeltume 
sunkumus, ieškokime kur 
pasisemti stiprybės.

Džiaugsmo sekmadienis 
primena, kas yra tvirtybės 
versmė. Marijos kelias ne-
buvo lengvas ir paprastas. 
Mums tik atrodo, kad kelias 
į Betliejų yra džiaugsmingas 
Ateinančiojo laukimas. Ke-
lionė buvo sunki, ir joje lau-

kė daug kliūčių. Kaip visa tai 
patiriant – maža to, net klau-
santis – išsaugoti širdį neap-
kartusią ir neprarasti tikėji-
mo? Marijos tvirtybė įspū-
dinga, jei šitaip bombarduo-
jama gyvenimo ji neprarado 
tikėjimo ir žmogiškumo.

Marija mums yra vilties 
žvaigždė ir šaltinis. Ji nevai-
dino geros katalikės, ji gyve-
no tikėjimu. Atrodytų, viskas 
griuvo aplinkui, viskas nuo 
Betliejaus iki kryžiaus buvo 
nesėkmių ruožas. Bet ji pri-
ėmė gyvenimo korekcijas, 
išlaikė vidinę ramybę ir tikė-
jimą ir su kiekvienu žingsniu 
vis labiau jį stiprino. Nuošir-
džiai džiaugėsi, nuoširdžiai 
verkė, kentėjo – nieko ne-
suvaidino. Raudos ar juokas 
buvo ne kaukės, jai nebuvo 
kada skųstis, kritikuoti, ra-
šyti piktus komentarus. Ir jai 
buvo grąžinta su kaupu. Ir ne 
po mirties. gyvendama be jo-
kių išteklių ir jokių garantijų, 
toje kaitoje visiškai nesaugi, 
per visus išbandymus ji paty-
rė amžinąjį gyvenimą, Dievo 
karalystę.

Neieškokime lengvesnio 
kelio, nebandykime išsisuk-
ti nuo gyvenimo. Jis duotas 
mums kurti, statyti, stebin-
ti, tapti žmogumi, puoselėti 
dangaus karalystę širdyje ir 
pastatyti jos šventovę sieloje 
didesnę už save patį. Adven-
tas – kelionė, kuri skatina vil-
tis ir dangaus karalystė. Eiki-
me šiuo keliu, nesėdėkime, 
ir Kalėdos ateis, pažadėtąją 
žemę pasieksime, nes tokia 
Dievo valia.

Kadras iš filmo „Įrodymų modeliai: Ginčas dėl Mozės“
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Vilniuje kambaryje rasta įvairių narkotikų
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.

Plėšikai šeštadienį iš vyro pagrobė dvylika 
vyno ir degtinės butelių
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.

įdoMU

Padangų tvarkymas tampa prakeiksmu ne tik Alytui

„Kitų metų pradžia jau čia 
pat, o į mūsų siūlymą pasi-
rašyti sutartis neatsiliepė 
nė vienas gamintojų impor-
tuotojų atstovas. Be jokių 
motyvų. Akivaizdu, kad ben-
dradarbiavimui su RATC‘ais, 
daliniam aikštelių finansavi-
mui jie nenusiteikę ir jokių 
įstatymu numatytų prievo-
lių vykdyti neketina“, - įsiti-
kinęs ARATC vadovas, Lietu-
vos regioninių atliekų tvar-
kymo centrų prezidentas A. 
Reipas. 

Matydamas tokią situaci-
ją ARATC kreipėsi į Aplin-
kos ministeriją, prašydamas, 
kad įmonei tiesiogiai būtų 
finansuojama už padangų 
tvarkymą iš valstybės suren-
kamo Aplinkos taršos mo-
kesčio. Gamintojams impor-
tuotojams nevykdant įstaty-
mu numatytos prievolės fi-
nansuoti padangų tvarkymą 
ARATC neatmeta galimybės 
šias atliekas tvarkyti savo lė-
šomis, o paskui pateikti sąs-
kaitas ministerijai. 

„Valstybė, įvedusi Aplin-
kos 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 valsty-
bė nesugeba užtikrinti įsta-
tymo vykdymo kontrolės, ji 
privalo finansuoti aikštelėse 
surinktų padangų sutvarky-
mą, o ne užkrauti šią naštą 
gyventojams. 

Priversti gamintojus im-
portuotojus vykdyti įstaty-
mu jiems numatytus įparei-
gojimus ir finansuoti padan-
gų tvarkymą, nėra jokių re-
alių svertų - jie visus metus 
gali nieko netvarkyti, nieko 
nefinansuoti ir neprarasti li-
cencijos. O padangų atliekų 
tvarkymo kaštai nugula ant 
RATC‘ų pečių ir stumia juos į 

Padangų tvarkymas nieka-
da nebuvo sklandus proce-
sas, tačiau po Alytaus gaisro 
problemos tapo dar aštres-
nės. Atliekų surinkimo aikš-
telėse kaupiasi vis didesni 
padangų kiekiai, o gaminto-
jai importuotojai ignoruoja 
įstatymu jiems deleguotą 
prievolę finansuoti šių pa-
dangų 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 regio-
no aikštelių buvo sustabdytas 
be jokio perspėjimo ir iki šiol 
faktiškai neatnaujintas.

„Beveik visos didelių atlie-
kų surinkimo aikštelės yra 
perpildytos – jose sukaupti 
maksimalūs leistini padangų 
kiekiai, o gamintojai impor-
tuotojai nevykdo jokių už-
sakymų, teisės aktuose bei 
sutartyse numatytų įsiparei-
gojimų, neišveža padangų ir 
mes esame priversti riboti jų 
priėmimą į aikšteles bei ieš-
koti būdų, kaip tvarkyti jau 
surinktas padangas, nors tai 
turėtų būti visai ne mūsų gal-
vos skausmas”, - sako ARATC 
direktorius Algirdas Reipas. 

Jį labai neramina, kad aikš-
telėse jau surinktų padangų 
tvarkymo nefinansuojantys 
gamintojai importuotojai vi-
siškai ignoravo ARATC kvieti-
mą pasirašyti sutartis kitiems 
metams. 

Teisės aktai numato, kad 
nuo kitų metų pradžios ga-
mintojai ir importuotojai 
privalės surinkti padangas iš 
didelių gabaritų atliekų aikš-
telių ir iš dalies šias aikšteles 
finansuoti. Tačiau dėl tokių 
teisinių pokyčių regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai op-
timizmu netrykšta.

nuostolius.  
Alytaus regione veikia 19 

didelių gabaritų atliekų su-
rinkimo aikštelių. Padangos 
sudaro apie 10 proc. jose su-
renkamų atliekų kiekio.

Įmonės surinkti duomenys 
rodo, kad atliekų aikštelėse 
surenkama 90 proc. regione 
susidarančių padangų kiekio. 
Vadinasi, gamintojai impor-
tuotojai Alytaus regione pa-
dangų faktiškai nesurenka ir 
jų tvarkymo nefinansuoja, tad 
ARATC tenka padengti ne tik 
padangų surinkimo aikštelė-
se kaštus, bet ir jų sutvarky-
mo išlaidas. O tai atsieina apie 
100 tūkst. eurų per metus. 

Aikštelėse padangos iš gy-
ventojų turi būti priimamos 
nemokamai, nors teisės ak-
tai numato, kad apmokestinti 
gaminiai yra gamintojų, o ne 
savivaldybių atsakomybės 
dalis ir savivaldybės iš vieti-
nės rinkliavos negali finan-
suoti apmokestintų gaminių 
tvarkymo. 

Savivaldybės negali, vals-
tybė, nustačiusi Aplinkos 
taršos mokestį, už padangų 
tvarkymą nemoka, gaminto-
jai importuotojai nedaro, kas 
jiems priklauso ir regioni-
niams centrams tenka prie-
volė 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 tvar-
kymo centrams užkraunama 
atsakomybė, neduodant fi-
nansavimo. O tai reiškia, kad 
finansinę naštą valstybė per-
meta ant žmonių pečių. Tai 
– negražu ir neteisinga. Tad 
reikalausime, kad ministeri-
ja finansuotų tai, ko, ignoruo-
dami savo prievoles, nefinan-
suoja gamintojai importuoto-
jai“, - sako ARATC direktorius 
A. Reipas.  

Tyrimas: duona, cukrus ir sviestas dar dominuoja 
gyventojų mityboje – bet pamažu maitinamės 
sveikiau žuvis, makaronai, sūris, jo-

gurtas, šviežiai kepta duona 
ar saldumynai – yra žmonių, 
kurie to nevalgo“, – sako J. 
Dundulytė. 

Populiarėja paruošti 
vartojimui produktai 
Kita įdomi tendencija susi-

jusi su paruoštais vartojimui 
produktais: nors maždaug 
kas antras žmogus jų nevar-
toja, kategoriškai jų atsisa-
kančių dalis per trejus metus 
mažėja. 

„Galbūt greitesnis gyve-
nimo tempas lemia ir tokių 
produktų paklausą: greitai 
paruošiamos košės ar ma-
karonai, karštas maistas nuo 
prekystalio, tirpios sriubos ir 
šaldytos picos – matome, kad 
daugėja šių produktų varto-
tojų“, – pastebi „Kantar“ tyri-
mų 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 duo-
ną, cukrų, makaronus, šaldy-
tą ar jau paruoštą maistą. Vy-
rai labiau linkę rinktis mėsos 
produktus ir daugiau užkan-
džiauti. Kita vertus, kalbant 
apie šokoladą, sausainius ir 
saldainius,  moterys ir vyrai 
panašūs smaližiai – bent kar-
tą per savaitę pasmaguriauja 
beveik trečdalis. 

Apie Atlas tyrimą
Kantar Atlas™ tyrimas ana-

lizuoja įvairius žmonių pirki-
mo ir vartojimo įpročius bei 
nuostatas. Tyrimą sudaro 
klausimai apie daugiau nei 90 
produktų grupių vartojimą, 
prekės ženklų žinomumą ir 
polinkį rinktis tam tikrus da-
lykus. Klausimai apima res-
pondentų požiūrį į prekes ar 
paslaugas, reklamą žinias-
klaidoje, laisvalaikį, vertybi-
nes nuostatas. Kasmetinis 
tyrimas buvo atliktas 2019 
m. vasario–balandžio mėn, 
apklausti 1799 15–74 m. Lie-
tuvos gyventojai. 

po daugumai kasdienio ra-
ciono dalimi – kasdien juos 
vartoja tik apie ketvirtadalį 
gyventojų. 

