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Viskas, ką reikia 
žinoti apie pensijas 
2020 metais7

Atidaryta J. Rancevienės paroda 
„Mutabor“

Prieškalėdinė dovana – kraštietės Zitos 
Mažeikaitės knyga „Esanti“

Prenumeruokite laikraštį 
2020 metams!

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

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

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

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

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

12 mėn.

43,86

12 mėn.

42,84

12 mėn.

28,56

12 mėn.

27,54

12 mėn.

12,24

SEKANTIS LAIKRAŠČIO NUMERIS 
IŠEIS GRUODŽIO 28 d. (šeštadienį) Gerbiamieji, 

Žemė jau išdalijo mums savo dovanų aruodus.
 Šv. Kalėdų laukimo pėdomis žengiame į duona ir  

jaukiais namais kvepiančius
 2020-uosius metus!  

Laukiamiausių ir šilčiausių metų  
švenčių išvakarėse

LINKIU,
kad ant Kūčių stalo paskleisto šieno  

stebuklas aplankytų 
visus namus, visus kiemus, kiekvieną žmogų!

LR Seimo narys, žemės ūkio ministras  
Andrius Palionis

Artėja gražiausios metų šventės. Tai metas, 
pripildytas meilės, šviesos, švelnumo, vilties ir 
tikėjimo geresniu pasauliu. Tokiu, kokiu tyrai ti-
ki vaikai. Šiuo laikotarpiu vyksta tikri stebuklai: 
tampame geresni, nuoširdesni vieni kitiems. Dau-
giau šypsomės, norime daryti gerus darbus ir da-
lintis širdies šiluma su aplinkiniais. Tai tikrai labai 
prasmingas laikas.

Nuoširdžiai sveikindamas visus Jus artėjančių 
švenčių proga, linkiu kuo daugiau prasmingų 
dienų ir akimirkų. Visada atrasti laiko šeimos ži-
diniui ir buvimui kartu. 

Būkite sveiki ir laimingi!
Prienų r. savivaldybės  
tarybos narys Deividas Dargužis

Mielieji,
Netrukus atsisveikinsime su dar vienais metais. 

Atvira širdimi žengsime į naujuosius, plačiai atver-
dami duris džiaugsmui, laimei, didelėms svajonėms. 
Teaplanko šie laukiami svečiai kiekvienus namus, 
kiekvieną šeimą.

Nuoširdžiai sveikiname šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga. Linkime šiltų ir jaukių švenčių. Sveikatos, drą-
sių idėjų ir prasmingų darbų 2020-aisiais! 

Prienų rajono savivaldybės meras  
Alvydas Vaicekauskas

Prienų rajono savivaldybės administracijos  
direktorė Jūratė Zailskienė

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų kultūros ir laisva-
laikio centre iki sausio pa-
baigos veiks dailininkės 
Jurgitos Rancevienės ta-
pybos darbų paroda „Mu-
tabor“. 

Tarp parodos eksponatų 
– ir šiais metais Pasauliniame 
kultūros kongrese Japonijoje 

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešojoje bibliotekoje 
buvo pristatyta kraštietės 
poetės, vertėjos Gražinos 
Zitos Mažeikaitės-Sajienės 
poezijos knyga „Esanti“. 

Susitikime su skaitytojais 
dalyvavo knygos autorė ir 
literatūros kritikė bei šios 
knygos redaktorė Janina 
Riškutė.

Šiais metais išleista ketvir-

toji Zitos Mažeikaitės poezi-
jos knyga „Esanti“ – savotiš-
kas didelio įvertinimo – Po-
ezijos pavasario laureatės 
vardo ir Salomėjos Nėries li-

teratūrinės premijos – sulau-
kusios poezijos knygos „Te-
noriu būti“ (2009) tęsinys. 

Ingavangio kaimo Viduri-
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Istorikai skeptiškai vertina genocido centro 
medžiagą dėl J. Noreikos
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui 
(LGGRTC) paviešinus pažymą apie Jono Noreikos-Generolo 
Vėtros žydų gelbėjimą, istorikai ją vertina skeptiškai. 
Lietuvos istorijos instituto teigimu, reiktų atsargiau elgtis ir 
nedaryti tokių išvadų, turint tik vieną šaltinį.

Filosofas Arvydas Šliogeris mirė 
eidamas 76-uosius metus.
1944-aisiais Panevėžyje gimęs filosofas, 1967-aisiais 
baigė Kauno politechnikos instituto Cheminės 
technologijos fakultetą. 1970–1973 metais studijavo VU 
Filosofijos katedros aspirantūroje. Vėliau daugiau kaip 
40 metų dėstė filosofiją VU.

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.

Vilkaviškio vyskupo kalėdinis laiškas
Štai vėl atėjo tas metų laikas, kai mūsų širdyse, namie, vi-

soje gyvenimo aplinkoje kažkas pasikeičia. Šiuo laiku visi 
tampame geresni, vieni kitiems parodome daugiau dėme-
sio. Šv. Kalėdos mus tiesiog pagauna savita, su niekuo kitu 
nepalyginama nuotaika ir skatina vieni kitus su nuoširdžiu 
džiaugsmu pasveikinti bei linkėti gera.

Šia proga ir aš nuoširdžiausiai Jus visus sveikinu sulaukus 
Išganytojo gimimo švenčių. Taip pat linkiu, kad visų mūsų 
širdys būtų atviros ateinančiam mūsų Atpirkėjui.

Iš kur ateina šis pasikeitimas mūsų viduje ir kasdienybė-
je? Turime atvirai pripažinti, jog tai kyla ne vien tik iš mūsų 
vidaus ar pasklinda aplinkoje, tarsi koks virusas, bet visų 
pirma atkeliauja iš aukštybių. Pagrindinis tokio pasikeiti-
mo šaltinis yra ypatingas Dievo gerumas. 

Dovanai gaunama Dievo malonė labiausiai mūsų vidų tuo 
gerumu nušviečia, mūsų tarpusavio bendrystę sušildo ir at-
gaivina dieviškos meilės šviesa. Ši malonės kildinta šviesa 
prasiskverbia pro bet kokias nusiminimo miglas, kančios 
debesis ar netgi priešiškumo audras. Ši šviesa, iš anksto 
paskelbta Betliejaus žvaigždės, kaip kometos paskleistas 
smulkių spindinčių dalelių pėdsakas nušvinta visoje že-
mėje, visų geros valios žmonių širdyse ir namuose. Ji ateina 
kaip šviesa, kuri, pagal evangelistą Joną, šviečia tamsoje ir 
tamsa jos neužgožia (plg. Jn 1, 5). Ji drauge skleidžiasi, plinta 
kaip gėris, kuris auga ir stiprėja, kai juo dalijamasi. 

Šv. Kalėdos – laikas, kai žmogiškosios galios priimti gėrį 
labiausiai sustiprėja. Kitaip tariant, tai ypatingas malonės 
metas, kai lengviausia Viešpačiui tarti taip, sutikti, jog no-
rime dalyvauti palaimingame jo plane ir drauge keliauti į 
jo amžinuosius namus. 

Jam nesvarbu, kokia mūsų socialinė padėtis, profesija ar 
sveikata. Jam nesvarbu, ar mes turtingi, ar gyvename ku-
kliau. Šie dalykai nėra kaip nors nulemiantys amžinybės 
gėrį. Jėzus ateina dėl visų. Jam svarbūs ir atostogomis be-
sidžiaugiantys vaikai, ir apie laimingą gyvenimą svajojan-
tys jauni žmonės, ir virtuvėje dėl šventinio stalo triūsian-
čios mamos ar močiutės. Jis ateina ir dėl tų, kurie tik prieš 
pat šventes pavargę į namus sugrįžta iš savo darbų. Jam 
svarbūs ir tie, kuriems tenka dirbti per šventes, ligoniai ir 
vieniši žmonės, tie, kurių gyvenimas žmogiškomis akimis 
atrodo nesėkmingas. 

Jėzus atėjo į šį pasaulį norėdamas mus visus išgelbėti, 
apdovanoti amžinuoju gyvenimu, pakviesti į meilės poky-
lį. Tai didžiausia iš visų dovanų, kokias tik kada nors gali-
me gauti. 

Nuoširdžiai kviečiu šiais metais atpažinti didžias Dievo 
atnešamas dovanas. Su tylia nuostaba ir dėkingumu žvelki-
me į šventinius pasikeitimus mūsų širdyse, mūsų namuose, 
visame krikščioniškajame pasaulyje.

Džiugių Šv. Kalėdų visiems!

Nuoširdžiai sveikinu visus sulaukus Šv. Kalėdų – mūsų 
Išganytojo Jėzaus Kristaus Gimimo šventės! Kalėdų šven-
tės atneša mūsų širdims daug džiaugsmo. Šiuo laiku kie-
kvienas stengiasi grįžti namo. Bažnyčiose regime džiugias 
šeimas – vaikai, tėvai ir seneliai su meile linki vieni kitiems 
Kristaus ramybės. Laužydami kalėdaitį mintimis ir širdimi 
sugrąžiname prie šeimos stalo tuos, kurie yra išvykę toli. 
Prisimename Amžinybėn iškeliavusius artimuosius ir tiki-
me juos esant kartu. Šiuo laiku stengiamės aplankyti vieni-
šus žmones ir pakviesti juos prie Kūčių ar Kalėdų stalo, nes 
norime, kad tokiu metu niekas neliktų vienas. Kokia džiugi 
ši šventė ir meilės bendrystė!

O kas gi yra šios šventės priežastis ir šaltinis, kas yra tas, 
kuris mus visus surenka į vieną vietą, sukviečia namo? 
Didžiausia Kalėdų dovana – tai ne laikinumu paženklinta 
dovanėlių gausa, bet pats Jėzus, tapęs mūsų broliu. Tai die-
viškasis Kūdikis, gimęs Betliejuje ir paguldytas ėdžiose, nes 
Jam nebuvo vietos užeigoje.

Mums visiems skelbiama geroji žinia: Dievas ateina pas 
mus. Kalėdos pasakoja apie meilę Dievo, kuris tapo kūdi-
kiu, kad mums pasakytų, jog yra arti kiekvienos žmogiškos 
būtybės, bet kokiomis aplinkybėmis. Tokiu būdu Dievas 
įžengė į mūsų gyvenimą, tokiu būdu mūsų gyvenimas bu-
vo įterptas į Dievo. Jis, visatos Kūrėjas, pasilenkia iki mū-
sų mažumo. 

Betliejaus ėdžiose gulintis Kūdikis yra mūsų Gelbėtojas, 
Dievas su mumis. Priimkime pačią didžiausią dovaną, ku-
rią Dievas mums teikia savo atėjimu į pasaulį, – priimkime 
Jo Artumą ir meilę.

Šventų Kalėdų džiaugsmo vedami, ženkime į Naujuosius 
2020 metus. Tegul mus visus lydi angelų giesmės žodžiai: 
„Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems 
žmonėms!“

Prienų dekanato dekanas kan. Jonas Baliūnas

Mielieji! 
Užburiančių snaigių šokio ritmu atkeliauja  

šv. Kalėdos ir Naujieji metai. 
Tegul 2020-ieji pripildo namus Ramybės,  

Skalsos, Išminties ir Gerumo. 
Tegul Naujųjų metų viltys ir troškimai pildosi, 

o Senųjų prasminga patirtis neša sėkmę 
visiems Jūsų darbams ir sumanymams.

VšĮ ,,Bruneros“ kolektyvas
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Dažnai gydytojo odontolo-
go praktikoje pasitaiko, kad 
pacientams reikia atlikti dan-
ties šaknų kanalų pergydymą.  
Pasakoja Ž. Kazakevičiaus 
implantologijos centro gy-
dytoja endodontologė Rūta 
Gegužytė.

„Dantys, kuriems buvo at-
liktas endodontinis gydymas 
kartais ima ir apie save pri-
mena nemaloniais pojūčiais, 
skausmu, danties iškėlimu, 
pūlinuko atsiradimu ar net 
pakilusia temperatūra. Retais 
atvejais esant stipriai imuni-
nei sistemai ir lėtiniam užde-
giminiam procesui, simptomų 
gali ir nebūti. Laikui bėgant ir 
nieko nedarant infekcijos židi-
nys didėja, žandikaulio kaulas 
nyksta ir rezultate tenka dan-
tį pašalinti. Pasitaiko atvejų, 
kad pacientas kreipiasi ir jau 
su sutinusiu žandu. Pergydy-
mo metu yra pašalinama dan-
ties kanaluose esanti medžia-
ga, kanalai yra formuojami ir 
plombuojami iš naujo“.  