Skirtingos kartos – 
skirtingai valgo

J. Dundulytė pastebi, kad 
16–29 m. amžiaus grupėje 
žmonės vartoja įvairesnius 
maisto produktus, bet nebū-
tinai sveikus. „Tyrimas rodo, 
kad jie dažniau nei kitos am-
žiaus grupės valgo šaldytus ar 
greitai paruošiamus produk-
tus, pusfabrikačius, dažniau 
vartoja kečupą ir valgo dau-
giau saldumynų. Tuo tarpu, 
30–49 m. grupė taip pat valgo 
įvairius produktus, tačiau iš-
siskiria kiek didesniu šviežių 

vaisių vartojimu, dažniau ren-
kasi baltos duonos gaminius, 
jautieną, kiaulieną bei sūrį“, 
– akcentavo „Kantar“ tyrimų 
vadovė. Pasak jos, vyriausia 
grupė pasižymi tuo, kad var-
toja ne tokį įvairų maistą, daž-
niau nei kitos amžiaus grupės 
valgo sviestą ir varškės sūrį. 

„Ko nors” nevalgo 
dauguma tautiečių

Pasak J. Dundulytės, skai-
čiai rodo, kad net įprastai 
sveikais laikomi produktai – 
pienas, jogurtas, varškė, mėsa 
– turi po dešimtadalį ir dau-
giau žmonių apskritai nevar-
tojančių šio produkto. Iš viso 
yra beveik 40 produktų kate-
gorijų, kurių nevalgo 5 ir dau-
giau procentai gyventojų. 

„Daugėja žmonių, neval-
gančių mėsos produktų ar 
atsisakančių kažkurios kitos 
maisto produktų grupės, pvz. 
grūdų. Save laikančių vegeta-
rais dabar yra apie 7 proc. Ta-
čiau įdomu tai, kad faktiškai 
dauguma maisto produktų 
grupių turi grupę žmonių vi-
sai to produkto nevartojan-
čių – nesvarbu, ar tai mėsa, 

Duona, cukrus ir sviestas 
– šiuos produktus kasdien 
vartoja daugiausia Lietu-
vos gyventojų. Beveik pusė 
žmonių kasdien valgo duo-
nos (47 proc.), o daugiau 
kaip trečdalis (37 proc.) 
– kasdien vartoja cukraus. 
Vis dėlto pastebima, kad 
per trejus metus kasdien 
vartojančių cukraus suma-
žėjo 15 proc. punktų. 

„Matome tendenciją, kad 
žmonės stengiasi valgyti svei-
kesnį ir įvairesnį maistą, to-
dėl produktų, dominuojan-
čių kasdien, yra santykinai 
nedaug. Žymiai daugiau pro-
duktų – mėsos, sūrio, kiauši-
nių, makaronų ir pan. – ku-
riuos žmonės valgo kelis kar-
tus per savaitę. Kita vertus, 
nors grynojo cukraus varto-
jimas mažėja – saldžių daly-
kų gyventojai nelinkę atsisa-
kyti: pvz. valgančiųjų šokola-
dą, šokoladinius batonėlius, 
saldainius gyventojų kiekis 
per trejus metus beveik neki-
to“, – sako Justina Dundulytė, 
„Kantar“ tyrimų vadovė. 
Daržoves kasdien vartoja 

tik ketvirtadalis
Pasak tyrimų ekspertės, 

žiūrint į produktų, vartojamų 
bent kartą per savaitę, lente-
lę, pastebima tendencija, kad 
sveikesnių produktų vartoji-
mas po truputį didėja, o ribo-
tinų – po truputį mažėja. 

„Pvz., žuvies vartojimas per 
pastaruosius metus padidėjo 
4 proc. punktais, nors šią pro-
dukto 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“, – anali-
zavo ekspertė. 

Ji taip pat atkreipė dėmesį, 
kad cukraus vartojimas per 
trejus metus sumažėjo viso-
se amžiaus grupėse, tačiau 
moterys ir vyresnio amžiaus 
žmonės cukraus apskritai 
vartoja mažiau. Vis dėlto 
vaisiai ir daržovės dar neta-



9TREČIAdIEnIS, 
�019 M. gRUodžIo 18 d., 

nAUjASIS gĖlUPIS

REKLAMA

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

EISMAS

Pagrindinė avarijų priežastis – ne vairavimo 
klaidos, o vairuotojo elgesys

Techninės klaidos vairuo-
jant, Kelių eismo taisyklių 
nepaisymas, greičio viršiji-
mas ar vairavimas apsvai-
gus nuo seno yra įvardija-
mos kaip pagrindinės ke-
liuose įvykstančių eismo 
įvykių priežastys. 

Tačiau Lietuvos transpor-
to saugos administracija 
(LTSA), remdamasi eismo 
įvykių aplinkybes nagrinė-
jančių pareigūnų patirtimi, 
dalinasi išvadomis, jog bū-
tent dėmesio blaškymas ir 
nesusikoncentravimas į ke-
lią yra lemiančios daugelio 
įvykstančių mirtinų eismo 
įvykių priežastys. 

LTSA darbuotojų atlikta 
analizė rodo, jog 2018 me-
tais dėl vairuotojų išsiblaš-
kymo ir nesusikaupimo įvy-
ko maždaug 8 proc. mirtinų 
įvykių ir maždaug 15 proc. 
įvykių, kuriuose eismo da-
lyviai buvo sužeisti. 

2019 metų duomenimis, 
dėl papildomos veiklos prie 
vairo įvyko apie 5 proc. mir-
tinų eismo įvykių ir apie 7 
proc., kuriuose buvo sužeisti 
žmonės.

„Ne mechaninės klaidos 
ir vairuojančiojo įgūdžiai, o 
vairuotojo netinkama elg-
sena bei reakcija į šalia jo 
vykstančius dalykus yra pa-
grindinė kelių eismo įvykių, 

galinčių pasibaigti mirtimi, 
priežastis“, – sako LTSA pa-
reigūnas Laurynas Jovaiša.

Jo teigimu, važiuodamas 
50 km/h greičiu automobi-
lis 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 ne-
tikėtai sustojusį automobilį 
priešais ar staiga atsiradusią 
kliūtį kelyje. Susidūrimas to-
kiu atveju – neišvengiamas. 

Vairuotojus taip pat la-
bai blaško naudojimasis 
elektroniniais prietaisais, 
telefono skambučiai, gauti 
pranešimai ar navigacinės 
sistemos siunčiamų ženklų 
stebėjimas bei dėmesys, nu-
kreiptas į objektus ar inci-
dentus kelyje bei pakelėse.

Daugeliui įvykių įtakos tu-
ri ir kiti automobilyje esan-
tys žmonės: automobilio 
gale sėdintys ir tarpusavyje 
besipykstantys vaikai ar ša-
lia garsiai kalbantis, įnirtin-
gai gestikuliuojantis žmo-
gus. Avaringas situacijas taip 
pat gali sukelti automobilyje 
esančio daikto siekimas, kė-
limas nuo grindų, bandymas 
užkąsti ar numalšinti troš-
kulį vairuojant, temperatū-

ros reguliavimas salone ir 
net radijo dažnių nustaty-
mas. Dėmesį ir mintis blaško 
veidrodėlių reguliavimas ar 
saugos diržų segimas auto-
mobiliui pajudėjus, salone 
dūzgiantis vabzdys ar besi-
blaškantis naminis gyvūnė-
lis bei cigaretės uždegimas 
ar užgesinimas.

„Visos šios išvardintos 
skirtingos aplinkybės dau-
geliui vairuotojų vis dar at-
rodo nereikšmingos ir ne-
trikdančios”, – pasakoja LT-
SA pareigūnas ir priduria, 
jog žmogaus sprendimas da-
ryti kelis darbus vienu metu 
gali prišaukti nelaimę.

 „Tikrai neužtrunkate pa-
rašyti SMS žinutę, susirasti 
mėgstamą grojamą dainą ar 
žvilgsniu nuraminti besiba-
rančius vaikus automobilio 
gale, tačiau tai blaško jūsų 
dėmesį, atitraukiate rankas 
nuo vairo, nusukate akis nuo 
kelio – jūs nevairuojate, o 
sprendžiate kilusią situaci-
ją ir taip iškart rizikuojate 
ne tik savo, bet ir aplinkinių 
gyvybe“, - patirtimi dalijasi 
LTSA pareigūnas. 

Visiškai išvengti blašky-
mosi vairuojant vargiai pa-
vyks, tačiau LTSA specia-
listai saugiam vairavimui 
rekomenduoja pasiruošti iš 
anksto: prieš automobiliui 
pajudant susireguliuoti sė-
dynės aukštį, veidrodėlius,  
įsivesti norimą adresą į navi-
gacijos programėlę, pritvir-
tinti 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. 

Neigiamas vairuotojų emocijas lydi promilės
Gruodis tradiciškai mus įsu-
ka į nesibaigiančių rūpesčių 
karuselę: sausakimšos par-
duotuvės, begaliniai dovanė-
lių sąrašai, kelionių planavi-
mas, eismą paralyžiuojan-
čios spūstys miestų gatvėse. 

O kur dar šventiniai darbo 
vakarėliai, susitikimai su se-
niai matytais bičiuliais, kurių 
metu viena taurė vyno, alaus 
bokalas ar stipresnio gėrimo 
kokteilis tampa tiesiog įpras-
ta pasibuvimo dalimi. Tokia 
įprasta, jog po to drąsiai sė-
dama prie vairo. 

Policijos departamento 
duomenimis, 2019 m. sau-
sio–lapkričio mėn. Lietuvoje 
užregistruota jau daugiau nei 
8300 neblaivių vairuotojų, 
3286 iš jų nustatytas daugiau 
negu 1,5 promilės girtumas. 
Dėl neblaivių vairuotojų kal-
tės per minėtą laikotarpį įvy-
ko 169 eismo įvykiai, žuvo 17 
žmonių, 250 sužeista.

„Pastebima, jog neblaivių 
vairuotojų itin padaugėja bū-
tent savaitgaliais ar švenčių 
metu, o tai juk reiškia viena 
– žmonės iš vakarėlių, resto-
ranų, susitikimų su draugais 
ar verslo partneriais, kuriuo-
se vartojo alkoholį, drąsiai 
sėdasi prie vairo. Beveik visi 
jie teisinasi, kad viena kita 
taurė juk nieko tokio – ma-
žina įtampą, padeda atsipa-
laiduoti, be to, jokio poveikio 
nejuntama“, – pasakoja Lietu-
vos transporto saugos admi-
nistracijos (LTSA) direktorius 
Genius Lukošius. „Todėl mes 
sau keliame tikslą – išsiaiškin-
ti, kas tai skatina ir kas padė-
tų išvengti tokio neatsakingo 
vairuotojų elgesio“.

Vairavimo mokyklų „Suma-
nus vairavimas“, „Vairuotojų 
akademija“ ir „Festina Lente“ 
psichologė Renata Gatavec-
kaitė atskleidžia, jog atsainų 
požiūrį į vairavimą neblai-
viam lemia kelios priežastys. 
Tokį sprendimą pirmiausia 
lemia asmenybės savybės 
ir įsitikinimai. Pavyzdžiui, 
jaunus vairuotojus masina 
nutrūktgalviškas elgesys, o 
brandaus amžiaus vairuoto-
jai pernelyg pasitiki savimi. 
Alkoholio išgėręs žmogus 
paprastai nebesupranta, kas 

su juo vyksta, tampa sponta-
niškas, todėl priima neraci-
onalius, emocijomis grįstus 
sprendimus. 

Nemažą bendravimo su 
vairuotojo pažymėjimą dėl al-
koholio praradusiais asmeni-
mis patirtį turinti psichologė 
pripažįsta, jog būtent neigia-
mos emocijos išgėrusį žmo-
gų labai dažnai išprovokuoja 
sėsti prie vairo. 

„Sudėtinga šalies istorija 
paliko ryškų pėdsaką mūsų 
širdyse bei mintyse. Visai ne-
nuostabu, jog daugelis vis dar 
ne tik nemokame tinkamai 
išreikšti ir išgyventi emocijų, 
bet jų ir neatpažįstame. Bai-
mė, pyktis, kaltė, jaudulys ly-
di bene kiekvieną šiuolaikinį 
žmogų. Sunkus darbas, san-
tykiai su šeimos nariais, pi-
niginė 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 proble-
mos priežasties“, –- pasakoja 
R. Gataveckaitė.

Daugelis išgėrusiųjų yra tie-
siog uždelsto veikimo bomba. 
Apsvaigęs ir atsipalaidavęs 
žmogus pervertina savo ga-
limybes, sėdasi prie vairo, 
o tada elementari situacija: 
baimė, jog sustabdys, neman-
dagus 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 pa-
žinti savo emocijas, nes val-
dyti ir kontroliuoti galima 
tik tai, kas yra atpažįstama. 
Be to, situacija pasikeistų, jei 
vairuotojas dažniau pagalvo-
tų apie galimas neatsakingo 
elgesio pasekmes ir savo at-
sakomybę.

Nuo 2009 m. liepos 1 d. tei-
sę vairuoti transporto prie-
mones atgauna tik baigę spe-
cialųjį mokymosi kursą. Psi-
chologo dėstomoje medžia-
goje daug kalbama apie as-
menybės savybių įtaką vai-
ravimui, emocijas, vidinius 
psichofiziologinius dalykus 

(dėmesys, atmintis, suvoki-
mas), apie vaistų, psichotro-
pinių medžiagų poveikį bei 
vairavimo kultūrą. 

„Išdėsčiusi savo papildo-
mo mokymo kursą neretai 
išgirstu, kad tai galėtų būti 
dėstoma ir besimokantiems 
vairuoti asmenims. Logiška, 
juk tai būtų prevencija, kuri 
keltų vairuotojų sąmoningu-
mą 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 tu-
rėtų suveikti stop mygtukas. 
Privaloma prisiimti atsako-
mybę už draugą ar bičiulį ir 
pabandyti sustabdyti jį pasiū-
lant išsikviesti taksi ar tiesiog 
pavėžėti. 

„Beje, dar 1995 metais Bel-
gijoje pradėta, o vėliau po ki-
tas Europos valstybes paplito 
saugaus eismo kampanija, ku-
ria siekiama atkreipti dėmesį 
į vairavimo išgėrus pavojus ir 
kuri ragina bent vieną vakarė-
lio asmenį sąmoningai nevar-
toti alkoholio, kad galėtų savo 
draugus, šeimos narius ar ko-
legas saugiai parvežti namo. 
Jis vadinamas Bob‘u (origina-
lo kalba „Bewust Onbeschon-
ken Bestuurder“, išvertus į 
lietuvių kalbą – sąmoningai 
blaivus vairuotojas). Manau, 
kad tai labai prasminga ir pa-
veiku, todėl noriu tikėti, kad ši 
kampanija ras kelią ir pas mū-
sų tautiečius“, – patarimais 
dalinasi LTSA direktorius G. 
Lukošius.

Anot jo, jei išgėrusio as-
mens nepavyksta perkalbėti 
ar jis elgiasi agresyviai, apie 
tai pagalbos telefonu priva-
loma informuoti policijos pa-
reigūnus. Jie profesionaliomis 
priemonėmis sustabdys nu-
sikaltimą darantį asmenį, o 
mūsų sąžinė bus rami pasirū-
pinus ir pėsčiaisiais, ir dvirati-
ninkais, ir motociklininkais, ir 
kitais vairuotojais. Galiausiai 
pasielgę pilietiškai apsaugosi-
me ir išgėrusiojo gyvybę. Juk 
toks ir turi būti šventinis lai-
kotarpis – daryti gera. Saugo-
kime vieni kitus! LTSA 
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D. Trampas ketina paskelbti apie 4 tūkst. 
JAV karių išvedimą iš Afganistano
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.

Albanijoje dėl 51 gyvybę nusinešusio 
žemės drebėjimo sulaikyti devyni žmonės
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.

įdoMU

„Tele2“ Kalėdos: 2,5 GB duomenų tik už 7,5 Eur/
mėn., o išmanieji – iki 54 proc. pigiau

tele2.lt, bei sudarant 24 mėn. 
sutartį. Nuolaidos dydis pri-
klauso nuo pasirinkto mokė-
jimo plano.

Suskubti turėtų dar šiais 
metais svajojantys įsigyti 
naująjį „Samsung S10+“ mo-
delį su 128 GB atmintine. Šis, 
net 6,4 colių įstrižainės ekra-
ną turintis, išmanusis itin 
tiks ieškantiems galingo ir 
spartaus, o taip pat stilingo 
telefono.

Sutaupys ir pasiūlymo lai-
kotarpiu įsigysiantys išma-
nųjį „Samsung S10e“. Jį rink-
tis verta ieškantiems kom-
paktiškesnio bei lengvesnio 
modelio. Beje, šis telefonas 
tinka ir daug fotografuojan-
tiems – gamintojo teigimu, 
jo atminties užteks daugiau 
nei 50 tūkst. nuotraukų sau-
gojimui.

Pasiūlymas paruoštas ir 
„Samsung A50“ modeliui su 
128 GB atmintine. Šį, subti-
laus 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 artė-
jančių Kalėdų proga šeimos 
narius ketinate nustebinti iš-
maniuoju įrenginiu – taip pat 
skubėkite į operatoriaus in-
ternetinę parduotuvę ar sa-
loną. Nuo ausinių, kolonėlių 
iki roboto siurblio – „Tele2“ 

siūlo ne tik platų šių įrengi-
nių asortimentą, bet ir iki 30 
proc. siekiančias nuolaidas 
jiems įsigyti.

Apie visus pasiūlyme da-
lyvaujančius išmaniųjų tele-
fonų ir įrenginių modelius, 
nuolaidų sąlygas, mokesčius 
ir taisykles daugiau sužinosi-
te www.tele2.lt, „Tele2“ salo-
nuose ar paskambinus 117. 
Akcijos laikas bei įrenginių 
kiekis – riboti.

Kartu su „Tele2 Laisvu 
internetu“ – kompiuteriai 

tik nuo 99 Eur
Staigmenų paruošta ir 

daugiau. Artimuosius keti-
nantys nustebinti nauju ne-
šiojamu kompiuteriu, jau 
dabar gali pasinaudoti anks-
tyvais „Tele2“ kalėdiniais pa-
siūlymais – kainos prasideda 
tik nuo 99 Eur!

Pasiūlymai galioja kom-
piuterius įsigyjant kartu su 
„Tele2 Laisvo interneto“ ne-
ribotu planu (už 18,90 Eur/
mėn.) ir sudarant 24 mėn. 
sutartį. Ilgai laukti neverta 
– mėnesio įmokos už pasiū-
lyme dalyvaujančius kom-
piuterius prasideda vos nuo 
3,08 Eur.

Apie visus pasiūlyme da-
lyvaujančius kompiuterių 
modelius, nuolaidų sąlygas, 
mokesčius ir taisykles suži-
nosite www.tele2.lt, „Tele2“ 
salonuose ar paskambinus 
117. Akcijos laikas bei įren-
ginių kiekis – riboti. 

tų pokalbių, SMS ir interneto 
planais nuo 7,50 Eur/mėn., 
skelbiamais www.tele2.lt, 
bei sudarant 24 mėn. sutar-
tį. Nuolaidos dydis priklau-
so nuo pasirinkto mokėjimo 
plano.

Pasiūlyme dalyvauja net 
trys „Apple“ išmaniųjų mo-
deliai. Vieni tokių – ryškias-
palviais korpusais išsiski-
riantys flagmanai „iPhone 
11“. Tokį modelį su 64 GB 
atmintine ir dviguba kamera 
dabar galima įsigyti itin pa-
traukliomis sąlygomis. Beje, 
jį verta rinktis daug filmuo-
jantiems – šis išmanusis ypač 
aukštos kokybės 4K vaizdo 
įrašus fiksuoja net 60 kadrų 
per sekundę greičiu.

Gerų naujienų paruošta ir 
norintiems įsigyti dar galin-
gesnius, net tris kameras tu-
rinčius „Pro“ serijos „Apple“ 
flagmanus. Ypatingos nuolai-
dos šiuo metu taikomos tiek 
„iPhone 11 Pro“, tiek „iPhone 
11 Pro Max“ modeliams.

Nuolaidos „Samsung“ 
išmaniesiems – iki 54 

proc.
Šventiniais „Tele2“ pasiū-

lymais džiaugtis turėtų ir 
„Samsung“ gerbėjai. Dabar 
šio gamintojo išmaniuosius 
įsigyti galima net iki 54 proc. 
pigiau. Nuolaidos galioja te-
lefonus įsigyjant kartu su 
neribotų pokalbių, SMS ir 
interneto planais nuo 7,50 
Eur/mėn., skelbiamais www.