Pacientams gydytoja en-
dodontologė Rūta pataria „Į 
simptomus vertėtų atsižvelgti 
ir kuo anksčiau kreiptis į gy-
dytoją odontologą. Kai infek-
cija pastebima laiku, gydymas 
trunka trumpiau, greitesni ir 
geresni gydymo rezultatai. 
Dažniausiai nemalonius pojū-
čius pradedama jausti žiemą, 
kai imunitetas būna silpniau-
siais. Lėtinį procesą galima 
pastebėti tik danties rentgeno 
nuotraukoje, todėl ši diagnos-
tinė priemonė būtina esant bet 
kokiems simptomams.“

Svarbu profilaktika 
„Nors ir neturite nusiskundi-

mų dėl gydyto danties, tačiau 
jei dantų šaknų kanalai buvo 
gydyti prieš 20 ar daugiau me-
tų, vertėtų  profilaktiškai pasiti-
krinti ir apsilankyti pas gydyto-
ją odontologą ar gydytoją en-
dodontologą“- teigia gydytoja. 
Ankstesniais laikais dantų ša-
knų kanalai būdavo plombuo-
jami ne iki viršūnės bei naudo-
jant kitokias plombavimo me-
džiagas nei dabar, dėl įrangos 
stokos odontologai  rasdavo ne 
visus danties šaknies kanalus, 

Dantų šaknų kanalų pergydymas– 
aktualu ir jaunam, ir senam

dėl instrumentų specifikos, bu-
vo sudėtinga plombuoti lenk-
tus kanalus, nebuvo atliekama 
rentgeno kontrolė. 

Pasiruošimas 
protezavimui

„Taip pat, prieš protezuo-
jant, visuomet darome denta-
linę nuotrauką siekiant įver-
tinti šaknies kanalų užpildy-
mo kokybę, jei reikia, tuomet 
pergydome. Taip siekiame 
išvengti ar sumažinti pakarto-
tinės infekcijos riziką ir užti-
krinti  ilgesnį protezo naudo-
jimo laiką.“ 

Daugiau informacijos apie 
klinikoje atliekamas dantų 

gydymo  paslaugas: 
 tel. +370 605 27574   

www.kazakevičiausklinika.lt 

Į klausimus atsako gydytojas

Ž.Kazakevičiaus  
implantologijos centro 

gydytoja endodontologė 
Rūta Gegužytė

JAV išbraukė Ventspilio uostą iš sankcijų 
sąrašo
Ventspilio uosto direkcija išbraukta iš JAV Iždo 
departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuro (OFAC) 
gruodžio 9-ąją paskelbtų sankcijų sąrašo. OFAC gruodžio 9-
ąją, paskelbė sankcijas korupcija, pinigų plovimu įtariamam 
Ventspilio merui, kontroliuojančiam uosto direkciją.

„Huawei“ prakalbo apie planus pastatyti 
savo gamyklą Europoje
Kinijos telekomunikacijų milžinė „Huawei“ svarsto 
galimybę gaminti reikalingus komponentus Europoje, 
naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovės valdybos 
pirmininkas, naujosios kartos 5G mobiliojo ryšio įrangos 
lyderei siekiant neutralizuoti JAV sankcijų poveikį.

Mintimis 
dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja 
Laima Duoblienė

Ką dėsite ant 
Kūčių stalo? 

obuoliais ir „kleckučiais“. Dar 
kepu „prėską“ obuolių pyra-
gą – vietoj kiaušinių naudoju 
kepimo miltelius ar sausas 
mieles, vietoj sviesto – aliejų, 
obuolius apibarstau cukrumi 
ir cinamonu. Kūčiukus kepu 
pati ir nededu aguonų, jas 
naudoju tik gaminant aguo-
nų pieną. Šiuos patiekalus, 
kuriuos gaminti išmokė ma-
ma ir šeimininkės, pas kur 
kurias gyvenau „ant kamba-
rio“, gaminu visą gyvenimą. 
Dabar to stengiuosi išmoky-
ti anūkę. 

Vanda Koščejeva

Kūčias dažniausiai valgau 
viena, todėl įmantrių patie-
kalų negaminu, o ką galiu, nu-
siperku gatavo. Būtinai turiu 
plotkelę, kūčiukų, aguonų pie-
no, po gabaliuką silkės, žuvies, 
dar riešutų, obuolių. Ir seniau 
Kūčių stalas būdavo kuklus, 
tik Kalėdoms ypatingesnių 
patiekalų pagamindavom: 
netikrą zuikį, įdarytą žuvį – ir 
skanu, ir stalą puošia. Juk ir 
tą pačią šaltieną galima ir pa-
prastai, ir puošniai patiekti.  

Vytas

Pas mus per Kūčias ant sta-
lo būtinai būna dvylika patie-
kalų: silkė, žuvis, grybai, kū-
čiukai ir t.t. Viskas gaminama 
namuose. Tik aš prie maisto 
gamybos namuose beveik 
neprisidedu, nes dirbu virė-
ju, todėl patiekalus patikiu 
žmonai, o pats namie ilsiuosi 
nuo virtuvės. 

Ina Banaitienė

Kūčioms gaminu tradici-
nius patiekalus: žuvį, silkę, 
mišrainę, kūčiukus... Nieko 
neperku, viską darau pati. Ir 
kas bus padėta ant stalo, atsa-
kinga aš, nes marčios gamina 
pas savo tėvus. Silkę ruošiu 
„žydiškai“. Gaminu taip: nuva-
lytą silkės filė pjaustau gaba-
liukais ir dedu į indą sluoks-
niuodama su svogūnais. Silkę 
pabarstau trupučiu cukraus ir 
cinamono. Viską užpilu alieju-
mi, sumaišytu su citrinos sul-
timis (arba actu), ir palaikau 
per naktį. Šieno po staltiese 
nededam (aš jau bijau kokį 
trumpesnį šiaudą ištraukti) ir 
kitokiais burtais neužsiimam, 
nes svarbiausia – visiems pa-
būti kartu. Per Kūčias prie sta-
lo mūsų namuose susirenka 
13 žmonių – mes ir trys sū-
nūs su šeimomis. O Kalėdų 
Senelis, kaip ir priklauso, at-
eina naktį. 

Albina Pogoželskienė 

Mūsų Kūčių stalas neypa-
tingas: plotkelės (kalėdai-
čiai), kūčiukai, silkė, žuvis, 
sriuba, kisielius, mišrainės, 
grybai. Stengiuosi, kad būtų 
12 patiekalų. Kūčioms žuvį 
dažniausiai kepu ne papras-
tai, bet darau žuvies kotle-
tus. Iš džiovintų grybų verdu 
sriubą su barščiais, o kartais 
išverdu ir antrą sriubą – sal-
džią. Ją verdu su džiovintais 

PRIEŠ

PO

Uždegimas aplink šaknį, kanalas 
gydytas prieš 7 metus, pacientas 

kreipėsi su skausmu.

Kanalas pergydytas, mikroskopu 
aptiktas antras kanalas. Dantis pa-
ruoštas stiklo pluošto kaiščio dėji-

mui ir protezavimui.

Gustas Sadauskas 

Kūčias tradiciškai mes val-
gome pas vienus senelius 
(mamos tėvus), o per Kalėdas 
pietauti renkamės pas kitus. 
Daugumą Kūčių patiekalų ga-
mina močiutė, o mano užduo-
tis – paruošti aguonų pieną, 
t.y. kelis kartus su mėsmale 
permalti mirkytas aguonas. 
Kūčiukai būna pirktiniai, o 
visus kitus patiekalus (žuvį, 
silkę pataluose, mišraines, 
grybus) gamina namuose. 
Manau, kad per šventes svar-
biausia – visiems susirinkti, 
pabūti kartu, nes prie vieno 
stalo susėda seneliai, jų vai-
kai ir anūkai. Ir plotkelės lau-
žimas man jau turi daugiau 
simbolinę bendrystės pras-
mę, o ne religinę. 

Prenumeruokite 
„Naująjį Gėlupį“ 
ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto 

ekonominių, kultūrinių 
ir politikos naujienų!

Vilniaus apygardos admi-
nistracinis teismas ketvir-
tadienį keturiems Pane-
vėžio rajone, Dembavoje, 
sudegintos merginos arti-
miesiems iš valstybės ins-
titucijų priteisė 91 tūkst. 
eurų neturtinės žalos. 

Teismo atstovė Sigita Jaci-
nevičienė–Baltaduonė BNS 
pranešė, kad Bendrasis pa-
galbos centras (BPC), Ryšių 
reguliavimo tarnyba ir Vidaus 
reikalų ministerija privalėjo 
užtikrinti bendrojo Europos 
skubios pagalbos iškvieti-
mo telefono numerio (112) 
galimybę nustatyti skambi-
nančiojo asmens vietą, kai 
skambinama įrenginiu be 
SIM kortelės. 

Šį sprendimą teismas pri-
ėmė po to, kai Europos Są-
jungos Teisingumo Teismas 
išaiškino, kad valstybė turi 
užtikrinti galimybę nustatyti 
pagalbos numeriu 112 skam-
binančio asmens buvimo vie-
tą ir tuo atveju, kai skambina-
ma iš mobiliojo ryšio telefono 
be SIM kortelės.

2013 metų rugsėjį Panevė-
žio rajone du vyrai išžagino 
nepilnametę ir uždarė į ba-
gažinę. Pagrobta ir uždaryta 
automobilio bagažinėje mer-
gina 10 kartų skambino BPC 
prašydama pagalbos, tačiau 
įranga nerodė nukentėjusio-
sios mobiliojo ryšio telefono 
numerio, be jo įstaigos dar-
buotojai negalėjo nustatyti 
skambinančiosios tikslios bu-
vimo vietos.

Po valandos gelbėtojai gavo 
pranešimą apie miške atvira 
liepsna degantį automobilį. 
Atvykus į įvykio vietą ir užge-
sinus automobilį, jo bagažinė-
je rastas sudegęs kūnas.

Merginos žudikai Julius 
Jakubaitis ir Deividas Anta-
naitis nuteisti galėti iki gyvos 
galvos. BNS

Bagažinėje 
sudegintos 
merginos 
artimiesiems iš 
valstybės priteista 
91 tūkst. eurų 
žalos
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Vokietija statys tvorą pasienyje su Lenkija, 
kad apsisaugotų nuo užsikrėtusių šernų
Vokietijos Bradenburgo federalinė žemė planuoja pastatyti 
120 kilometrų ilgio tvorą pasienyje, siekdama neleisti 
afrikiniu kiaulių maru (AKM) užsikrėstiems šernams 
patekti iš Lenkijos į Vokietiją. 

JAV sankcijos „Nord Stream 2“ kelia 
pavojų ir tiesiogiai „Gazprom“
JAV planuojamos sankcijos antrojo Rusijos eksporto 
dujotiekio per Baltijos jūrą projektui „Nord Stream 
2“ kelia pavojų ir tiesiogiai koncernui „Gazprom“ 
bei jo Europos partnerėms šiame projekte, tvirtina 
tarptautinė reitingų agentūra „Moody’s“.

REKLAMA
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PRIENŲ RAJONO  
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2019 m. gruodžio 30 d. 10 val.

1. Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo

2. Dėl pritarimo vietos plėtros projektams
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono 
savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pa-
keitimo

4. Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso 
būdu

5. Dėl pritarimo susitarimui dėl AB ,,Prienų šilumos 
tinklai“ patirtų išlaidų grąžinimo

6. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo 
būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į nepri-
vatizuotinų sklypų sąrašą

7. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvės geogra-
finių charakteristikų pakeitimo 

_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės 

interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje „Tarybos 
posėdžių darbotvarkės“.

ES parama maisto produk-
tais ir higienos prekėmis Prie-
nų mieste bus teikiama nuo 
2019 m. gruodžio 17 d. iki  
gruodžio 30 d. (darbo die-
nomis) nuo 11.00 iki 14.00 
val. 

Maisto produktus kviečia-
me atsiimti adresu: J. Basana-
vičiaus g. 20, Prienai (Prienų 
neįgaliųjų draugija). Prašome 
turėti asmens tapatybę patvir-
tinantį dokumentą.

Vienam asmeniui skirtas 
maisto produktų ir higie-

ES parama maisto produktais 
ir higienos prekėmis Prienų 
mieste nos prekių kiekis:

Saldintas sutirštintas pienas 
(1 vnt.), Riešutų ir razinų rin-
kinys (1 vnt.), UAT pienas (1 
vnt.), Konservuota raugintų 
agurkų sriuba (1 vnt.), Rapsų 
aliejus (1 vnt.), Grikiai (virimo 
pakeliuose) (1 vnt.), Vištienos 
konservai (1 vnt.), Konservuo-
tos pupelės pomidorų padaže 
(1 vnt.), Miltų mišinys keksui 
(1 vnt.), Greitai paruošiama 
avižų košė su džiovintomis 
uogomis (1 vnt.), Šampūnas 
(1 vnt.), Dantų pasta (1 vnt.), 
Muilas (1 vnt.), Skalbimo skys-
tis (1 vnt.). 

sidabro ir bronzos apdova-
nojimus pelnę paveikslai. 

Gruodžio 18 d. parodos 
atidaryme dalyvavo autorė 
J. Rancevienė, lydima vietoje 
nenustygstančio mažojo sū-
nelio ir menotyrininkės Vil-
mos Kilinskienės.