Gruodis daugeliui sieja-
si ne tik su didžiausių šei-
mos švenčių laukimu, už-
baigiamais darbais, bet ir 
skubėjimu bei išlaidomis 
dovanoms. 

Tačiau šie metai gali būti 
išlydėti kitaip, neištuštėju-
siomis piniginėmis ir ramiau 
– juk dabar „Tele2“ interne-
tinėje parduotuvėje ir salo-
nuose taikomi itin viliojantys 
pasiūlymai planams, telefo-
nams, kompiuteriams bei 
išmaniesiems įsigyti.

„Norėjome, kad klientai 
šiais metais galėtų Kalėdoms 
pasiruošti lengviau, sutau-
pytų ir laiko, ir pinigų. Todėl 
visais mūsų šventiniais pa-
siūlymais galima pasinau-
doti 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 par-

duotuvę www.tele2.lt tikrai 
verta – pavyzdžiui, dėl „Te-
le2“ taikomos šventinės nuo-
laidos pokalbių planui su 2,5 
GB duomenų, kuriuos galima 
naudoti visoje Lietuvoje. Su-
darant 12 arba 24 mėn. su-
tartį, šis mokėjimo planas su 
neribotais pokalbiais ir SMS 
žinutėmis dabar kainuoja 
vos 7,5 Eur/mėn. Duomenis 
naudojant ES ir EEE šalyse 
– taikoma papildoma prie-
moka.

Įsigijus naują planą, ver-
ta atsinaujinti ir išmanųjį – 
jiems įsigyti „Tele2“  taip pat 
paruošė viliojančių pasiūly-
mų. Itin suskubti turėtų sva-
jojantys sau įsigyti ar artimą-
jį nustebinti „iPhone“ flagma-
nu – dabar nuolaidos jiems 
siekia net iki 230 eurų!

Pasiūlymai galioja telefo-
nus įsigyjant kartu su neribo-

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

įstatymą.
Dovanų teikimą valstybės 

tarnautojams reglamentuoja 
Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybės tarny-
boje įstatymas. Jis „valsty-
bės tarnautojo“ sąvoka api-
brėžia plačiai ir apima vals-
tybės tarnautojus, akcinių 
bendrovių, kurių daugiau 
nei 50 proc. akcijų priklau-
so valstybei bei savivaldybei 
vadovus, pavaduotojus, taip 
pat kitus asmenis, turinčius 
viešojo administravimo įga-
liojimus.

„Iš pirmo žvilgsnio atrody-
tų, kad valstybės tarnautojai 
gali priimti dovanas, o dova-
nų iki 150 EUR net nereikia 
deklaruoti. Tačiau nėra taip 
paprasta. Pati dovanos es-
mė, kaip rašo Wikipedia, yra 
„emociškai teigiamai nu-
teikti adresatą“. Jeigu vals-
tybės tarnautojas pradeda 
jausti „teigiamas emocijas“ 
dovanotojui, tai reiškia, kad 
jis pradeda dovanotoją trak-
tuoti kitaip nei kitus asmenis, 
o tai jau yra interesų konflik-
tas“, – sako Rokas Zaleskis, 
advokatų kontoros „Averus“ 
teisininkas, viešųjų pirkimų 
specialistas.

Priimti galima tik 
reprezentacines dovanas, 
leidžiamas tarptautinio 

protokolo
Pasak jo, tokiu atveju, įsta-

tymas numato, kad valstybės 
tarnautojas, gavęs dovaną, 
turėtų padėkoti ir atsisakyti 
dovaną priimti; priimti do-
vaną ir metams nusišalinti 
nuo bet kokių sprendimų, 
susijusių su dovanotoju, pri-
ėmimo, arba perduoti šią 
dovaną įstaigai (tokiu atve-
ju būtų laikoma, kad dovaną 
gavo įstaiga, o ne valstybės 
tarnautojas).

Įstatyme nurodoma, kad 
valstybės tarnautojas gali 
priimti dovanas tik tuo atve-
ju, jeigu tai nesukelia intere-
sų konflikto. Taip pat nuro-
doma, kad tarnautojai priva-
lo deklaruoti visas dovanas, 

Teisininkas pataria: ką reikia 
žinoti apie dovanas valstybės 
tarnautojams kurių vertė viršija 150 Eur.

Tiesa, minėtas apribojimas 
netaikomas asmenims, gavu-
siems dovanų ar paslaugų 
pagal tarptautinį protokolą 
ar tradicijas, kurios įprastai 
yra susijusios su asmens, 
dirbančio valstybinėje tar-
nyboje, pareigomis, taip pat 
reprezentacijai skirtoms do-
vanoms.  „Paprastai tai yra 
valstybės, įstaigos ar kitokia 
simbolika, kalendoriai, kny-
gos, informacinio pobūdžio 
leidiniai, kurių vertė nevirši-
ja 30 eurų. Jei nurodytos do-
vanos vertė viršija 30 eurų, 
ši dovana yra laikoma valsty-
bės ar savivaldybės nuosavy-
be“, – sako teisininkas.
Griežčiausi – taiko nulinę 

dovanų politiką
Kurį variantą pasirinkti, 

nusprendžia pats valstybės 
tarnautojas arba tai regla-
mentuoja įstaigos politika. 
Pasak R. Zaleskio, praktikoje 
situacijų būna įvairių. Vieno-
se įstaigose yra priimta imti 
dovanas ir dėl to niekas ne-
suka galvos, kitose įstaigo-
se yra labiau priimta neimti 
dovanų. Tačiau vis dažniau 
įstaigos linksta prie nulinės 
dovanų politikos – tarp to-
kių yra STT, VMI, Nacionalinė 
paramos agentūra, Vilniaus 
miesto savivaldybė, Lietuvos 
oro uostai, Lietuvos trans-
porto saugos administracija 
ir kitos. „Transparency inter-
national“ taip pat rekomen-
duoja įstaigoms laikytis nu-
linės dovanų politikos. 

„Tai reiškia, kad visos do-
vanos, kurios neatitinka įsta-
tymų, yra grąžinamos, per-
duodamos labdarai arba 
sunaikinamos. Nebent jos 
atitinka reprezentacinės do-
vanos kategoriją, yra įteiktos 
pagal tarptautinį protokolą ir 
tradicijas bei yra iki 30 eur 
vertės. Tačiau praktikoje to-
kiose įstaigose neretai gra-
žinamos net minėtus krite-
rijus atitinkančios dovanos“, 
– sakė R. Zaleskis. Nulinių 
dovanų politiką turinčioms 
įstaigoms rekomenduojama 
siųsti tiesiog padėkos laiškus 
ar atvirutes. 

atKelta IŠ 1 p.
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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.

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“.

 
06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:02 La-
bas rytas, Lietuva 06:30 
Žinios. Orai. 09:20 Senis. 
Detektyvinis serialas 10:25 
Miuncheno kriminalinė 
policija 36. Detektyvinis 
serialas 11:10 Komisaras 
Reksas. Detektyvinis seri-
alas 12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:35 Kūrybingumo mo-
kykla 16:45 Premjera. Po-
nių rojus. Serialas 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klaus-
kite daktaro 19:30 Daiktų 
istorijos 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“.” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“.” 21:30 Gyvenk be 
skolų 22:30 Dviračio žinios 
23:00 Ištikimybė. Serialas, 
trileris 23:45 Komisaras 
Reksas. Detektyvinis seri-
alas 00:30 Mūsų gyvūnai 
01:00 LRT radijo žinios  

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

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

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

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

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

TV 
06:30 Tėvas Motiejus (12) 

KETVIRTADIENIS 
GRUODŽIO

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

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Jazz 2019.(2 dalis) 07:00 
Kultūros diena 07:25 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo. 
Serialas 07:40 Drakoniu-
kas Kokosas 1. Animacinis 
serialas 07:55 Smurfai. 
Animacinis serialas 08:20 
Mūšio laukas. Visuome-
nės atsparumo skatinimo 
programa 08:50 Maistas: 
tiesa ar pramanas? 4. Dok.
serialas 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 12:15 Kultū-
rų kryžkelė. Trembita 12:40 
Veranda. Programa apie 
aplinkos estetiką 13:05 Na-
cionalinė ekspedicija 14:00 
Gimę tą pačią dieną 14:55 
Laikinosios sostinės feno-
menas. Tyrimų laboratorija. 
Dok.filmas 15:25 Unikalios 
mamos. Socialinės realy-
bės programa 15:50 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo.  
16:05 Drakoniukas Koko-
sas 1. Animacinis serialas 
16:15 Smurfai. Animacinis 
serialas 16:45 Premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
4. Dok.serialas 17:05 Ieškok 
manęs Paryžiuje 2. Seria-
las 18:00 Kultūros diena. 
18:30 Muzikinis intarpas 
18:50 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Ketvirtfina-
lis. Pasvalio „Pieno žvaigž-
dės“ – Panevėžio „Lietkabe-
lis“. Tiesioginė transliacija 
21:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Architektas Vy-
tautas Landsbergis-Žemkal-
nis 21:30 Elito kinas. Danų 
mergina. Biografinė dra-
ma 23:25 Arvydas Sabo-
nis. Istoriniai kadrai 00:15 
DW naujienos rusų kalba. 
00:30 Dabar pasaulyje 
01:00 Euromaxx 

 
06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:02 La-
bas rytas, Lietuva 06:30 
Žinios. Orai. 09:20 Senis. 
Detektyvinis serialas 10:25 
Miuncheno kriminalinė po-
licija 36. Detektyvinis seri-
alas 11:10 Komisaras Rek-
sas. Detektyvinis serialas 
12:00 Vartotojų kontrolė 
13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:35 Kūrybingumo mo-
kykla 16:45 Premjera. Po-
nių rojus. Serialas 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauski-
te daktaro 19:30 Gyvenimo 
spalvos 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“.” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“.” 21:30 Premjera. 
Kilti ir kelti. „Carito“ misija 
Lietuvoje. Dok.filmas 22:30 
Dviračio žinios 23:00 Prem-
jera. Apgavikai 1. Serialas 
23:45 Komisaras Reksas. 
Detektyvinis serialas 00:30 
Langas į valdžią 01:00 LRT 
radijo žinios  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1259,1260,1261) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(25) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (117,118) 09:55 
Rimti reikalai 2 (61) 10:25 
Rozenheimo policija (13) 
11:25 PREMJERA Atsargiai - 
giminės! (1) 12:00 Bus vis-
ko 13:00 Tik tu ir aš (30,31) 
14:00 Našlaitės (140) 15:00 
Svajoklė (140) 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva 17:30 VIDO 
VIDeO 18:30 Žinios 19:15 
Sportas 19:22 Orai 19:25 
KK2 vaikai 19:30 KK2 20:00 
Gaudyk laiką 21:00 Rimti 
reikalai 2 (62) 21:30 Žinios 
22:20 Sportas 22:27 Orai 
22:30 VAKARO SEANSAS 
Tik nekvieskite farų! 00:40 
Akloji zona (19) 01:35 Ūsuo-
tasis ponas Mortdecai 