Apie dailininkės, kurios 
trykštančiomis spalvomis 
nutapyti paveikslai pulsuoja 
gyvybe, kūrybą pasakojo V. 
Kilinskienė. Parodos autorė 
pasidalijo savo filosofinėmis 

Atidaryta J. Rancevienės paroda „Mutabor“
mintimis apie gyvenimą, lai-
ką, erdvę, atskleidė požiūrį 
į mirtį, papasakojo apie ta-
pybą, knygų iliustravimą bei 
keliones, linkėjo atsidūrus 
patinkančioje būsenoje pa-
miršti burtažodį „Mutabor“ 
ir joje likti. 

Dailininkę sveikino ir jos 
kūryba džiaugėsi Prienų ra-
jono savivaldybės adminis-
tracijos direktorė J. Zailskie-
nė, Prienų KLC direktorė V. 
Naudžiūtė bei būrys jos kū-
rybos gerbėjų. 

nėje linijoje gimusi ir augusi, 
Ingavangio, Prienų ir Mari-
jampolės mokyklose mokiu-
sis poetė pasidalijo prisimi-
nimais apie tėviškę. Jos teigi-
mu, Ingavangio kaimo pava-
dinimas – pats gražiausias, jo 
skambesys nubanguoja kaip 
apylinkių kraštovaizdis – per 
kalveles, lygumas... Jos gim-
toji sodyba stovėjo ant kal-
nelio, iš kurios matėsi ne tik 
Linksmakalnio, bet ir Kauno 
žiburiai, nepakartojami sau-
lėtekiai ir saulėlydžiai. 

Poetė daug pasakojo apie 
savo mokytojus, kurie vie-
naip ar kitaip pastūmėjo ją 
vertimų ir poezijos link. O 

Prieškalėdinė dovana – kraštietės Zitos Mažeikaitės knyga 
„Esanti“ pirmąjį eilėraštį, kuris, gaila, 

neišliko, ji parašė mokyda-
masi Prienuose, kai sirgda-
ma viena gulėjo bendrabučio 
izoliatoriuje. 

Z. Mažeikaitė vokiečių kal-
bą ir literatūrą studijavo Vil-
niaus ir Greifsvaldo universi-
tetuose ir daug metų vertė iš 
vokiečių kalbos. Pastaruoju 
metu ji daugiausiai verčia iš 
švedų kalbos, kurios subtily-
bes perprato savarankiškai. 

Jau daug metų poetė va-
saras leidžia girių glūdumo-
je pasislėpusiame Dzūkijos 
kaime. Tai Z.Mažeikaitei da-
vė daug pastebėjimų, o šią 
savybę – gamtoje pastebėti 
smulkmenas – ji mano esan-
ti paveldėjusi iš mamos, ku-
ri alyvų krūme pastebėdavo 

penkialapius ar šešialapius 
žiedelius, pievoje – keturla-
pius ar penkialapius dobilus 
bei kitas smulkmenas. 

Nors su dzūkais užsimezgė 
graži ir nuoširdi bičiulystė, 
nors vasarvietėje poetę su-
pa nuostabi gamta ir net du 
šaltinių maitinami skaidrūs 
upeliai, Z. Mažeikaitė Dzū-
kijoje pasiilgsta ne tik sau-
lėtekių ir saulėlydžių, bet ir 
gimtosios ingavangietiškos 
neskubrios kalbos. 

Anot kritikės J. Riškutės, 
knyga „Esanti“ – įkvėpta gy-
venimo, vasarojimų Dzūkijos 
kaime – tarsi gyvas metraš-
tis. Čia rasime ir močiutės 
Magdelenos užkalbėjimų, 
ir nuoširdžių dzūkių pamo-
kymų, ir minčių, įkvėptų 

Vilniaus bažnyčių, Švedijos 
gamtos ar žmonių. Kritikės 
teigimu, eilėraščiai – labai 
vaizdingi, jų paklausius tarsi 
matai vaizdą. Tik savęs eilė-
raščiuose poetė nedemons-
truoja ir labai retai apie save 
kalba atviriau. 

Z. Mažeikaitės susitikimą 
su skaitytojais, kurių nema-
ža dalis buvo atvykę iš jos 
gimtojo krašto, sušildė ne 
tik pačios poetės skaitomos 
eilės, bet ir nuoširdžios daini-
ninkės Milenos Ruseckaitės 
dainos (akompanavo Daiva 
Radzevičienė). 

Renginio metu buvo gali-
ma įsigyti ir Z. Mažeikaitės 
knygų, ir jos verstų populia-
riausių Vokietijos ir Švedijos 
autorių kūrinių. 

Artėja gražiausios metų 
šventės: Kūčios, šventos Ka-
lėdos, Naujieji metai. Prieš 
šias šventes kiekvienas iš 
mūsų tarsi užsikrečiame 
gerumu. Palytėti gerumo 
auros tikimės, kad to su-
lauksime ir iš aplinkinių, 
tikime kiekvieno kilniais 
norais, džiaugsmo ir jauku-
mo  skleidimu.

Su šia gerumo nuotaika 
druodžio 12 dieną Prienų 
Ąžuolo progimnazijos penk-
tokai lankėsi Šilavoto senelių 
globos namuose. Su šventine 
nuotaika mokiniai vyko pasi-
ruošę gerokai iš anksto. Visą 

Prienų Ąžuolo progimnazijos penktokų viešnagė Šilavoto 
senelių globos namuose

mėnesį mokinių mamos ir 
močiutės mezgė kojinaites, 
šalikus ir skaras. Per dailės 
pamoką su mokytoja Dalia 
Dragūniene mokiniai gami-
nosi atvirukus, per muzikos 
pamoką su mokytoja Mari-
na Charitonova pasiruošė 

padainuoti keletą kalėdinių 
dainų.

Atvykus į senelių namus 
mus pasitiko globos namų di-
rektorė Jolanta Šveikauskie-
nė. Ji parodė kaip gyvena se-
neliai. Iš pradžių mokiniams 
pasidarė liūdna matant tiek 
vienišų senelių. 

Grįžus į mokyklą, kai pa-

klausiau vaikų kaip jie jau-
čiasi, sakė, kad iš pradžių bu-
vo liūdna, bet matant senelių 
džiaugsmą kol jie dainavo ir 
teikė dovanas, širdyse pasi-
darė gera, užtai, kad suteikė 
seneliams džiaugsmo. Dau-
geliui tai tapo didžiausia ka-
lėdine dovana. Tokią gerumo 
akciją vėl norėtų pakartot. 

Gruodžio 12 d. vykusiame 
šiais metais paskutiniame 
Prienų r. savivaldybės smul-
kiojo ir vidutinio verslo rė-
mimo komisijos posėdyje 
buvo paskirstytos likusios 
Smulkiojo ir vidutinio vers-
lo rėmimo fondo lėšos. 

Fonde iš 30000 eurų lėšų 
dar buvo likę 5727 eurai, ku-
rie pagal gautus prašymus 

Paskirstytos likusios Smulkiojo ir 
vidutinio verslo rėmimo fondo lėšos

paskirstyti 4 verslo subjek-
tams banko paskolų palūka-
nų, dokumentų ir techninių 
projektų rengimo išlaidoms 
kompensuoti.

Posėdyje taip pat nutarta 
prašyti Savivaldybės tarybos 
padidinti Smulkiojo ir viduti-
nio verslo rėmimo fondą.

Prienų r. savivaldybės in-
formacija 
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Kinijos valstybinė televizija išėmė iš 
programos interviu su JK ambasadore
Didžiosios Britanijos ambasada Pekine trečiadienį išreiškė 
nusivylimą dėl Kinijos valstybinės televizijos anglų kalba 
transliuojančio padalinio redakcijos sprendimo nerodyti 
interviu su britų ambasadore, kuriame diskutuota apie 
Honkongą.

Bolivija paskelbė buvusio prezidento E. 
Moraleso arešto orderį
Bolivijos generalinė prokuratūra trečiadienį paskelbė iš 
šalies išvykusio buvusio prezidento Evo Moraleso arešto 
orderį, laikinajai vyriausybei apkaltinus jį maištu ir 
terorizmu. Pirmasis Bolivijos indėnų kilmės prezidentas 
E. Moralesas paliko šalį po beveik 14 metų valdžioje.

Lk 1, 39-45
Tomis dienomis Marija su-

siruošusi skubiai iškeliavo į Ju-
dėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo 
į Zacharijo namus ir pasveiki-
no Elzbietą. Vos tik Elzbieta 
išgirdo Marijos sveikinimą,  
jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, 
o pati Elzbieta pasidarė ku-
pina Šventosios Dvasios. Ji 
balsiai sušuko: „Tu labiau-
siai palaiminta iš visų mote-
rų ir palaimintas tavo įsčių 
vaisius. Iš kur man ta garbė, 
kad mano Viešpaties moti-
na aplanko mane? Štai vos 
tik tavo pasveikinimo garsas 
pasiekė mano ausis, šoktelėjo 
iš džiaugsmo kūdikis mano įs-
čiose. Laiminga įtikėjusi, jog 
išsipildys, kas Viešpaties jai 
pasakyta“.

Evangelijoje pagal Luką 
pasakojama apie Elzbietos 
džiaugsmą. Aš manau, kad 
džiaugsmas labai svarbi, 
turbūt viena iš svarbiausių 
temų. Sukantis metų ratui 
dažnai kalbame apie aske-
zę, sunkumus, kryžių, išban-
dymus, kančią, apie visokias 
neigiamas patirtis. Advento 
laikotarpiu nuolat prisimeta-
me, kokia sunki buvo Marijos 
kelionė. Bet štai Marija, kaip 

girdėjote evangelijoje, atei-
na pas Elzbietą, ir vos šiai iš-
girdus Marijos balsą, įsčiose 
iš džiaugsmo sujuda vaisius. 
Galime tik įsivaizduoti, ko-
kia ji buvo pilna Dievo ma-
lonės, kad jos žodžiai šitaip 
paveikė.

Elzbieta sako Marijai, kad ji 
laiminga įtikėjusi Viešpaties 
žodžiais, todėl yra ir palai-

IV advento sekmadienis
minta. Ji perėjo visus sunkius 
savo gyvenimo etapus ir jos 
širdis nesudiržo. Matyt, at-
sakymas toks ir yra – turime 
tikėti esantys Dievo rankose. 
Juk ji nežinojo, kuo baigsis, ir 
tik pasitikėjimas Dievu buvo 
jos vidinės harmonijos pa-
matas.

Marijos paveikslas, įvaiz-
dis mus žavi. Jos pasitikėji-
mas Dievu tampa pamatu ir 
mums, nes ir mes esame Die-
vo vaikai, sukurti pagal Dievo 
paveikslą. Kiekvienas esame 
Jo atvaizdas, tik galbūt nešio-
jame jį taip giliai, kad nė ne-
nujaučiam, net netikim tuo. 
Kiekvienas iš mūsų yra su-
kurtas pagal Jo paveikslą, kad 
ir kaip nugrimzdę nuodėmėj, 
kad ir kaip širdis įdiržusi. Juk 
net ir patys didžiausi nusi-
kaltėliai, sėdėdami kalėjime 
už sunkius nusikaltimus, gi-
lindamiesi į save, skaitydami 
Šventą raštą, besimelsdami 
prisimena, atranda savyje 
tą paveikslą ir visiškai pasi-
keičia. Juos išprovokuoja su-
siklosčiusios gyvenimiškos 
aplinkybės. Žmogus suvokia 
priėjęs liepto galą. Perdurta 
širdis priverčia susimąstyti 
ir pasverti gyvenimą iš nau-
jo, atsiveria antras kvėpavi-

mas, prasideda kitas etapas. 
Toks yra galingas žmogus, 
jei įsileidžia Dievą į širdį, ir 
radikalūs pokyčiai netgi gali 
padėti tapti didžiausia jėga, 
kaip tapo Paulius. Bažnyčios 
persekiotojas, didžiausias 
priešas, atsivertęs tapo ga-
lingiausiu jos svertu.

Marija buvo lanksti, bet 
ne konformistė. O mes? Mes 

labai norėtume, kad viskas 
vyktų, kaip suplanuota. Bet 
gyvenime kažkodėl taip ne-
vyksta, kaip tik viskas klojasi 
nepatogiai.

Tarkime, atvažiuojame 
atostogų, kaip Marija atjoja 
į Betliejų, ir paaiškėja, kad 
apartamentai – tikras tvar-
telis. Sugadintos atostogos, 
blogai – ir visur vien juodos 
spalvos. Marija, patekusi į 
tvartelį, suprato, kad Dievo 
tauta nepaliko jai vietos užei-
goje, bet gyveno toliau, išliko 
pilna malonės, išlaikė kasdie-
nybės gaivumą, nepaskendo 
liūdesy. Ji – gyvenimo pilnoji. 
Ir mes esame sklidini gyveni-
mo, tik kartais užspaudžiam 
tą srovelę, užtvenkiame, ir 
vanduo stovi.

Viskas yra šalia: malonė 
ir nuodėmė, džiaugsmas ir 
liūdesys, kaita ir ramybė. Ži-
noma, labai sunku priimti 
iššūkį, patikėti, norėtume iš 
karto peršokti į tas dimen-
sijas, kur yra gera, linksma 
ir džiugu. Ir į bažnyčią atei-
name pirmiausia ieškodami 
ramybės ir pasitenkinimo. Ir 
tai yra gerai. Tačiau toliau to-
je pačioje Evangelijoje pagal 
Luką Jėzus klausia: „Gal ma-
note, kad esu atėjęs atnešti 

žemei ramybės? Ne, sakau 
jums, ne ramybės, o nesan-
tarvės“. Ir atrodytų, kaip gali 
būti, kad Kristus ateina mū-
sų skaldyti? Bet iš tikrųjų ra-
mybė dažnai yra apgaulinga, 
fasadas be turinio. Kristus at-
ėjo sudaužyti mūsų ramybės, 
patogaus egzistavimo fasa-
do, kad mus sukrėstų, kad gi-
liai įkvėptume ir pradėtume 

gyventi. Toks Dievo tikslas. 
Žmogų reikia supurtyti, kad 
jis imtų keistis.

Kalėdų laukiame ne vien 
dėl to, kad galėtume pasi-
džiaugti gražiais ir viltingais 
įvykiais, nutikusiais prieš 
du tūkstančius metų, ar-
ba šaunia Dievo 
gimdytoja Mari-
ja. Ji mums duota, 
kad įsileidę Dievą 
į širdį patys taptu-
me gimdytojais, 
kad taptume ku-
pini džiaugsmo, 
malonės ir geru-
mo, kad būtume 
palaiminti, kad 
mums prasižiojus 
šoktelėtų besilau-
kiančių motinų 
kūdikiai. Įsivaiz-
duojate, kokia tai 
galinga vidinė jė-
ga. Ir mes turi-
me tokį potencialą, tik ne-
išnaudojame, nes netikime. 
Priekaištaudamas savo mo-
kiniams už netikėjimą prisi-
kėlęs Kristus sako, kad įtikėję 
ims plikomis rankomis gyva-
tes, mirtini nuodai jiems ne-
pakenks, o ligoniai pasveiks, 
jiems uždėjus rankas. Jei ti-
kėsime, būsime atsparūs 
klastai ir mirtiniems nuo-
dams – apkalboms. O daly-
damiesi gerumu suteiksime 
nuliūdusiems vilties, pavar-
gusiems ramybės. Būsime 
su žmogumi, kuris užkalbino 
čia ir dabar, su bėdą turinčiu 
ir su nepatogiu, su sumuštu 
žmogumi. Gal tas nepato-
gus, tas sumuštas žmogus ir 
yra ligonis, turintis pasveikti 
mums ištiesus ranką.

Nebetikime gailestingu-
mu, nes jis slysta paviršiumi. 
Padedam suklupusiam ištie-
sę vieną ranką, o kita imame 
atlygį. Tai ne gailestingumas, 
tai iškrypimas. Gailestingu-
mas skatina pokytį. Gailes-
tingasis tėvas apkabina sū-
nų palaidūną ne tam, kad jis 
toliau švaistytų palikimą. Jis 
neteisina jo, tiesiog sudaro 
galimybę jam gimti kitokiam 
gyvenimui. Kaip ta galimy-
bė bus panaudota – niekas 
nežino, bet jis pasinaudoja 
proga, žengia žingsnį ir iš-
tiesia ranką.

Skaistykla – ne kerštas, tai 

apsivalymo kančia, vidinė 
ugnis, kuri Dievo akivaizdoje 
degins mus už tai, kad gyven-
dami praleidome progą, ne-
ištarėme gero žodžio, nepa-
laikėm, nesuteikėm galimy-
bės. Nuvylėm žmogų, kuris 
turėjo idėją, nes nepalaikėm, 

numojom ranka – jam nepa-
vyks, neišeis – ir taip pada-
rėm pačios idėjos abortą. 
Esame Dievo paveikslas, bet 
dažnai to nerodom, taupom 
geresniems laikams. O rei-
kia parodyti čia ir dabar, rei-
kia žengti tą tikėjimo žings-
nį, kuris dažnai yra visiškai 
neaiškus ir nesuprantamas. 
Pasitikėjimo žingsnį žengi 
pirmas avansu. Tikėjimas 
yra avansas: žengi ir tik pas-
kui įsitikini, kad nuėjai. Neži-
nai, ar gerai, bet žengi, ir tada 
veiksmas tampa kūnu.

Taip buvo išleista ir Vil-
niaus Balio Dvariono dešim-
tmetės mokyklos mokinių 
įdainuota nuostabių kalėdi-
nių giesmių plokštelė. Bu-
vau toks neatsargus pasiū-
lyti mokytojams šį sumany-
mą. Iki Kalėdų buvo likę po-
ra mėnesių – nerealus laikas, 
nes reikėjo atrinkti giesmes, 
įrašyti, išvalyti... Darbų daug, 
o laiko labai mažai. Tačiau 
netrukus skambina man pa-
vaduotojas ir sako: „Kunige, 
mes jau pasiruošę!“. Betgi 
aš dar nebuvau pasiruošęs, 
visiškai nebuvau tikras, kad 
pavyks, kad spėsim. Maniau, 
gal ne šiais metais, gal kitais.
Net kilo minčių nutraukti, 
atidėti sumanymą. Tačiau 
supratau, kad negalima tų 
vaikų nuvilti. Pabandėm. Ir 
bendromis jėgomis pavyko. 

Buvo ir keblumų, bet suspė-
jom iki Kalėdų nutiesti joms 
kelią. Kiekvienas turime šim-
tus tokių pavyzdžių, čia nėra 
nieko ypatinga, tiesiog visas 
gyvenimas yra sudarytas iš 
galimybių. Ir kai žengi pasi-
tikėjimo žingsnį, kelias drie-

kiasi bekeliaujant. Toks yra ir 
kalėdinis kelias. Tai gerumas, 
kurį gimdome kitų širdyse.

Apsirinkam galvodami, 
kad gyvenimas dangaus ka-
ralystėje prasidės po mirties. 
Ne, jis prasideda čia. Gyvena-
me čia, taip gyvensime ir pas-
kui. Kitokias vertybes puose-
lėjame, ką susirenkame, kaip 
žiūrime, ką skiriame, kas yra 
mūsų draugai, kokie mūsų 
darbai dabar, tokie bus am-
žinai. Meniu renkamės dabar. 
Amžinąjį gyvenimą renka-
mės dabar. Nekaltas Marijos 
prasidėjimas stebina. Tačiau 
turėtų stebinti nekaltas Mari-
jos užbaigimas. Jos širdis iš-
liko tyra, nekalta, praėjus vi-
sus išbandymus. Toks yra jos 
palikimas mums, tai kalėdinė 
dovana, pati didžiausia – gy-
venti Dievo vaikų gyvenimą 
jau čia, žemėje. Neapsigau-
kime, investuokime į tai, ką 
iš tikrųjų verta rinktis, – daž-
niausiai tai visai šalia mūsų. 
Nepraeikime pro mūsų kas-
dienybės prakartėlę, priim-
kime žmones, kuriuos mums 
siunčia Dievas, ar situacijas, 
iššūkius, kurie ateina į mūsų 
gyvenimą kaip galimybės. 
Pakvieskime Jį į savo širdis. 
Tegul daigina jose gerumą. 
Prašykime sustiprinti mūsų 
tikėjimą, kad sugebėtume at-
pažinti Ateinantį ir deramai 
pasitikti Kalėdas.
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Maskva atskleidė detalių apie savo 
perspėjimo apie raketas sistemą
Rusija trečiadienį atskleidė kai kurias detales apie savo 
griežtai saugomą kosminę perspėjimo apie raketas sistemą, 
JAV Kongresui pritarus planams sukurti naujas kosmoso 
pajėgas. Rusija įsteigė savo kosmoso pajėgas 2015 metais ur 
to pasekoje į orbitą buvo iškelti trys palydovai „Tundra“.

JK lažybų bendrovės „Bet365“ vadovės 
metinis atlyginimas – didžiausias šalyje
Daugiausia uždirbančių vadovų sąraše Didžiojoje 
Britanijoje pirmąją vietą išsaugojo lažybų milžinės 
„Bet365“ vadovė Denise Coates (Denisė Kouts). Bazinis 
D. Coates atlyginimas grupės finansiniais metais, 
pasibaigusiais kovo mėnesį, siekė 277 mln. svarų (328 
mln. eurų).

slapties išdavimas, išrišimo 
suteikimas nuodėmės prieš 
šeštąjį įsakymą bendrinin-
kui, penitento kalbinimas 
nusidėti prieš šeštąjį įsaky-
mą. 2010 m. popiežius Be-
nediktas XVI į sunkiausių 
nusikaltimų sąrašą įtraukė 
taip pat dvasininkų seksu-
alinius nusikaltimus prieš 
nepilnamečius ir pažeidžia-
mus asmenis. Dabar, popie-
žiaus Pranciškaus sprendi-
mu, sunkiausių nusikaltimų 
kategorijai priskiriamas ir 
vaikų pornografijos turėji-
mas bei platinimas.

Kaip pastebėjo savo ko-
mentare Šventojo Sosto ko-
munikacijos dikasterijos 
vyriausiasis redaktorius An-
drea Tornielli, naujos nor-
mos yra šių metų pradžioje 
Vatikane vykusio viso pa-
saulio vyskupų konferencijų 
pirmininkų, Romos kurijos 
vadovų ir popiežiaus susiti-
kimo dėl kovos su lytiniais 
nusikaltimais ir jų dangsty-
mu rezultatas. Jau gegužės 
mėnesį popiežius paskelbė 
motu proprio „Vos estis lux 
mundi“ su naujomis griež-
tomis normomis prieš iš-
naudotojus ir tuos, kurie juos 
slepia. Dabar žengtas dar 
vienas žingsnis reiškia, kad 
vaikų gerovė, teisingumas ir 
tiesa nuketėjusiųjų atžvilgiu 
yra svarbiau už bet kokių 
paslapčių saugojimą, net ir 
popiežiškųjų.

VATICANNEWS

Ir katalikai juokiasi...
Kunigas kalėdojo ir užėjo į 

vienus namus. Apžiūrėjo, ko-
kia ten padėtis, ir mato, kad 
ten tokia šeima, kuri nesilan-
ko niekad bažnyčioje. Jie net 
persižegnoti nemoka. Ir tė-
vui sako:

– Tėvai, išmoksi persiže-
gnoti, ateik pas mane. Bulvių 
maišą duosiu.

– Gerai.
Ateina po savaitės tas vyru-

kas ir kunigas sako:
– Na, persižegnok.
– Vardan Tėvo ir Šventosios 

Dvasios.
Sako:
– O kur sūnus?
– O sūnus – už durų, bul-

vių laukia.

įvedami du svarbūs kovos su 
seksualiniais nusikaltimais 
normų pildymai: panaiki-
nama popiežiškoji paslaptis 
seksualinio išnaudojimo by-
lų medžiagai ir vaikų porno-
grafija įtraukiama į sunkiau-
sių nusikaltimų sąrašą.

Pirmasis dokumentas 
skelbia, jog panaikinamas 
popiežiškosios paslapties 
laikymo reikalavimas baž-
nytinių teismų bylų medžia-
gai – skundams, liudininkų 
parodymams, sprendimas, 
susijusiems su seksualiniais 
nusikaltimais prieš nepil-
namečius ir pažeidžiamus 
asmenis, taip pat su seksu-
alinio išnaudojimo atvejų 
slėpimu ir pedopornografi-
jos turėjimu bei platinimu. 
Naujoji tvarka nereiškia, kad 
visa minėtoji bažnytinių teis-
mų medžiaga tampa vieša. Ir 
toliau lieka galioti bendro-
sios kanonų teisės normos 
dėl bylų konfidencialumo ir 
asmenų gero vardo apsau-
gos. Tačiau nuo dabar bau-
džiamąsias bylas pradėję 
teismai galės kreiptis į savo 
šalių vyskupus ir reikalau-
ti, kad jiems būtų suteikta 
medžiaga apie bažnytiniuo-
se teismuose iškeltas bylas 
dėl seksualinių nusikaltimų. 
Šių bylų medžiagai negalios 
popiežiškosios paslapties 
norma. Pasaulio valstybėse 
veikiantys teismai galės dėl 
bylų medžiagos kreiptis ir į 
Šventojo Sosto teismus. To-
kiais atvejais diplomatiniais 
kanalais turės būti pateikia-
mas teisinės pagalbos prašy-
mas. Naujoji norma taip pat 
reiškia, kad iš seksualinio 
nusikaltimo aukos ar baž-
nytiniame teisme apklausto 
liudininko nebus galima rei-
kalauti tylėjimo.