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

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

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

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

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

 
 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Krikš-
čionio žodis 06:20 Vilnius 
Jazz 2019.(1 dalis) 07:00 
Kultūros diena 07:25 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo. 
Serialas 07:40 Drakoniu-
kas Kokosas 1. Animacinis 
serialas 07:55 Smurfai. 
Animacinis serialas 08:20 
Smalsumo genas 08:50 
Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4. Dok.serialas 09:15 
Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kal-
ba. 12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 12:40 Literatūros 
pėdsekys. Programa apie 
Lietuvos įtaką pasaulio kū-
rėjams 13:05 Stambiu pla-
nu 14:00 Muzikinis intarpas 
14:20 Tarptautinis literatū-
ros festivalis „Vilniaus lapai 
2019“ 15:50 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo. Serialas 
16:05 Drakoniukas Koko-
sas 1. Animacinis serialas 
16:15 Smurfai. Animacinis 
serialas 16:45 Premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
4. Dok.serialas 17:05 Prem-
jera. Ieškok manęs Paryžiu-
je 1. Serialas 18:00 Kultūros 
diena. 18:30 Gimę tą pačią 
dieną 19:30 FIFA klubų Pa-
saulio taurė. Pusfinalis. „Li-
verpulis“ – Monterėjaus „CF 
Monterrey“ arba Dohos „Al 
Sadd SC“. Tiesioginė trans-
liacija 21:25 FIBA Čempionų 
lyga. Dižono „JDA“ – Klaipė-
dos „Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija 23:30 Nacio-
nalinė ekspedicija 00:25 
DW naujienos rusų kalba. 
00:40 Dabar pasaulyje

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 pro-

gramos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų verti-
nimo komisijos patvirtinimo

3. Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo pro-
gramos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų verti-
nimo 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 didžiau-

sio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. va-

sario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savi-
valdybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

9. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo val-
dyti, 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 tur-
to 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 vande-

nys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prienų rajo-
no 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 įs-
taigos Prienų ligoninės valdymo struktūros ir pareigy-
bių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 
vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-26 „Dėl pritarimo pro-
jektui „Prienų rajono dalies sausinimo tinklo ir melio-
racijos 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 skir-
tų lėšų paskirstymo patvirtinimo“  pakeitimo

20. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo 
_________________

Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės 
interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje „Tarybos 
posėdžių darbotvarkės“.
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REKLAMA

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

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.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

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

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

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

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

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

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „Pasau-
lis iš viršaus“ (1/6) 07:00 
Laikykitės ten. Pokalbiai 
08:00 #NeSpaudai 09:00 
Greiti pietūs 10:00 Ma-
no vieta 10:30 Kryptys LT 
11:00 Gyvenimas 12:00 
TV parduotuvė 12:15 „Pone 
prezidente” (1/26) 12:50 
„Gyvybės langelis“ (1/20) 
14:00 Skyrybos 15:00 „Pa-
vojingi jausmai” (1/3,4) 
16:00 Reporteris 16:20 
Sportas 16:28 Orai 16:30 
Oponentai 17:00 „Gyvy-
bės langelis“ (1/21) 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 
18:55 Orai 19:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/33) 20:00 
Reporteris 20:48 Sportas 
20:58 Orai 21:00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 22:00 Oponentai 22:30 
Reporteris 22:50 Sportas 
22:58 Orai 23:00 Bušido 
ringas. Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019” 23:30 
Vantos lapas 00:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/33) 01:00 
„Gyvybės langelis“ (1/21) 
02:10 Oponentai 02:30 
„Pavojingi jausmai” (1/3,4) 
03:30 Reporteris 04:00 
Sportas 04:08 Orai  

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

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

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Jazz 2019 07:00 Kultūros 
diena 07:25 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo. Serialas 
07:40 Drakoniukas Koko-
sas 1. Animacinis serialas 
07:55 Smurfai. Animacinis 
serialas 08:20 Pasaulio lie-
tuvių žinios 08:50 Maistas: 
tiesa ar pramanas? 4. Do-
kumentinis serialas 09:15 
Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė 12:40 7 Kauno 
dienos 13:05 Mūsų mies-
teliai. Igliauka. 2 dalis 13:55 
Pasaulio teisuoliai 14:40 
„Chopin Jazz Inn“ su Evelina 
Sašenko 15:50 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo. Serialas 
16:05 Drakoniukas Koko-
sas 1. Animacinis serialas 
16:15 Smurfai. Animacinis 
serialas 16:45 Premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
4. Dok.serialas 17:05 Ieškok 
manęs Paryžiuje 2. Serialas 
18:00 Kultūros diena. 18:30 
Kelias į namus 19:00 Do-
kumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“ 19:25 Žmonių 
biblioteka. Lietuvos naci-
onalinės Martyno Mažvy-
do bibliotekos šimtmečio 
šventinis renginys 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 
21:30 Europos kinas. Vieni 
metai po rytojaus. Drama 
23:00 Koncertas, skirtas E. 
Balsio 100-osioms gimimo 
metinėms 00:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 Ve-
randa. Programa apie aplin-
kos estetiką 01:10 Džiaze tik 
merginos. 
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Mūšio lau-
kas. Visuomenės atspa-
rumo skatinimo progra-
ma 07:30 Kalėdų šeima. 
Komedija 09:00 Labas 
rytas, Lietuva 09:30 Ži-
nios. Orai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. 
Šnipas sniege. Dokumen-
tinis filmas 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 4.Dok.
serialas 13:50 Džesika 
Flečer 10. Kriminalinis se-
rialas 15:28 Loterija „Keno 
Loto“.” 15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncer-
tas 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Langas į val-
džią 18:30 Vakaras su Edita 
19:30 Stilius 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 
20:30 Panorama 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Šok su 
žvaigžde 23:10 Tegyvuoja 
meilė!. Romantinė kome-
dija 01:20 Spektras. Veiks-
mo trileris 03:40 Kilti ir kel-
ti. „Carito“ misija Lietuvoje. 
Dok.filmas 04:30 Kalėdų 
šeima. Komedija 

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

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

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

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

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešė-
lyje“ (13,14) 08:30 Nauja 
diena 09:00 Bušido rin-
gas. Tarptautinis turny-
ras „BUSHIDO KOK 2019” 
09:30 Krepšinio pasauly-
je su V 10:00 Vantos lapas 
10:30 „Pone prezidente” 
(1/24,25,26) 12:00 „De-
tektyvas Linlis“ (8) 14:00 
Gyvenimas 15:00 Laikyki-
tės ten su Andriumi Tapi-
nu. 2019. N-7. 16:00 Žinios 
16:28 Orai 16:30 Kryp-
tys LT 17:00 Laikykitės 
ten. Pokalbiai 18:00 Žinios 
18:28 Orai 18:30 „TV Euro-
pa pristato. Vyrų šešėlyje“ 
(13) 19:00 „Moterų dakta-
ras“ (3/34) 20:00 Žinios 
20:28 Orai 20:30 Oponen-
tai 21:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 22:00 
Neprijaukinti (2) 22:30 Ži-
nios 22:58 Orai 23:00 Lai-
kykitės ten. Pokalbiai. G 
00:00 „Moterų daktaras“ 
(3/34) 01:00 „Pagrindi-
nis įtariamasis. Tenison“ 
(1/1,2) 03:00 „Pasaulis iš 
viršaus“ (5/13) 03:20 Vira-

ŠEŠTADIENIS 
GRUODŽIO

21
las 03:40 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 04:20 
Gyvenimas 

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

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

Atėjus ilgai lauktam adven-
tui Jiezno gimnazijos iki-
mokyklinio ugdymo sky-
riaus ir lopšelio-darželio 
bendruomenė susirinko 
į paskutinį metų renginį 
– šventinį advento rytme-
tį, kurio metu ne tik vaiku-
čiai, bet ir jų tėveliai, šei-
mos nariai galėjo pabūti 
kartu, nuoširdžiai paben-
drauti, susipažinti su lie-
tuvių liaudies papročiais 
ir tradicijomis. 

Renginio vedėja pirmiau-
sia pasveikino visus gausiai 
susirinkusius į advento ry-
tmetį ir priminė, kad gruodis 
– ne tik pirmas žiemos, bet ir 
paskutinis metų mėnuo. Lie-
tuva – žemdirbių kraštas. Ir 
senovėje, ir dabar žmonėms 
rūpėjo oras: dėl pavasario 
darbų, vasaros atostogų. Tai-
gi, koks gruodis – tokia ir žie-
ma. Jei gruodis sausas– tai ir 
pavasaris bus sausas. Jei gruo-
džio mėnesį būna šilta, nepas-
ninga, tai pavasarį vėlai atšils. 
Seniau žmonės gruodį ne tik 
pranašaudavo orus, bet ir lau-
kė gražiausių metų švenčių 
– Kūčių ir šv. Kalėdų.

Renginio vedėja papasa-
kojo, kokius darbus dirbdavo 
suaugusieji ilgais rudens va-
karais, kai gyvuliukai ramiai 
rupšnojo šienelį savo tvarte-
liuose, ir pakvietė visus ren-
ginio dalyvius padirbėti kartu 
su vaikučiais: susukti siūlus 
į kamuoliukus, suskirstant 
pagal spalvas, išlukštenti pu-
peles, iškedenti avies vilnas, 
plėšyti plunksnas.

Po darbų laukė linksmoji 
renginio dalis. Muzikinio ug-
dymo pedagogė Eglutė pa-
kvietė visus pažaisti lietuvių 
liaudies žaidimus „Gražus 
mūsų jaunimėlis“, „Upytėlė“ 
ir kt., padainuoti įvairių daine-
lių, minti mįsles, minkles.

Po linksmosios dalies vi-
si 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 violeti-
nės, 1 balta). Jis simbolizuoja 
gyvybę, nenutrūkstamą visa 

Adventinis rytmetys „Močiutės 
seklyčioje“

ko pradžią: rudenį keičia žie-
ma, žiemą – pavasaris, pava-
sarį – vasara ir taip viskas ra-
tu, ratu, ratu... Keturios žva-
kelės simbolizuoja keturias 
rimties, susikaupimo ir lau-
kimo savaites iki pat Kalėdų. 
Iki Kūčių vakarienės dar liko 
laiko, tad reikėtų nesivaidyti, 
nesipykti,nerūstauti. 