Antrasis dokumentas pa-
pildo 2001 m. motu proprio 
„Sacramentorum sanctitatis 
tutela“. Šiuo dokumentu po-
piežius Jonas Paulius II su-
teikė Tikėjimo mokymo kon-
gregacijai įgaliojimus vykdyti 
teismo funkcijas sunkiausių 
bažnytinių nusikaltimų (gra-
viora delicta) atvejais. Sun-
kiausiems nusikaltimams 
priskiriami pasikėsinimai į 
Eucharistijos sakramento 
šventumą, išpažinties pa-

ležį kalančius kalvius, duonai 
miltus malančius malūni-
ninkus, mūsų kraštų peiza-
žus ir situacijas. Taip ir turi 
būti, nes prakartėlė mums 
primena, jog Jėzus ateina į 
mūsų konkretų gyvenimą“, 
– pažymėjo popiežius Pran-
ciškus, kita proga priminęs, 
jog neretai prakartėlėse vaiz-
duojami ir Erodo rūmai, blo-
gio ir sugedimo mūsų gyve-
nime simbolis. 

Tačiau pasaulis nebėra 
toks pat. Jėzus jį atnaujino. 
Kasdieniame gyvenime ne-
besame vieni, Jis gyvena su 
mumis. Jis nepakeičia magiš-
kai dalykų, tačiau jei Jį prii-
mame, kiekvienas dalykas 
gali pasikeisti.

„Kai įrengiame prakartė-

lę namuose, tarsi atveriame 
duris ir sakome: „Jėzau, įeik!““, 
– sakė popiežius ir palinkėjo, 
kad prakartėlės įrengimas vi-
siems taptų proga pakviesti 
Jėzų į savo gyvenimą.“

Nes, jei Jis jame gyvena, – 
atgimstama. Ir tai yra tikro-
sios Kalėdos. „Visiems Šven-
tų Kalėdų!“ – atsisveikino 
popiežius, kuris nepamiršo 
padėkoti už sveikinimus jo 
kunigystės 50-ečio ir gimta-
dienio proga ir ypač už mal-
dos jo intencija dovaną.

Panaikinta popiežiš-
koji paslaptis seksu-
alinio išnaudojimo 

bylose
Gruodžio 17-ąją buvo pa-

skelbti du dokumentai – po-
piežiaus audiencijų Valsty-
bės sekretoriui ir Tikėjimo 
mokymo kongregacijos pre-
fektui reskriptai – kuriais 

„Prakartėlė yra aktuali, tai 
kiekvienos šeimos situaci-
ja. Vakar man padovanojo 
nedidelį vienos ypatingos 
prakartėlės atvaizdėlį, ant 
kurio užrašyta: „Leiskime 
mamai pailsėti“. Marija šio-
je prakartėlėje miegojo, o 
šv. Juozapas migdė Kūdikėlį. 
Kiek iš jūsų, vyrai ir žmonos, 
turite dalytis kėlimusi nak-
tį prie vaikelio, kuris verkia, 
verkia ir verkia. „Leiskime 
mamai pailsėti“: tai šeimos, 
santuokos švelnumas“, – sa-
kė popiežius, pasak kurio 
prakartėlė mums primena, 
jog gyvenime reikšminga ne 
daiktų kiekybė, bet jausmų 
kokybė. Prakartėlė, nukreip-
dama mūsų žvilgsnį į Dievą, 
skurdų daiktų, tačiau turtin-

gą meilės, mums primena 
tai, kas kas svarbiausia. 

Prakartėlė tampa vis ak-
tualesnė ir todėl, kad pasau-
lyje kiekvieną dieną priga-
minama tiek ginklų ir smur-
to vaizdinių, kurie patenka 
į akis ir širdį. Prakartėlė, 
priešingai, yra taikos vaiz-
dinys. Jei žmogų griauna 
tai, kad kiekvienas eina sa-
vo keliu, tai prakartėlėje visi 
telkiasi aplink Jėzų, Taikos 
kunigaikštį pasaulio nakty-
je. Aplink Jį, švelnumo nu-
šviestoje grotoje, atrandame 
harmoniją. Matome kartu 
daug personažų: išminčius 
ir piemenis, karalius ir varg-
šus, vaikus ir senelius. Jautis 
ir asilėlis, gamtos peizažai 
byloja apie harmoniją tarp 
žmogaus ir  kūrinijos. 

„Brangūs broliai ir sese-
rys, prakartėlėje galiausiai 
galime įžvelgti mokymą apie 
paties gyvenimo prasmę. 
Matome kasdienybės sce-
nas: piemenis su avimis, ge-

pasilenkianti Meilė. Kūdi-
kėlis prakartėlėje perteikia 
Jo švelnumą. Kai Kūdikėlis 
vaizduojamas išskėstomis 
rankomis, tai tarsi sako, jog 
Dievas atėjo apglėbti mūsų 
žmogiškumo. Gražu ir mie-
la atsistoti prieš prakartėlę, 
patikėti Viešpačiui gyveni-
mą, kalbėti Jam apie širdyje 
nešamus žmones ir situaci-
jas, apžvelgti besibaigiančius 
metus, pasidalyti lūkesčiais 
ir rūpesčiais. 

Greta Jėzaus matome Jo 
Motiną ir šv. Juozapą. Galime 
įsivaizduoti jų mintis ir jaus-
mus Kūdikio gimimo metu: 
džiaugsmą ir pasimetimą 
tuo pat metu. Galime šventą-
ją Šeimą pakviesti į savo na-
mus, kur taip pat netrūksta 

džiaugsmo ir rūpesčių, kur 
kiekvieną dieną pabundame, 
valgome ir miegame arti pa-
čių brangiausių žmonių. Pra-
kartėlė yra namų Evangelija. 
Pirminė prakartėlės reikšmė 
yra „ėdžios“, o prakartėlės 
miesto Betliejaus pavadini-
mas reiškia „duonos namai“. 
Ėdžios ir duonos namai: pra-
kartėlė namuose, kuriuose 
dalijamės maistu ir jausmais, 
primena, jog Jėzus yra svar-
biausias maistas, gyvybės 
duona. Jis mus maitina savo 
meile, jis duoda mūsų šei-
moms stiprybę eiti pirmyn 
ir vienas kitam atleisti. 

Prakartėlė moko dar vieno 
dalyko. Šiandienos skubėji-
me ji yra kvietimas kontem-
pliacijai. Ji mums primena 
svarbą sustoti. Nes tik mo-
kėdami susikaupti galime 
priimti tai, kas iš tiesų svar-
bu gyvenime. Tik tada, kai 
paliekame už durų pasaulio 
triukšmą, pradedame girdėti 
Dievą, kuris kalba tyloje. 

Trečiadienio kate-
chezė. Prakartėlė– 
namų Evangelija

Gruodžio 18 dienos ben-
drosios audiencijos kate-
chezę popiežius Pranciškus 
skyrė Jėzaus gimimo scenai, 
kurią vaizduoja prakartėlė ir 
Evangelija.

„Kai angelai nuo jų pakilo į 
dangų, piemenys kalbėjo vie-
ni kitiems: „Bėkime į Betliejų 
pažiūrėti, kas ten įvyko, ką 
Viešpats mums paskelbė“. Jie 
nusiskubino ir rado Mariją, 
Juozapą ir kūdikį, paguldytą 
ėdžiose. (Lk 2, 15–16)“

„Brangūs broliai ir sese-
rys, už savaitės ateis šv. Ka-
lėdos. Šiomis dienomis, kai 
skubama ruoštis šventei, 
galime savęs paklausti: kaip 
rengiuosi gimimui to, kurį 
sveikiname? Paprastas, ta-
čiau veiksmingas būdas pa-
siruošti yra įrengti prakartė-
lę. Ir aš šiais metais ėjau šiuo 
keliu: nuvykau į Grečą, kur šv. 
Pranciškus įrengė pirmąją 
prakartėlę su vietos žmonė-
mis. Taip pat parašiau laišką, 
kuriame primenu šios tradi-
cijos prasmę“, – sakė popie-
žius Pranciškus.

Prakartėlė yra tarsi gyvoji 
Evangelija. Ji neša Evangeli-
ją į visas vietas, kuriose gy-
venama: namus, mokyklas, 
darbo ir susitikimo vietas, 
ligonines ir slaugos namus, 
kalėjimus ir aikštes. Ir ten, 
kur gyvename, mums pri-
mena esminį dalyką: Dievas 
neliko neregimas danguje, 
tačiau atėjo į žemę ir tapo 
žmogumi. Įrengti prakar-
tėlę reiškia švęsti Dievo ar-
tumą, atskleisti, jog Dievas 
yra tikras, konkretus, gyvas, 
pulsuojantis. Jis nėra tolimas 
ponas ar neutralus teisėjas, 
tačiau nuolanki ir iki mūsų 
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JAV nuteista ir deportuota M. Butina taps 
RT laidos vedėja
Rusijos pilietė Marija Butina, kuri spalį buvo deportuota 
iš Jungtinių Valstijų dėl kaltinimų, kad be registracijos 
veikė šalyje kaip užsienio vyriausybės agentė, turės savo 
televizijos laidą Kremliaus finansuojamoje televizijoje RT.

Vilniaus savivaldybėje kelią skinasi idėja 
atsisakyti plastikinių indų per renginius
Vilniaus savivaldybėje kelią skinasi idėja atsisakyti 
plastikinių indų per sostinės viešuosius renginius. 
Siūloma, kad pakeitimai įsigaliotų nuo kitų metų kovo. 
Lietuvoje veikiantys didieji prekybos tinklai plastiko 
žada atsisakyti palaipsniui iki 2021-ųjų vidurio, „Iki“ ir 
„Lidl“ šiais gaminiais teigia jau nebeprekiaujantys.

REKLAMA

Nuo sausio gyventojai gaus 
didesnes tiek senatvės, 
tiek ir netekto darbingumo 
(neįgalumo), tiek ir šalpos 
pensijas. Didės ir priemo-
kos mažiausių pensijų ga-
vėjams. 

> Nuo sausio socialinio 
draudimo pensijos bus in-
deksuojamos 8,11 proc. ir 
dar papildomai kitąmet 1,83 
proc. didės bendroji pensi-
jos dalis. Iš viso pensijos vi-
dutiniškai augs daugiau nei 
9 proc. 

> Būtinąjį stažą įgijusių 
pensininkų bendra visų gau-
namų pensijų suma negalės 
būti mažesnė nei 257 eurai 
per mėnesį. Tam skiriamos 
priemokos mažų pensijų 
gavėjams

> Pensijas Vilniuje bei Kau-
ne į namus pristatys Lietu-
vos paštas

Kokios dydžio 
pensijos tikėtis? 

Senatvės, netekto darbin-
gumo ir kitos socialinio drau-
dimo pensijos bus indeksuo-
jamos nuo sausio. Tai reiškia, 
kad jau sausio mėnesį senjo-
rai tikrai sulauks 8,11 proc. 
didesnių pensijų. 

„Sprendimas papildomai 
didinti bendrąją pensijos da-
lį yra naujas, tačiau darome 
viską, kad kuo greičiau galė-
tume papildomai 1,83 proc. 
padidintą bendrą pensijos 
dalį apskaičiuoti bei pradė-
ti mokėti, nors įstatymuose 
numatyta galimybė dėl šio 
sprendimo padidintą pensiją 
pradėti mokėti ne vėliau kaip 

Viskas, ką reikia žinoti apie pensijas 2020 metais
birželį, kartu su nepriemoka 
už pirmus metų mėnesius“, 
– paaiškina „Sodros“ direk-
toriaus pavaduotoja Violeta 
Latvienė. 

„Sodros“ duomenimis, ma-
žesnės pensijos augs šiek 
tiek sparčiau nei didesnės, 
nes 1,83 proc. sparčiau kils 
bendroji pensijos dalis. 

Lentelėje pateikiama, kiek 
apytikriai augs pensijos tų 
gyventojų, kurie yra įgiję 
būtinąjį stažą. Tačiau kie-
kvieno senjoro pensija ir jos 
augimas bus individualus, 
nes priklausys nuo asmens 
stažo. Daugiau stažo turin-
čių gyventojų pensijos augs 
labiau nei turinčiųjų mažiau 
stažo.

Skaičiuojama, kad viduti-
nė senatvės pensija 2020 m. 
pasieks 377 eurus, o vidutinė 
senatvės pensija turintiems 
būtinąjį stažą – 399 eurus. 

Mažiausias pensijas gau-
nantys senjorai, kurių visų 
gaunamų pensijų suma ki-
tąmet nesieks 257 eurų, su-
lauks priemokų. 

Jeigu žmogus į pensiją išė-
jo įgijęs būtinąjį stažą, prie-
moka bus tokio dydžio, kad 

visos išmokos sudarytų ne 
mažiau kaip 257 eurus. Jeigu 
stažo įgyta mažiau, priemo-
kos bus mažesnės – priemo-
kos dydis bus proporcingas 
senjoro per gyvenimą įgy-
tam stažui. 

Priemokos dydį gali lem-
ti ir kitos pensijų išmokos, 
pavyzdžiui, jeigu gyvento-
jui paskiriam našlių pensi-

ja, priemoka sumažėja arba 
gali būti išvis nebemokama, 
jeigu senjoro pajamos, ga-
vus našlių pensiją, perko-
pia 257 eurus. Beje, našlių 
pensijos kitąmet didėja iki 
26,13 euro. 

„Sodra“ nuo šių metų pra-
džios iš savivaldybių perėmė 
ir šalpos pensijų mokėjimą, 
šios pensijos mokamos ne iš 
socialinio draudimo fondo, o 
iš valstybės biudžeto. Šalpos 
pensijas gauna tie gyventojai, 
kurie nėra įgiję minimalaus 
stažo socialinio draudimo 
pensijai gauti. Šalpos pensi-
jos bazė kitąmet didėja nuo 
132 iki 140 eurų.

Nuo kitų metų pradžios 
tiems šalpos pensijų gavė-
jams, kurie stažo neįgijo dėl 
to, kad ne mažiau kaip 15 

metų slaugė namuose ne-
įgaliuosius ar išaugino ne 
mažiau kaip penkis vaikus ir 
pateikus tai įrodančius doku-
mentus, bus mokama 1,5 šal-
pos pensijų bazės dydžio šal-
pos senatvės pensija. Ši suma 
kitąmet sieks 210 eurų.

Beje, kadangi šalpos pen-
sijos mokamos už praėjusį 
mėnesį, jų gavėjai padidėji-

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Konstitucijos pr. 12, LT-09308, Vilnius

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Valstybės biudžetinė įstaiga Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre info@sodra.lt
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Konstitucijos per. 12, Vilnius Įstaigos kodas 191630223 sodra.lt

Viskas, ką reikia žinoti apie pensijas 2020 metais
Pranešimas žiniasklaidai
2019 gruodžio 19 d., Vilnius

Nuo sausio gyventojai gaus didesnes tiek senatvės, tiek ir netekto darbingumo (neįgalumo), tiek ir
šalpos pensijas. Didės ir priemokos mažiausių pensijų gavėjams.

 Nuo sausio socialinio draudimo pensijos bus indeksuojamos 8,11 proc. ir dar papildomai kitąmet
1,83 proc. didės bendroji pensijos dalis. Iš viso pensijos vidutiniškai augs daugiau nei 9 proc.

 Būtinąjį stažą įgijusių pensininkų bendra visų gaunamų pensijų suma negalės būti mažesnė nei 257
eurai per mėnesį. Tam skiriamos priemokos mažų pensijų gavėjams

 Pensijas Vilniuje bei Kaune į namus pristatys Lietuvos paštas

Kokios dydžio pensijos tikėtis?

Senatvės, netekto darbingumo ir kitos socialinio draudimo pensijos bus indeksuojamos nuo sausio. Tai
reiškia, kad jau sausio mėnesį senjorai tikrai sulauks 8,11 proc. didesnių pensijų.

„Sprendimas papildomai didinti bendrąją pensijos dalį yra naujas, tačiau darome viską, kad kuo greičiau
galėtume papildomai 1,83 proc. padidintą bendrą pensijos dalį apskaičiuoti bei pradėti mokėti, nors
įstatymuose numatyta galimybė dėl šio sprendimo padidintą pensiją pradėti mokėti ne vėliau kaip birželį,
kartu su nepriemoka už pirmus metų mėnesius“, – paaiškina „Sodros“ direktoriaus pavaduotoja Violeta
Latvienė.

„Sodros“ duomenimis, mažesnės pensijos augs šiek tiek sparčiau nei didesnės, nes 1,83 proc. sparčiau kils
bendroji pensijos dalis.

SENATVĖS PENSIJA TURINTIEMS BŪTINĄJĮ STAŽĄ
Pensija 2019 m.,

Eur
Apytikris pensijos
padidėjimas, Eur

Pensija 2020 m.,
Eur

250 23 273
300 27 327
400 35 435
500 44 544
600 52 652
700 60 760
... ... ...
Vidutinė pensija turintiems būtinąjį stažą:

365 34 399

Lentelėje pateikiama, kiek apytikriai augs pensijos tų gyventojų, kurie yra įgiję būtinąjį stažą. Tačiau
kiekvieno senjoro pensija ir jos augimas bus individualus, nes priklausys nuo asmens stažo. Daugiau stažo
turinčių gyventojų pensijos augs labiau nei turinčiųjų mažiau stažo.

Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija 2020 m. pasieks 377 eurus, o vidutinė senatvės pensija
turintiems būtinąjį stažą – 399 eurus.

mą pajus vasarį. 
Tų pensijų gavėjų, kurie 

šiais metais dirbo ir mokėjo 
socialinio draudimo įmokas, 
pensijos ne tik bus indeksuo-
tos nuo sausio, tačiau kitą-
met bus ir atnaujinamos bei 
didės dėl papildomai įgyto 
stažo ir taškų. Kiek padidės 
dirbusio senjoro pensija, pri-
klausys nuo darbo pajamų ir 
sumokėtų socialinio draudi-
mo įmokų. 

Pensijas jiems planuojama 
atnaujinti ir pradėti mokėti 
didesnes ne vėliau kaip lie-
pos mėnesį, o už mėnesius 
nuo sausio iki pensijos at-
naujinimo mėnesio bus iš-
mokėta nepriemoka. Teikti 
prašymo pensijai atnaujinti 
– nereikia.  

Seimas taip pat nusprendė 
kitais metais kompensuoti 
10 proc. per krizę sumažin-
tų valstybinių ir kitų pensi-
jų, kompensacijų bei rentų, 
kurios iki šiol buvo likusios 
nekompensuotos. Kompen-
sacijos žmonėms bus išmo-
kamos kitų metų rugpjūčio 
mėnesį be žmogaus prašy-
mo. 

Jeigu nutiktų taip, kad įsi-
galiojus šiam įstatymui, tei-
sę į kompensaciją turintis 
žmogus mirtų, išmoka bū-
tų mokama paveldėtojams. 
Paveldėtojai turėtų pateikti 
prašymą iki 2020 m. spalio 
pabaigos.

Senjorai, kurie pensijas 
gauna į namus, taip pat šie-
met gali būti ramūs. Arti-
miausius dvejus metus jiems 
pensijas pristatančios ben-
drovės nesikeis. Vilniuje ir 
Kaune pensijas į namus, kaip 
ir iki šiol, pristatys Lietuvos 
paštas, su kuriuo „Sodra“ 
sudarė dvejų metų sutartį.    
SODRA 

Valstybės ir savivaldybių 
biudžetų pajamos sausio–
lapkričio mėnesiais siekė 
9,676 mlrd. eurų – 2,6 proc. 
(248,6 mln. eurų) daugiau 
nei planuota ir 22,5 proc. 
(1,775 mlrd. eurų) daugiau 
nei per vienuolika 2018-
ųjų mėnesių.

Tokį ženklų pajamų augi-
mą palyginti su praėjusiais 
metais lėmė dalies valsty-
binio socialinio draudimo 
įmokų tarifo perkėlimas į 
gyventojų pajamų mokes-
tį, pranešė Finansų minis-
terija.

Pajamų į valstybės biu-
džetą gauta 7,861 mlrd. eu-
rų – 1,3 proc. (100,1 mln. 
eurų) daugiau nei progno-
zuota ir 26,8 proc. (1,661 
mlrd. eurų) daugiau nei 
pernai sausį–lapkritį. Vals-
tybės biudžeto pajamos per 
vienuolika mėnesių sudaro 
90,7 proc. metinio plano.

Valstybės biudžeto mo-
kesčių pajamos šiemet sie-
kė 7,248 mlrd. eurų ir buvo 
0,6 proc. (45,7 mln. eurų) di-
desnės nei prognozuota bei 
29 proc. (1,632 mlrd. eurų) 
didesnės nei per vienuolika 
2018 metų mėnesių.

Pridėtinės vertės mo-
kesčio (PVM) pajamos šie-
met siekė 3,498 mlrd. eurų 
– 1,5 proc. (53 mln. eurų) 
mažiau nei planuota, tačiau 
6,4 proc. (210,2 mln. eurų) 
daugiau nei pernai sausį–
lapkritį.

Finansų ministerijos tei-
gimu, mažesnes nei progno-
zuota pajamas iš PVM lėmė 
didesni PVM permokos grą-
žinimai mokesčių mokėto-
jams, taip sumažinant ben-
drą PVM permokos lygį.

Už visas akcizines prekes 

Valstybė ir savivaldybės šiemet 
gavo 196 mln. eurų neplanuotų 
pajamų šiemet gauta 1,373 mlrd. eu-

rų – 1,2 proc. (17,4 mln. eu-
rų) mažiau nei prognozuota, 
tačiau 4 proc. (53 mln. eurų) 
daugiau nei pernai tuo pat 
metu. Finansų ministerijos 
teigimu, akcizų atsilikimą 
nuo plano lėmė mažesnės 
nei prognozuota cigarečių 
pardavimų apimtys.

Pelno mokesčio įplaukos 
sudarė 610,7 mln. eurų – 3,3 
proc. (19,5 mln. eurų) dau-
giau nei prognozuota ir 10,4 
proc. (57,7 mln. eurų) dau-
giau nei pernai sausio–lap-
kričio mėnesiais.

Gyventojų pajamų mokes-
čio (GPM) įplaukos į valsty-
bės biudžetą ir savivaldybių 
biudžetus sausį–lapkritį bu-
vo 2,977 mlrd. eurų – 5 proc. 
(141,5 mln. eurų) didesnės 
nei prognozuota ir 86,8 
proc. (1,383 mlrd. eurų) di-
desnės nei per vienuolika 
2018-ųjų mėnesių.

Finansų ministerijos tei-
gimu, ženklų GPM pajamų 
metinį augimą lėmė valsty-
binio socialinio draudimo 
įmokų tarifo dalies perkė-
limas į gyventojų pajamų 
mokestį – dėl to pagrindi-
nis GPM tarifas nuo šių me-
tų pradžios padidėjo nuo 15 
proc. iki 20 procentų.

Kitų pajamų, materialio-
jo ir nematerialiojo turto 
realizavimo bei finansinio 
turto sumažėjimo pajamų 
į valstybės biudžetą gauta 
612,3 mln. eurų – 9,7 proc. 
(54,3 mln. eurų) daugiau nei 
prognozuota ir 5 proc. (29,2 
mln. eurų) daugiau nei per-
nai sausį–lapkritį.

Patvirtintos 2019 metų 
valstybės biudžeto pajamos 
(be ES lėšų) sudaro 8,668 
mlrd. eurų, su ES lėšomis 
– 10,59 mlrd. eurų.

Šarūnas Sabaitis-BNS
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„Ford“ investuos 1,5 mlrd. JAV dolerių į 
gamyklas Mičigane
JAV automobilių gamintoja „Ford Motor“ paskelbė 
apie planus investuoti apie 1,5 mlrd. JAV dolerių į dvi 
automobilių surinkimo gamyklas Mičigano valstijoje bei 
sukurti apie 3 tūkst. naujų darbo vietų.

Meilutytė traukiasi iš mero komandos
Olimpinė plaukimo čempionė Rūta Meilutytė 
traukiasi iš Kauno mero Visvaldo Matijošaičio patarėjų 
komandos. „Toliau vyksiančiuose procesuose jos 
pagalba nebebus kritiškai reikalinga, todėl abipusiai 
sutarėme, kad atitrūkusi nuo darbų Rūta toliau 
koncentruosis į mokslus ir kitas asmenines veiklas“, 
– sako Kauno meras V. Matijošaitis.

REKLAMA

Kūčių valgiai 
Kūčių tradicijas labiausiai yra išlaikę lietuviai ir lenkai, 
tad advento metu pasninkauja, daugiau meldžiasi ir sten-
giasi apsivalyti ne tik kūną, bet ir sielą.  

Pasninko laikomasi ir per Kūčių vakarienę, tad valgomi pa-
tiekalai be mėsos ir gyvulinių produktų – pieno, sviesto, grie-
tinės, kiaušinių. Tai primena Kristaus padarytus stebuklus, kai 
jis pripildė būsimojo apaštalo žvejo Simono tinklus ir dviem 
žuvimis pamaitino minią žmonių. 

Anksčiau ant Kūčių stalo būdavo 9, o dabar – ne mažiau kaip 
12 (tiek metai turi mėnesių, o Kristus – apaštalų) patiekalų. 
Šiais laikais stalas nukraunamas ir dar daugiau patiekalų. Kie-
kvienas regionas turi savų tradicijų. Vienur verdami barščiai su 
grybais, kitur gaminama sriuba iš miltinių leistinių, saldi sriuba 
su džiovintais vaisais bei kisieliumi, skryliai su aguonpieniu, o 
kai kur ir džiovintų baravykų sriuba.

Silkės, burokėlių ir  
avokado užkandis 

Reikės: 1 avokado 2 juostelių silkės filė, virtų buro-
kėlių 2 šaukštelių majonezo, citrinpipirių, druskos ir 
krapų pagal skonį.

Gaminimas. Virtus burokėlius supjaustykite griežinė-
liais. Nulupkite ir sutrinkite avokadą, į masę įdėkite ma-
jonezo, įberkite druskos, citrinpipirių ir krapų. Tepkite 
avokado masę ant burokėlio griežinėlio, ant viršaus už-
dėkite gabalėlį silkės ir papuoškite pomidoro pusele.