Visus susėdusius prie balta 
staltiese užtiesto stalo pasvei-
kino Jiezno gimnazijos direk-
torės pavaduotoja D. Mazu-
ronienė ir Jiezno gimnazijos 
bibliotekos atstovai, kurie 
taip pat papasakojo apie pa-
pročius, tradicijas.

Renginio vedėja paaiškino, 
kad ant tokio stalo Kūčių va-
karą dedama 12 valgių, ku-
riuos 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 ge-
resniems.

Po burtų traukimo rengi-
nio vedėja padėkojo visiems 
susirinkusiesiems, taip pat 
„Zuikučių“ grupės mamytėms 
Renatai Vaidogienei, Eglutei 
Klinavičienei už girliandinę 
eglutę, kuri puošia grupės lan-
gą, už edukacines pamokėles 
ir pasiūlė grįžti į grupes, kur 
laukė staigmena – su lupe-
nomis virtos bulvės, kurias 
reikėjo patiems nusilupti ir 
skanauti su sviesteliu.

Prie renginio daug prisidė-
jo mokytojos L. Daunorienė, J. 
Jonelienė, D. Švedienė, V. Kas-
teckaja, muzikinio ugdymo 
pedagogė Eglutė. Ačiū joms!

Jiezno gimnazijos ikimo-
kyklinio ugdymo skyriaus 

mokytojos B. Šalčiuvienė, V. 
Kasteckaja 
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Dėl naujos tvarkos padangų 
perdirbimo rinkoje gali kilti kainos
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.

Darbo jėgos paklausa lapkritį mažėjo 
dešimtadaliu
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.

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

tininkų – dalyvavo Lietuvos 
orientavimosi sporto bėgte 
čempionato sprinto trasos 
varžybose Trakuose. Šiose 
varžybose iš viso dalyvavo 
621 sportininkas.

Vištytyje vykusiose „Dau-
giadienėse Tako“ varžybose 
dalyvavo net 795 sportinin-
kai, tarp jų ir 9 OSK „Šilas“ 
sportininkai. Jie parsivežė 10 
pirmosios vietos ir 4 trečio-
sios vietos apdovanojimus. 

Pačių OSK „Šilas“ sporti-
ninkų asmeniniai pasieki-
mai, ko gero, dar įspūdin-
gesni.  

Daugkartinis orientavimo-
si sporto čempionas Vytau-
tas Beliūnas yra Lietuvos OS 
rinktinės narys. Šiuos metus 
jis baigė Baltijos šalių čempi-
onate Estijoje užėmęs 2 vietą 
komandinėje įskaitoje, Lie-
tuvos čempionato estafečių 
trasoje – 1 vietą, ilgoje trasoje 
– 1 vietą, trumpoje trasoje – 3 
vietą, Lietuvos klubų taurės 
varžybose – 3 vietą, Lietuvos 
čempionato vidutinėje traso-
je – 4 vietą, mišrioje sprinto 
estafetėje – 5 vietą.

Mantas Martinkus, irgi Lie-
tuvos rinktinės narys, 2019 
metus baigė Baltijos šalių 
čempionate Estijoje užėmęs 
2 vietą komandinėje įskaito-
je, Lietuvos čempionato esta-
fečių trasoje – 1 vietą, viduti-
nėje 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.

Orientavimosi sporto var-
žybose prizinės būna 6 vie-
tos, todėl nenuostabu, kad 
visi klubo sportininkai per 
metus surenka po kelis reikš-
mingus apdovanojimus.

Algirdas Bartkevičius (Lie-
tuvos rinktinės narys) Lie-
tuvos čempionato estafečių 
trasoje užėmė 1 vietą, Lietu-
vos klubų taurės varžybose – 
3 vietą. Rokas Lipnickas (Lie-
tuvos rinktinės narys) Balti-
jos šalių čempionate Estijoje 
užėmė 2 vietą komandinėje 
įskaitoje, Lietuvos čempio-
nato ilgoje trasoje – 1 vietą, 
trumpoje trasoje – 2 vietą, 
Lietuvos OSS čempionato 
trumpoje trasoje – 1 vietą, 
vidutinėje trasoje – 1 vietą, 
Lietuvos čempionato vidu-
tinėje trasoje – 3 vietą, miš-
rioje sprinto estafetėje – 5 
vietą, naktinėje trasoje – 4 
vietą, Lietuvos klubų taurės 
varžybose – 3 vietą, Spring 
Cup 2019 – 2 vietą.

Akvilė Bartkevičiūtė (Lie-
tuvos rinktinės narė) Baltijos 
šalių čempionate Estijoje už-
ėmė 2 vietą komandinėje įs-
kaitoje, Lietuvos OSS čempi-
onato estafetėje – 4 vietą, Lie-
tuvos 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 nakti-
nėje trasoje užėmė 1 vietą, 
trumpoje trasoje – 3 vietą, 
Lietuvos OSS čempionato es-
tafetėje – 4 vietą, Spring Cup 
2019 – 3 vietą.

Indrė Beliūnė  Lietuvos 
klubų taurės varžybose užė-
mė 3 vietą, Lietuvos čempi-
onatos estafečių trasoje – 4 
vietą, vidutinėje trasoje – 5 
vietą, Spring Cup 2019 – 1 
vietą (WA).

Milda Radzivonaitė (Lie-
tuvos  rinktinės narė) Balti-
jos šalių čempionate Estijoje 
užėmė 2 vietą komandinėje 
įskaitoje, Lietuvos klubų tau-
rės varžybose – 3 vietą, Lie-
tuvos čempionato trumpoje 
trasoje – 6 vietą, sprinto esta-
fečių trasoje – 5 vietą. 

Andrius Valatka Lietuvos 
čempionato vidutinėje tra-
soje užėmė 2 vietą, labai il-
goje trasoje – 3 vietą, sprin-
to trasoje – 3 vietą, Lietuvos 
klubų taurės varžybose – 3 
vietą, Spring Cup 2019 – 1 
vietą, Vileišio taurės varžy-
bose – 3 vietą, Lietuvos OS 
veteranų ,,Superloto“ lygoje 
2019 – 3 vietą.

Pranas Mockus Lietuvos 
OSS čempionato vidutinėje 
trasoje užėmė 1 vietą, esta-
fetėje – 3 vietą, ilgoje trasoje 
– 3 vietą, trumpoje trasoje 
– 5 vietą.

Zenonas Radzivonas Lie-
tuvos OSS čempionato ilgoje 
trasoje užėmė 1 vietą, estafe-
tėje – 3 vietą, trumpoje traso-
je – 4 vietą.

Vytautas Kamarūnas Lie-
tuvos čempionato vidutinėje 
trasoje užėmė 1 vieta, labai il-
goje trasoje – 1 vietą, Spring 
Cup 2019 – 2 vietą.

Rimvydas Arlauskas Lie-
tuvos klubų taurės varžybo-
se užėmė 3 vietą, Lietuvos 
čempionato ilgoje trasoje 
– 4 vietą, Lietuvos OS vete-

ranų ,,Superloto“ lygoje 2019 
– 4 vietą.

Andrius Jasiūnas Lietuvos 
klubų taurės varžybose už-
ėmė 3 vietą, Lietuvos čem-
pionato vidutinėje trasoje 
– 4 vietą.

Benas Radzivonas (Lietu-
vos jaunimo rinktinės narys) 
Baltijos šalių jaunimo taurės 
varžybose Latvijoje užėmė 3 
vietą komandinėje įskaitoje, 
Lietuvos OSS čempionato 
vidutinėje trasoje – 2 vie-
tą, sprinto trasoje – 3 vietą, 
Lietuvos čempionatos ilgoje 
trasoje – 5 vietą, vidutinėje 
trasoje – 5 vietą.

Antanas Arlauskas Spring 
Cup 2019 pelnė 3 vietą, Tel-
šių daugiadienėse varžybose 
– 5 vietą.

OSK „Šilas“ vadovas Au-
dronius 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, Zeno-
nas Radzivonas visada sezo-
no pabaigoje pasveikina visą 
klubą bei porą pažangiausių 
tų metų klubo narių. 

OSK „Šilas“ vadovas ne-
gailėjo ir gerų žodžių trene-
rei bei vienai iš didžiausių 
pagalbininkių Kristinai Su-
kockytei. Vadovo dėmesio 
nestokojo ir Linas Žilevičius, 
Laura Makštutienė bei ži-
niasklaidos atstovai. Tačiau 
daugiausiai dėmesio sulau-
kė patys sportininkai bei jų 
mažosios atžalos, kurios, ti-
kimasi ateityje taps naująja 
sporto klubo karta. 

atKelta IŠ 1 p.

Kalėdinė šventė-konkursas 
IMPERIUM STREET DANCE 
CHRISTMAS
IMPERIUM STREET DAN-
CE CHRISTMAS – tai šokių 
studijos „Imperium“ orga-
nizuojama kalėdinė šven-
tė-konkursas, kurioje tar-
pusavyje varžėsi bei savo 
šokio sugebėjimus paro-
dė „Imperium“ studijos 
nariai. 

Šiame konkurse iš viso var-
žėsi 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, Vy-
tautas Mackonis ir Ugnė Li-
pinskaitė – visi patyrę savo 
srities profesionalai. 

Pasirodymai buvo skirsto-
mi į tris grupes – vaikų, mini 
paauglių ir paauglių. Pasibai-
gus šokėjų pasirodymams, 
visi dalyvavo atlikėjo IronVy-
to koncerte. Padainavę šokė-
jai susibūrė ir sušoko masinį 
šokį – „Flashmobą“. Šokant 
net 10 originaliausiai apsi-
rengusių šokėjų buvo apdo-
vanoti renginio rėmėjo „Tan-
go pizza“ įsteigtais prizais. 

Šventinę nuotaiką pratęsė 
atvykęs Kalėdų Senelis ir jo 
parengta programa. Vaikai 

šoko, žaidė, spėliojo mįsles, o 
jų pastangos buvo įvertintos 
dovanėlėmis – kiekvienas 
šokėjas gavo po nepaprastai 
skanų „Marijampolės pieno 
konservų“ sūrelį. 