Silkė su morkomis, slyvomis ir 
riešutais

Reikės: 1 silkės, 4 morkų, 100 g graikinių riešutų, 150 
g džiovintų slyvų, aliejaus kepimui.

Gaminimas. Silkę išvalykite  ir supjaustykite mažais 
gabaliukais. Morkas sutarkuokite ir apkepkite. Graiki-
nius riešutus ir slyvas nuplikykite verdančiu vandeniu. 
Slyvas supjaustykite juostelėmis, riešutus susmulkinki-
te. Viską suberkite į keptuvę su morkomis, išmaišykite, 
dar 10 min. patroškinkite ir tada jau galima skanauti. 

Skani silkė su razinomis
Reikės: 2 silkės filė, 1 vidutinio dydžio morkos, 1 vi-

dutinio dydžio svogūno, 1 saujos šviesių arba tamsių 
razinų, druskos, juodųjų pipirų; saulėgrąžų aliejaus 
(kepimui).

Gaminimas. Razinas užpilkite karštu vandeniu ir pa-
likite brinkti. Kai išbrinksta, nusunkite vandenį. Morką 
nuskuskite, supjaustykite plonais, trumpais šiaudeliais. 
Svogūną nulupkite, supjaustykite pusžiedžiais. Keptuvė-
je ant vidutinės ugnies įkaitinkite porą šaukštų aliejaus, 
sudėkite svogūnus, pakepinkite kelias minutes, tada 
sudėkite morkas, uždenkite dangčiu ir kepinkite apie 
4 min. Po to sudėkite išbrinkusias razinas, pagardinki-
te druska, pipirais ir kepinkite, kol morkos suminkštės. 
Iškepusias daržoves palikite visiškai atvėsti. Silkės filė 
supjaustykite juostelėmis, sudėkite į lėkštę, ant viršaus 
uždėkite daržovių ir patiekite. 

Avinžirnių salotos su fetos sūriu, 
virtais burokėliais ir įvairiomis 
salotomis

Produktų reikia tiek, kiek norite pasigaminti salotų, 
tikslių normų nėra. 

Gaminimas. Išmirkykite avinžirnius apie 8 valandas 
ir išvirkite. Atvėsusius avinžirnius sumaišykite su virtais 
burokėliais, fetos sūriu, gražgarstėmis, petražolėmis, pa-
šlakstykite alyvuogių aliejumi ir citrinų sultimis. Paska-
ninkite pipirais ir jūros druska.

Mišrainė „Lapės kailis“
Reikės: 1 silkių filė, 2 vidutinio dydžio svogūnų, 300 

g marinuotų pievagrybių, 2 didelių virtų morkų, 1–2 
virtų bulvių. 

Gaminimas. Mišrainę formuokite sluoksniais ir kie-
kvieną sluoksnį padenkite majonezu.

1 sluoksnis. Supjaustykite ir sudėkite silkę.
2 sluoksnis. Supjaustykite svogūną kubeliais ir pa-

kepkite aliejuje iki auksinės rudos spalvos. Grybus su-
pjaustykite juostelėmis, apkepkite aliejuje iki auksinės 
rudos spalvos. Tada sumaišykite atvėsintus grybus ir 
svogūnus. Dėkite sluoksnį. 

3 sluoksnis. Sutarkuokite bulves stambia tarka. Dė-
kite sluoksnį. 

4 sluoksnis. Sutarkuokite morkas stambia tarka ir su-
maišykite su pakepintais svogūnais. Dėkite ant viršaus. 
Neužmirškite aptepti majonezu. 

Žuvis su traškia riešutų plutele 
Reikės: 500 g šaldytos jūros lydekos filė, 100 g grai-

kinių arba kitokios rūšies riešutų, 50 g džiūvėsėlių, 1 
kiaušinio, 2 skiltelių česnako, tarkuotos citrinos žieve-
lės, druskos, pipirų ir šlakelio citrinos sulčių.

Gaminimas. Atšildytą žuvies filė supjaustykite gaba-
lėliais. Susmulkinkite riešutus, išspauskite česnaką ir 
suberkite prieskonius – viską išmaišykite. Tada suber-
kite džiūvėsėlius ir vėl pamaišykite. Kitame dubenėlyje 
išplakite kiaušinį ir pamirkykite filė gabalėlius plaki-
nyje. Išimkite žuvį ir apvoliokite džiūvėsėlių ir riešutų 
mišiniu. Apvoliotus gabalėlius dėkite į skardą, išklotą 
kepimo popieriumi ar folija. Patiekalas keps maždaug 
15 minučių iki 200 laipsnių temperatūros įkaitintoje 
orkaitėje. Prieš valgydami kepsnelius, galite apšlaksty-
ti citrinos sultimis. 

Lašišos salotos su  
ryžiais ir avokadais

Reikės: 400 g rūkytos ar sūdytos lašišos, 150 g te-
pamo varškės sūrelio, 2 avokadų, 100 g virtų ryžių, 1 
citrinos, saujos žalumynų (krapų, petražolių, svogūnų 
laiškų).

Papuošimui: 100 gramų fermentinio sūrio (tinka ir 
varškės ar kitoks).

Gaminimas. Žalumynus susmulkinkite ir išmaišyki-
te su tepamu sūreliu (galima naudoti sūrelį iš karto su 
žalumynais). Vėliau palikite šiek tiek kambario tempe-
ratūroje atšilti, kad būtų minkštesnis. Arba jeigu norisi 
greičiau, galite į sūrelį įmaišyti šiek tiek graikiško jogur-
to arba grietinės

Į lėkštę galima dėti susegamą pyrago formos žiedą 
(galima sluoksniuoti tiesiog į gilų stiklinį indą).

Lašišą supjaustykite kubeliais ir du trečdalius dėki-
te į lėkštės dugną, apšlakstykite citrinos sultimis. Ant 
viršaus dėkite virtų ryžių, tuomet kubeliais pjaustytus 
avokadus (juos prieš dedant apšlakstykite citrinos sul-
timis, kad nepatamsėtų).

Ant avokadų paskirstykite  tepamą varškės sūrelį, ant 
jo – likusią lašišą, apšlakstykite citrinos sultimis. Salotų 
viršų papuoškite  tarkuotu sūriu.

Salotas kelias valandas palaikykite šaldytuve, prieš 
patiekiant nuimkite žiedą.

ŠEImININkĖms

Žemaičių blynai  
Reikalinga:15 vidutinio dydžio bulvių, 2 kiaušinių,  3 

šaukštų  miltų, 3 šaukštų krakmolo ir 1 arbatinio šaukš-
telio druskos.

Įdarui: 300 g kalakutienos faršo, 1 svogūno, pagal 
skonį druskos ir  maltų juodųjų pipirų;

Padažui: 150 g grietinės, 150 g pieno, 1 šaukšto svies-
to, 1 arbatinio šaukštelio miltų, 1 skiltelės česnako ir 
trupučio  šviežių  krapų.

Gaminimas.  Išvirkite bulves su lupena, kai atvės, nu-
lupkite. Tuomet sumalkite ir sudėkite kiaušinius, miltus, 
krakmolą, druska bei gerai viską išminkykite.

Faršą pakepinkite keptuvėje, sudėkite smulkiai pjaus-
tytą svogūną. Pabaigoje pagardinkite druska ir juodai-
siais pipirais.

Į bulvių masę dėkite įdaro ir formuokite paplotėlius. 
Apkepkite iš abiejų pusių ant vidutinės ugnies, kol gra-
žiai apskrus. Sudėkite į dubenį su dangčiu, kad sušus-
tų.
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Rusijos kariuomenė išreiškė susirūpinimą 
dėl NATO pratybų
NATO pratybos prie Rusijos sienos rodo Aljanso ruošimąsi 
didelio masto kariniam konfliktui, pareiškė Rusijos 
kariuomenės Generalinio štabo vadas generolas Valerijus 
Gerasimovas. Rusijos ir Vakarų santykiai po 2014 metais 
Maskvos įvykdytos Krymo aneksijos nusmuko į žemiausią 
nuo Šaltojo karo laikų lygį.

EP smerkia bandymus Lietuvoje 
cenzūruoti informaciją apie LGBTI
Europarlamentarai rezoliucijoje pasmerkė 
„piktnaudžiavimą įstatymais dėl nepilnamečiams 
prieinamos informacijos siekiant cenzūruoti su LGBTI 
asmenimis susijusį turinį“. Už rezoliucijos nuostatą 
balsavo Petras Auštrevičius, Vilija Blinkevičiūtė, Juozas 
Olekas bei Aušra Maldeikienė.

REKLAMA

tymas, kuris sutinkamas tarp 
eilės kitų juose esančių balty-
mų: „Šis baltymas išties yra 
svarbus tik 1 proc. Europos 
ir Šiaurės Amerikos gyvento-
jų, kurie serga celiakija. 

Tai ne alerginė, o lėtinė, 
imuninės kilmės plonosios 
žarnos enteropatija, išsivys-
tanti genetinį polinkį turin-
tiems žmonėms. Sergant ce-
liakija, su maistu gaunant 
gliuteno, pažeidžia-
ma plonosios žar-
nos gleivinė, neįsi-
savinamos maisto 
medžiagos, dėl ko 
vystosi įvairiausios 
komplikacijos, kaip 
anemija, skausmai, 
kitų organų ir sis-
temų pažeidimas. 
Tad šių pacientų 
sveikatos ir ilgaam-
žiškumo užtikrini-
mui begliutenė di-
eta – būtina.“

Pasak gydytojos, 
pastaraisiais pora 
dešimtmečių pri-
gijo ir kiek neįprastos, sergan-
čiųjų dietos prisitaikymas sau, 
nors ir nesergant, tendenci-
jos: „Pastebima, kad kai kurių 
sergančių asmenų tam tikri 
maitinimosi principai tampa 
patrauklūs ir neturintiems tų 
sveikatos sutrikimų. Tiesiog 
manoma, jeigu kažkam ge-
riau, tai ir aš jausiuosi geriau. 
Taip yra ir su gliuteno atsisa-
kytu visuomenėje.“

Savijautą pagerina 
sveikesnė mityba

Gliuteno atsisakymo ten-
dencijos išties daliai atneša 
geresnės savijautos rezulta-
tus. Bet ne visiems. Ir gydyto-
jai labiau yra linkę tai sieti ne 
su gliuteno netoleravimu, bet 
esminiais žmonių maitinimo-
si pokyčiais, kurie ir pagerina 
savijautą. 

„Paskutinius trisdešimt me-
tų jau kalbama ir apie necelia-
kinę gliuteno netoleranciją. 
Kai nesirgdami žmonės atsi-
sako gliuteno. Tačiau šiai die-
nai labiau manoma, kad savi-
jautos pagerėjimą paskatina 

Dietologė E. Gavelienė apie gliuteną: maistas 
šventėje – sudėtinė, ne esminė vakaro dalis

dėmesio atkreipimas į savo 
mitybą. Susirūpinęs mityba 
dažniau renkasi sveikatai pa-
lankesnį maistą ir tai padaro 
reikšmingos įtakos bendrai 
savijautai“, – tendencijas ko-
mentuoja gydytoja dietologė. 

Atkreipęs dėmesį į mitybą 
žmogus, kaip sako gydytoja, 
tiesiog ženkliai sumažina ra-
finuotų gaminių, padaugina 
maistingų produktų, turtin-

gų vitaminais, mineralinėmis 
medžiagomis, antioksidan-
tais. Tokiomis aplinkybėmis 
savijauta išties koreguojasi. 

„Tačiau net ir nustačius ne-
celiakinį jautrumą gliutenui ir 
taikant begliutenę dietą, apie 
30 proc. asmenų nejaučia 
simptomų pagerėjimo. Todėl 
savijautos pokyčius sieti vien 
su maitinimusi nėra tikslu. 
Taigi pastebėta, kad daug nau-
dingiau žmogui ne pašalin-
ti visus produktus, turinčius 
gliuteno, o geriau pašalinti 
produktus, kurie yra menkos 
maistinės vertės ir kurie yra 
rafinuoti. 

Būtina 
ieškoti alternatyvų

Pasak E. Gavelienės, išbrau-
kus iš raciono kviečius, rugius, 
miežius – būtina ieškoti alter-
natyvų, iš ko bus gaunamos 
tos maisto medžiagos, kurių 
atsisakius nebegaunama su ta 
maisto produktų grupe: „La-
bai svarbu, kad žmogus nepa-
darytų sau meškos paslaugos, 
todėl grikiai, ryžiai racione tu-

rėtų atsirasti dažniau.
Taigi, jeigu asmenys jaučia-

si geriau nevartodami gliute-
no turinčių produktų, žino-
ma, ruošdamiesi šventėms ir 
ruošdami stalą, turėtų atsisa-
kyti produktų su aukščiausios 
rūšies miltais ir rasti sveika-
tai palankesnes alternatyvas. 
Svarbiausia – nenuskurdinti 
savo raciono, nes su kruopo-
mis gaunami B grupės vitami-

nai, mineralinės medžiagos, 
kurias sudėtinga gauti su ki-
tais produktais“, – sako moks-
lų daktarė Edita Gavelienė. 