Išlydėjus Kalėdų Senelį, 
vaikų laukė viena iš svar-
biausių renginio dalių – ap-
dovanojimai. Kiekvienas 
šokėjas gavo šventinę „Im-
perium Street Dance Chris-
tmas“ taurę, o geriausios 
komandos džiaugėsi Gran 
Pix taure bei „Biovelos“ do-
vanomis. 

Dėkojame visiems trene-
riams, šokėjams bei jų tėve-
liams. Ir, žinoma, renginio 
rėmėjams, be kurių renginys 
nebūtų toks džiaugsmingas. 
Nuoširdų ačiū tariame UAB 
„Wilara“ (už dovanas teisė-
jams), „Tango Piza“ (už do-
vanas flashmobo nugalėto-
jams), „Marijampolės pieno 
konservams“ (už dovanas 
vaikams) ir „Biovela Group“ 
(už dovanas nugalėtojams ir 
renginio metu vykusio kon-
kurso laimėtojams). 

„Imperium šokių studijos“ 
kolektyvas dėkoja visiems 
prisidėjusiems ir dalyvavu-
siems bei linki gražių artė-
jančių švenčių!

Imperium šokių studija 
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Stasė
ASIPAVIČIEnĖ

Įpusėjo gruodis. Nors ir 
žiemos mėnuo, jis mus vis 
dar lepina rudeniška šilu-
ma, kai kada padovanoja 
ir saulėtą dieną, kad šiek 
tiek atsigautume nuo nuo-
latinės tamsos. Tačiau jau 
greitai vėl pradėsime skai-
čiuoti ilgėjančios dienos 
minutes. 

Turguje nieko naujo, viskas 
vyksta lėtu ritmu, neskubant. 
Žmonių vis  mažėja, tačiau 
prieššventiniai turgūs vis 
tiek gausesni ne tik pardavė-
jų, bet ir pirkėjų.

Ant turgaus prekystalių 
nugulė daugiau papjautų 
naminių paukščių – vištų, 
ančių, žąsų ir kalakutų, taip 
pat nudirtų triušių. Kilogra-
mas vištienos kainavo 4–4,2 
euro, kalakutienos ar antie-
nos – 5–6 eurus, o žąsienos 
– 6,5–7 eurus, už triušienos 
kilogramą prašė 6 eurų. Viš-
tos ir antys svėrė maždaug po 
3–4 kilogramus, tad jas pir-
ko vienetais, o didesnė žąsys 
ir kalakutai buvo pjaunami 
per pusę.

Žuvimis ir jų gaminiais pre-
kiavo trijose vietose, tačiau 
susidarė pirkėjų eilutės. Ma-
tyt, paskutinę savaitę prieš 
Kūčias žmonės žada daugiau 
pasninkauti ir mažiau valgyti 
mėsos. Populiariausia ir per-
kamiausia žuvis buvo karšis, 
kurio kilogramas kainavo 
2,5–2,9 euro, o jo filė – 4,5 eu-
ro. Kilogramą plekšnių buvo 
galima įsigyti už 1,9 euro, ly-
dekos, upėtakio – už 4,5–4,9 
euro, stintų – už 4,9 euro, stri-
melių – už 1,1–1,3 euro, šamo 
– už 3,5 euro. Gerai buvo per-
kama šaldyta be rūkyta žuvis, 
sauso sūdymo silkės. Kai kas 
pirko silkes su galva, sakyda-
mi, kad tokia silkė yra tikra ir 
daug skanesnė už filė.

Netrūko ir kasdieninio var-
tojimo prekių, tokių kaip dar-
žovės, pienas, mėsa.

Kilogramas bulvių kainavo 
0,4 euro, burokėlių – 0,4–0,5 
euro, morkų – 0,7–0,8 eu-
ro, kopūstų – 0,4–0,6 euro, 
svogūnų – 0,7–0,8 euro, čes-
nakų – 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 

Prienų 
turguje

REKLAMA

kainavo 0,5–0,6 euro. Kilo-
gramą raugintų kopūstų par-
davė 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 džiovin-
tų baravykų kainavo 5 eurus, 
trilitrinis stiklainis marinuo-
tų agurkų ar pomidorų – 3,5 

euro, o trijų ketvirčių stiklai-
nis pomidorų, pagamintų su 
želatina – 2,5 euro. 

250 g buteliuką svarainių, 
šaltalankių ar šermukšnių si-
rupo pardavė už 2–3 eurus. 
Litrinį stiklainį džiovintų sva-
rainių ar obuoliukų pardavė 
už 1,2 euro, stiklinę maltų 
aguonų irgi buvo galima nu-
sipirkti už 1,5 euro.

Keletas moterų turėjo atsi-
nešę 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 prekiauto-
jų lietuviškais (ir nelietuviš-
kais) obuoliais ir kriaušėmis. 
Kilogramas obuolių kainavo 
0,8–1 eurą, kriaušių – 1,5 eu-
ro. 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, puskilogra-
mis svies-
to –4 eurus, 
kilogramas 
varškės – 
1,6–3 eu-
rus. Sūrį 
buvo gali-
ma rinktis 
pagal dydį 
arba pagal 
tai, iš ko pa-
gamintas – 
iš varškės 
ar saldaus 
p i e n o ,  o 
kainos svy-
ravo nuo 
1,5 iki 5 

eurų. 
Brangūs naminių vištų 

kiaušiniai. Dažnas pardavė-
jas už dešimtį kiaušinių prašė 
2–2,5 euro. Paukštyno vištų 
kiaušiniai buvo truputį piges-
ni ir kainavo 1,3 euro. 

Bitininkai pusės litro sti-
klainį medaus pardavė už 
3–4,5 euro. Tačiau šį kartą 
kai kurie jų siūlė ir ypatingo, 
visai kitokio skonio šerkšno 

medaus kalėdinėms dova-
noms. Nedidelis 100 g indelis 
medaus su riešutais ar uogo-
mis kainavo 4–4,5 euro.

Nemažai buvo rūkytos mė-
sos gaminių. Tačiau reikia 
pasakyti, kad ir rūkytų gami-
nių, ir šviežios mėsos kainas 
kai kurie pardavėjai pakėlė 
maždaug 0,5 euro. Kilogra-
mas rūkytų lašinukų kainavo 
5,6–6,8 euro, su daugiau  rau-
mens – 6,5–7,8 euro. Kilogra-
mą rūkytos dešros buvo gali-
ma nusipirkti už 6,8–9,9 eu-
ro, dešrelių – už 5,8–7 eurus, 
suktinio – už 8,5–11 eurų, 
pūslės (skilandžio) – už 8–15 
eurų, o vytintos jautienos iš-
pjovos – už 11,5 –12 eurų.

Šviežia mėsa buvo pre-
kiaujama paviljone ir kios-
kuose. Kilogramas kiaulie-
nos 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, kau-
liukų – 3,59–4,59 euro, pus-
galvio – 0,85–1,2 euro. Už ki-
logramą gražios jautienos te-
ko mokėti 10 eurų (nesvarbu, 

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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. Pri-
stato. Tel. 8 671 94231.

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

Nekilnojamas turtas

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

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

Tel. 8 682 61641.

Automobiliai, dalys

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

Žemės ūkis

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

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

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

ar visas gabalas, ar sumalta). 
Kilogramą maltos kiaulienos 
ir jautienos pardavė už 3,8–
4,2 euro. Kilogramas mėsi-
nės vištos (broilerio) kainavo 
2,5–2,7 euro, kalakuto kum-
pio – 3,6 euro. Kai kas pirko 
kiaulės kojų bei ausų šaltie-
nai virti (už 1,5–2,2 euro).

Pusės litro butelis naminio 
šaltai spausto sėmenų alie-
jaus kaip ir anksčiau kaina-
vo 3,5–4 eurus. Aliejus buvo 
paklausus, matyt, dėl to, kad 
dabar adventas, daugelis ma-
žiau valgo mėsos ir kai ku-
riuos patiekalus pagardina 
aliejumi. Be to, visi puikiai 
žino apie aliejaus naudą mū-
sų organizmui šaltuoju me-
tų laiku.

Beveik tuščia buvo gyvu-
liukų turgavietė, neskaitant 
dviejų prekiautojų dedančio-
mis vištomis (po 7 eurus) ir 
triušiais (20–25 eurai).

Ūkininkai grūdų nebrangi-
na. Kaip ir anksčiau, centne-
ris miežių, kviečių ar kvietru-
gių kainavo 8–9 eurus, rugių 
– 6–7 eurus, pašarinių miltų 
– 9 eurus, pašarinių pupų – 
11 eurų, vikių – 8 eurus, avi-
žos (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. Si-
dabrinės eglutės  buvo šiek 
tiek brangesnės, panašiai 
kaip ir kėniai, kurie kainavo 
35–40 eurų. Pavieniai par-
davėjai prekiavo eglučių pa-
puošimais bei namų deko-
racijomis.

Daugelis žmonių, ypač 
atvykusių iš kaimo, pirko 
maisto produktų, šaldytų 
žuvų, konservų – mat nie-
kas nežino, ar galės atvykti 
į turgų apsipirkti dar prieš 
pat Kūčias.

Niekas nežino, kokie bus 
keliai ir kokie orai mūsų lau-
kia ateinančią savaitę ir sa-
vaitgalį.

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 pa-
skelbimo spaudoje: K.Petrausko g. 26-024, Kaunas, tel. 
862392155, el. p. agne.toporiba@gmail.com.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!
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Dovanų rinkiniai, kosmetika, saldumynai ir papildai su bičių produktais.

Bičių dovanos
Parduotuvė bitininkams, Birutės g. 5, Prienai, Tel. 8 698 76083.

Darbo laikas: I–V 8.00–17.00 val. VI 8.00–13.00 val.

SKElBIMAI

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

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, �9118 Prienai
Mob. tel.: (8 ��8)���8�, (8 ��0) �����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

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

Paskolos!!! Turimų 
paskolų ir skolų refi-
nansavimas. Suteikiame 
paskolas ir refinansuojame 
turimas bei kt. skolas sumoje 
nuo 100 iki 10 000 eurų sumai, 

laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. 
Palūkanos konkurencingai ma-
žiausios rinkoje. Konsultuojame 
pensijų kaupimo II - III pakopo-
je klausimais. Tarpininkas Ri-
čiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

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

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

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

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardina-
me, šiltiname ir dažome namų 
fasadus. Statome karkasinius 
namus. Kasame pamatus, mūri-
jame, tinkuojame, betonuojame, 
montuojame tvoras, atliekame 
langų apdailą, montuojame lan-
gus ir duris. Tel. 8 620 85350.

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

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

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

 

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

Suteikia garantiją. 

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

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

ŽEMĖS KASIMO 
DARBAI  

Ø Kasame tranšėjas,  
kūdras, tvenkinius; 

Ø Tvarkome aplinką,  
lyginame žemes; 

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

Darbo skelbimai

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

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.

REKLAMA

Visada mama liks su Jumis,  
Nors žodžiais ir neprakalbės:  
Pavasarį – žieduos švelniuos,  

Rudenį – lapų šlamesy.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl Mamos 
mirties nuoširdžiai užjaučiame Nijolę Zablackienę 

ir artimuosius.

VšĮ Prienų ligoninės darbuotojai

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos bažnyčia

Advento rekolekcijos 2019 m. gruodžio 21–22 dienomis

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 vai-
kų 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 au-
kojamos 11.30 val.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!



1� TREČIAdIEnIS, 
�019 M. gRUodžIo 18 d., 
nAUjASIS gĖlUPIS PASKUTInIS PUSlAPIS

Gruodžio 18 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė migrantų diena
Arabų kalbos diena

Saulė teka 08:37
leidžiasi 15:53

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

Gracijus
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas dirbti sodo 

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

konservuoti daržoves.

Gruodžio 19 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:38

leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.15

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

mantė, Darijus
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
saulėgrąžas, laiškinius svo-

gūnus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Gruodžio 20 d.
PENKTADIENIS

Saulė teka 08:39
leidžiasi 15:53

Dienos ilgumas 07.14
Delčia (23 mėnulio diena)

Dominykas, Daugardas, Gra-
žvilė, Teofilis

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 
saulėgrąžas, laiškinius svo-

gūnus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Gruodžio 21 d.
ŠEŠTADIENIS

Žiemos saulėgrįža, Elnio de-
vyniaragio 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, Ane-

ta, 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, Ve-
liuona

Tinkamas laikas sėti: 
lapines petražoles, salierus, 

agurkus, smidrus, kopūstus (ir 
žiedinius).

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

VANDENS TEMPERATŪRA

+2 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+2 KAUNO MARIOS 
+6 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+3 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

37KAUNE 
nSv/val. 

38ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8041 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8050 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų ei-
lutėse, stulpe-
liuose bei pa-
ryškintuose 9 
langelių (3×3) 
kvadratuose.
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Lošimo Nr. 1236
Data: 2019-12-15
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02 48 29 64 65 70 26 23

 VISA LENTELĖ
68 55 15 67 11 36 14 08 03

LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.

 
 
 

166728.00€   3
46.50€ 466
2.50€ 15253
4.50€ 8927

PAPILDOMI PRIZAI
04**017 50 EUR VIADA če-
kis
0341886 Automobilis VW 
T-CROSS
0245815 Automobilis VW 
T-CROSS
0271853 Automobilis VW 
T-ROC
0353919 Automobilis VW 
TOUAREG
04**668 Belaidės ausinės JBL 
500 BT
00**931 Belaidės ausinės JBL 
500 BT
054*661 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
085*571 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
067*740 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
002*137 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
016*939 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
07**193 DELIMANO smulkin-
tuvas
00**619 DELIMANO smulkin-
tuvas
04**543 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
04**875 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
015*057 Kavos aparatas 
Delonghi
010*571 Kavos aparatas 
Delonghi
037*494 Kavos aparatas 
Delonghi
081*622 Kavos aparatas 
Delonghi
051*570 Kavos aparatas 
Delonghi
076*131 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
0407662 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
0295763 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130

GRUODŽIO

18
T R E Č I A d I E n I S

VIlnIUS
+5

+4
GRUODŽIO

19
KETVIRTAdIEnIS

+5
KlAIPĖdA

+4 +6+5

GRUODŽIO

20
P E n K TA d I E n I S

GRUODŽIO

21
Š E Š TA d I E n I S

GRUODŽIO

22
S E K M A d I E n I S

GRUODŽIO

23
P I R M A d I E n I S

GRUODŽIO

24
A n T R A d I E n I S

VIlnIUS
+6

+5
+7
KlAIPĖdA

+4 +8+4

VIlnIUS
+3

+1
+4
KlAIPĖdA

+1 +5+3

VIlnIUS
+4

+3
+5
KlAIPĖdA

+2 +6+4

VIlnIUS
+5

+5
+6
KlAIPĖdA

+4 +6+6

VIlnIUS
+5

+5
+6
KlAIPĖdA

+4 +6+5

VIlnIUS
+5

+4
+5
KlAIPĖdA

+4 +6+5

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

Gruodžio 19 d. 12 val. Šila-
voto laisvalaikio salėje – te-
atralizuota Kalėdų eglutės 
šventė ikimokyklinio am-
žiaus vaikams. Informacija 
tėveliams tel. 8 685 31578.

Gruodžio 20 d. Jiezne – Ka-
lėdų eglės įžiebimo šventė. 
17.00 val. Jiezno kultūros 
ir laisvalaikio centre – kalė-
dinis spektaklis „Kas miške 
gražiausias?“ ir susitikimas 
su Kalėdų seneliu. 18.00 
val. Kalėdų eglės įžiebimas 
Jiezno Nepriklausomybės 
aikštėje.

Gruodžio 20 d. 18 val. Striel-
čiuose (Darželio g. 1)  – Kalė-
dų eglutės įžiebimo šventė. 
Organizatoriai kaimo ben-
druomenė „Nemuno link“ 
ir Strielčių biblioteka.

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

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

Gruodžio 27 d. 18 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – šventinis vakaras 
„Žiemos mozaika“.  Prienų 
r. savivaldybės Kalėdinės 
aplinkos kūrimo konkurso 
„Lai ateina šventės žiburiuo-
tos“ nugalėtojų apdovano-
jimai. Šventinis koncertas. 

Skambės auksinės klasikos 
ir miuziklų dainos.  Atlikėjai: 
Vaida Genytė (vokalas), Zbi-
gnevas Levickis (smuikas), 
Laura Lankutytė (fortepijo-
nas), Viktoras Krasauskas 
(perkusija). Renginys ne-
mokamas.

Gruodžio 28 d. 15 val. Pakuo-
nio pagrindinės mokyklos 
salėje – šventinė vakaronė 
„Prie Naujųjų slenksčio“. 
Gerą nuotaiką ir skambias 
dainas dovanos muzikantas 
Petras Stankevičius. Vietų 
skaičius ribotas, todėl pra-
šome vietas rezervuoti iš 
anksto tel. 8 650 72401.

Gruodžio 29 d. 16 val. Bal-
bieriškio kultūros ir laisva-
laikio centre – Naujametinis 
šventinis koncertas „Palydė-
kim metus“. Jums koncer-
tuos grupė „Lietuvaičiai“. 
Po koncerto vyks šventinė 
diskoteka su grupe „Tuoj“. 
Renginys nemokamas.

Sausio 5 d. KALĖDOS KAZLŲ 
RŪDOJE. 12 val. ŠV. MIŠIOS 
/ Kazlų Rūdos bažnyčia. 
13 val. Koncertuoja VAIDA 
GENYTĖ ir pianistė BEATA 
VINGRAITĖ / Kazlų Rūdos 
bažnyčia. 14 val. TRIJŲ KA-
RALIŲ eisena nuo Bažnyčios 
iki Eglutės. 14:30 val. EGLU-
TĖS UŽGESINIMAS.

Parodos
Prienų rajono savivaldybėje 
(2 aukšte) eksponuojama 
Prienų „Žiburio“ gimnazijos 
mokinio Arno Rasimavi-
čiaus grafikos darbų paroda 
„Kasdienybės metamor-
fozės“ ir Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos Prienų 
filialo rankdarbio būrelio 
narių darbų paroda.

Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centre – dailininkės Jur-
gitos Rancevienės tapybos 
darbų paroda „Mutabor“ . 
Paroda veiks gruodžio–sau-
sio mėn.

0270404 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
0540480 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
0557675 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
001*418 Pakvietimas į TV
064*922 Pakvietimas į TV
046*233 Pakvietimas į TV
060*603 Pakvietimas į TV
0630499 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0465591 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0446446 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0527587 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0046712 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
059*903 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0437874 Pretendentas į 
butą
0198696 TC čekis buitinei 
technikai
0361678 TC čekis buitinei 
technikai
0163752 TC čekis buitinei 
technikai
0336223 TC čekis buitinei 
technikai
0833881 TC čekis buitinei 
technikai
013*809 TC čekis buitinei 
technikai
052*324 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
060*398 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
082*384 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
081*433 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
0713917 Televizorius Philips 
32PHT4203
0766392 Televizorius Philips 
32PHT4203
0584633 Televizorius Philips 
32PHT4203
0029601 Televizorius Philips 
32PHT4203
0261340 Televizorius Philips 
32PHT4203
047*504 Televizorius Philips 
32PHT4203
08**629 Vilnos ir kašmyro 
pledas

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
200 000 Eur

Lošimo Nr. 727
Data: 2019-12-09

Tel. 1634
7 000 Eur - 727-0000542
700 Eur - 727-0006347

700 Eur - 727-0006858
700 Eur - 727-0011675
700 Eur - 727-0016104
700 Eur - 727-0019399
700 Eur - 727-0031358
700 Eur - 727-0037411
70 Eur - 727-0003*07
70 Eur - 727-0017*26
70 Eur - 727-0028*86
70 Eur - 727-0040*58
70 Eur - 727-0049*97
70 Eur - 727-0049*31
70 Eur - 727-0051*80

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
AuTomobilis 
VolKsWAGEN T-CRoss, 10 
x 500 €

Lošimo Nr. 359
Data: 2019-12-13

SKAIČIAI
25, 31, 38, 49, 50 + 05, 10

LAIMĖJIMAI
5 + 2 10455190.60€ 0
5 + 1 607208.60€    0
5 321463.30€     0
4 + 2 4762.40€ 0
4 + 1 306.60€ 2
4 128.90€ 3
3 + 2 67.90€ 5
2 + 2 23.80€ 115
3 + 1 21.70€ 109
3 17.10€ 163
1 + 2 11.10€ 584
2 + 1 9.30€ 1483

PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur

Renginiai
Gruodžio 18 d. 17 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – dailininkės Jurgi-
tos Rancevienės tapybos 
darbų parodos „Mutabor“ 
atidarymas. Paroda veiks 
gruodžio–sausio mėn.

Gruodžio 18 d. 18 val. Bal-
bieriškyje, prie seniūnijos 
administracinio pastato 
– Kalėdų eglės įžiebimo 
šventė „Krenta sniegas“. Po 