Gydytoja pataria, ruošiantis 
šventiniam stalui aukščiau-
sios rūšies miltus keisti viso 
grūdo, grikių ar kukurūzų mil-
tais, įtraukti daugiau rudųjų 
ryžių, bolivinės balandos ar 
burnočio kruopų. Šiuo me-
tu net apie 300 pavadinimų 
produktų be gliuteno galima 
rasti ir „Rimi“ prekybos cen-
truose. 

Tarp jų – ir padažai salo-
toms, duona, pyragai, sal-
dainiai, sausainiai, keksiu-
kai, vafliai, taip pat – miltų 
mišiniai kepiniams. Su jais 
švenčių stalas atrodys ne tik 
įvairesnis, bus smagus, bet 
ir sveikatai palankesnis. Ta-
čiau, kitas svarbus aspektas, 
į kurį taip pat gydytoja ragina 
atkreipti dėmesį, jog maistas 
šventėje yra tik sudėtinė viso 
vakaro dalis, o ne esminė – tad 
kviestų koncentruotis į kitus 
dalykus. 

Netylant kalboms apie gliu-
teno poveikį organizmui bei 
artėjant vaišingoms metų 
šventėms, kai ragausime 
ne tik savo, bet ir kitų ruoš-
to maisto – šis ingredien-
tas gali vėl iškelti nemažai 
klausimų. 

Pasak medicinos mokslų 
daktarės, gydytojos dieto-
logės, prekybos tinklo „Ri-
mi“ sveikesnės mitybos kon-
sultantės Editos Gavelienės, 
stebint tradicinių patiekalų 
stalą, matyti, kad gliuteno tu-
rintys patiekalai mūsų platu-
mų žmonėms labai būdingi. 
Jo bijoti ir perdėtai sureikš-
minti nereikėtų, nes iš tikrųjų 
gliutenas žalingas vos 1 proc. 
Europos ir Šiaurės Amerikos 
gyventojų. 

Produktai su 
gliutenu Lietuvos 

gyventojų racione – 
nuo seno

Vienas daugiausiai pasta-
ruosius dešimtmečius apta-
rinėjamų ir aktualizuojamų 
maisto sudedamųjų dalių 
– gliutenas, pasak medicinos 
mokslų daktarės E. Gavelie-
nės, tradiciniuose patieka-
luose sutinkamas beveik vi-
sur. Stebinti lietuviškos virtu-
vės papročius matyti, kad šis 
komponentas mūsų platumų 
žmonių mitybos racione ypač 
būdingas nuo seno. 

„Beveik kiekvienas patieka-
las turi šito komponento, bent 
jau didžioji dauguma, kurių 
receptuose yra įvairių formų 
kruopų kaip kviečiai, miežiai, 
rugiai, net speltos grūdai ir 
gaminiai. Jo galima sutikti ir 
padažuose, ir duonoje, pyra-
guose ar tešloje paruoštoje 
žuvyje. Net tradicinė kūčia ga-
minama iš įvairių rūšių grūdų, 
tad sunkiai įsivaizduoju, kuo 
būtų galima joje pakeisti gliu-
teno turinčias kruopas – tikrai 
ne grikiais“, – šypsodamasi pa-
sakoja gydytoja. 

Pavojingas vos 
1 proc. gyventojų

Kaip sako med. m. dr. E. Ga-
velienė, gliuteno nereikėtų bi-
joti, nes tai įprastas grūdų bal-

Silkė su džiovintais grybais
Reikės: 2 keptų orkaitėje (folijoje) arba virtų burokė-

lių, 1 nedidelio svogūno, 6–7 džiovintų grybų (arba sau-
jelės pjaustytų), aliejaus, druskos, trintų kmynų.

Gaminimas. Nuluptus burokėlius stambiai sutarkuo-
kite arba supjaustykite šiaudeliais. Plunksnelėmis pjaus-
tytą svogūną pakepinkite su aliejumi. Kai suminkštės, 
sudėkite išmirkytus ir siauromis juostelėmis pjaustytus 
grybus. Kepkite dar kelias minutes. Burokėlius sumai-
šykite su kepintais svogūnais ir grybais, pagardinkite 
druska ir kmynais. Šį garnyrą galima valgyti ir karštą. 
Tuomet, kai baigs kepti grybai, sudėkite į keptuvę bu-
rokėlius ir kepkite, kol jie pašils. 

Šį patiekalą galima valgyti su karštomis bulvėmis, 
šaltą – su silke. 

ŠEImININkĖms

Vištienos ir moliūgo kotletai 
Reikalinga: vištienos filė - 800 g; moliūgo minkštimas 

600 g; 2 kiaušiniai, 2 vidutinio dydžio svogūnai, 4-5 rie-
kelės batono, pienas mirkymui ir druska, malti pipirai, 
džiuvėsėliai bei augalinis aliejus kepimui.

Gaminimas.  Batono riekeles apliejame pienu. Kai 
išmirks, nuspaudžiame.

Vištienos filė nuplauname, nusausiname ir pjausto-
me nedideliais gabaliukais. Moliūgo odelę nulupame, 
minkštimą taip pat pjaustome nedideliais gabaliukais. 
Svogūnus nulupame ir pjauname pusiau, arba į 4 dalis. 
Mėsmale sumalame: vištienos filė, moliūgą, svogūnus, 
gerai nuspaustą batoną. 

Į gautą masę beriame druską, pipirus, mušame kiau-
šinius ir gerai iškaišome. Jeigu gauta masė per skysta, 
į ją beriame džiūvėsėlių. Rankomis formuojame kotle-
tukus, apvoliojame džiūvėsėliuose ir kepame keptuvė-
je įkaitintame aliejuje apie 10 minučių (iš abiejų pusių). 
Skanaus!

Burokėlių salotos  
Nedidelius burokėlius iškepti orkaitėje (kepimo ran-

kovėje arba suvyniotus į foliją), atvėsinti, nulupti ir surai-
kyti plonomis riekelėmis. Obuolius nulupti, perpjauti į 4 
dalis, išimti sėklalizdžius ir pamerkti į citrinos sultimis 
parūgštintą vandenį, kad įgautų skonio ir neruduotų. Už 
poros minučių išgriebti ir taip pat supjaustyti riekelė-
mis. Kubeliais supjaustyti fetos sūrį. Į lėkštę sluoksniuo-
ti: lapinių salotų asorti (idealu, jei mišinyje yra ir šviežių 
burokėlių lapelių), obuolius, sūrį. Ant viršaus užberti 
saujelę nuplikytų kedrinių pinijų, pagardinti pluošteliu 
šviežių pipirnių. Viską apšlakstyti citrinos sultimis, už-
pilti ypač tyro alyvuogių aliejaus.
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Vokietijoje bus uždrausta homoseksualių 
asmenų „atvertimo terapija“
Vokietijos vyriausybė trečiadienį patvirtino naują įstatymą, 
uždraudžiantį „atvertimo terapiją“, skirtą homoseksualiems 
asmenims prievarta primesti heteroseksualumą. 
„Homoseksualumas – ne liga, tad žodis „terapija“ yra 
klaidinantis“, – pareiškė sveikatos apsaugos ministras.

Rengiasi išleisti iki 16,8 mln. eurų 
probuojamų asmenų priežiūrai
Kalėjimų departamentas (KD) rengiasi išleisti iki 16,8 
mln. eurų už probuojamų asmenų priežiūrai skirtą 
paslaugų paketą. Departamentas trečiadienį pranešė, 
kad viešasis konkursas paskelbtas dėl paslaugų, 
reikalingų užtikrinti prižiūrimų asmenų (nuteistųjų) 
buvimo vietą ir judėjimo kontrolę.

REKLAMA

JAV Atstovų Rūmai trečia-
dienio vakarą nubalsavo 
už apkaltą prezidentui Do-
naldui Trumpui (Donal-
dui Trampui) pagal abu 
jam pareikštus oficialius 
kaltinimus, kliaudamiesi 
konstitucija, numatančias 
priemones prieš aukščiau-
sio rango pareigūnų nusi-
žengimus.

Per istorinius balsavimus 
demokratų dominuojamuo-
se Atstovų Rūmuose balsai 
pasiskirstė pagal partinę li-
niją. Pirmiausiai 230 balsais 
prieš 197, vienam įstatymų 
leidėjui susilaikius, buvo 
nubalsuota, kad 45-asis JAV 
prezidentas piktnaudžia-
vo valdžia, siekdamas, kad 
užsienio vyriausybė imtųsi 
tyrimo, nukreipto prieš D. 
Trumpo politinį varžovą, 
galintį susigrumti su juo per 
2020 metais vyksiančius 
rinkimus. Po to Atstovų rū-
mai 229 balsais prieš 198, 
vienam įstatymų leidėjui 
susilaikius, pritarė antrajam 
kaltinimui – kad preziden-
tas trukdė Kongresui tirti jo 
veiksmus.

Dabar apkaltos straips-
niai, politikoje tolygūs kal-
tinimams teisme, bus per-
duoti Senatui, nagrinėsian-
čiam D. Trumpo bylą. Jeigu, 
kaip daugelis prognozuoja, 
respublikonų dominuoja-
mas Senatas prezidentą iš-
teisins, jis išliks savo poste, 
bet į artėjančius rinkimus 
žengs tvyrant apkaltos še-
šėliui.

„Prezidentui įvykdyta ap-
kalta“, – po balsavimo pa-
skelbė Atstovų Rūmų pirmi-
ninkės Nansy Pelosi (Nensi 
Pelouzi).

Ji pridūrė, kad tai yra „di-
di diena Jungtinių Valsti-
jų konstitucijai, bet liūdna 
– Amerikai, nes prezidento 
beatodairiški veiksmai pri-
vertė mus paskelbti apkal-
tos straipsnius”.

D. Trumpas tapo trečiuo-
ju Baltųjų rūmų šeimininku 
per JAV istoriją, kuriam bu-
vo įvykdyta apkalta.

Prezidentas, visą trečia-

JAV prezidentui D. Trumpui įvykdyta apkalta pagal du kaltinimus 
dienį liejęs įtūžį „Twitter“ 
žinutėmis, sužinojęs apie 
balsavimo rezultatus per 
vieną kampanijos renginį 
Mičigano valstijoje iškėlė 
kumštį, gyrėsi Respubliko-
nų partijos „milžinišku pa-
laikymu“ ir pridūrė: „Beje, 
nesijaučia, kad man būtų 
įvykdyta apkalta.”

„Neturintys kito 
pasirinkimo“

Demokratai sakė netu-
rintys kito pasirinkimo, tik 
oficialiai apkaltinti 73 me-
tų respublikoną valstybės 
vadovą. Apkalta paliks ne-
išdildomą dėmę D. Trumpo 
tarnybos istorijoje, bet taip 
pat veikiausiai dar labiau 
paskatins JAV politinį susis-
kaldymą.

„Pavojus iškilęs pačiai 
Amerikos idėjai“, – prieš 
balsavimą sakė Atstovų Rū-
mų žvalgybos komiteto pir-
mininkas Adamas Schiffas 
(Adamas Šifas), vadovavęs 
apkaltos tyrimui.

Atstovų Rūmų balsavimas 
įvyko praėjus keturiems 
mėnesiams po to, kai pra-
nešėjas, kurio vardas nebu-
vo atskleistas, pateikė skan-
dalingos informacijos, jog D. 
Trumpas spaudė Ukrainos 
prezidentą Volodymyrą Ze-
lenskį imtis tyrimų prieš jo 
politinį varžovą – buvusį vi-
ceprezidentą demokratą Joe 
Bideną (Džo Baideną), kaip 
spaudimo svertą naudoda-

mas karinės pagalbos šiai 
šaliai įšaldymą ir kliūtis di-
plomatiniam dialogui.

Po 10 valandų trukusių 
debatų maratono įstatymų 
leidėjai taip pat pritarė an-
trajam kaltinimui, kad D. 
Trumpas trukdė Kongresui 
tirti prezidento ryšius su 
Ukraina.

Trump spent the first part 
of the day holed up at the 
White House, tweeting in 
frustration, but on Wednes-
day night the president was 
on friendlier territory.

Kai Atstovų Rūmų nariai 
balsavo dėl jo apkaltos, D. 
Trumpas tūkstančiams sa-
vo entuziastingų šalininkų 
per mitingą Mičigane bur-
nojo prieš „radikaliąją kai-
rę“, anot jo, „graužiamą ne-
apykantos“.

„Demokratai skelbia savo 
gilią neapykantą ir panieką 
Amerikos rinkėjui“, – pa-
reiškė D. Trumpas, aidint 
susirinkusiųjų šūksniams 
ir švilpimui.

„Jie stengėsi surengti man 
apkaltą nuo pat pirmosios 
dienos. Jie stengėsi sureng-
ti man apkaltą dar prieš 
man kandidatuojant“, - kal-
bėjo jis.

„Dar ketveri metai!“ – 
skandavo minia.

Nors vykstant apkaltos 
tyrimui 17 pareigūnų paliu-
dijo, kad D. Trumpas naudo-
josi savo tarnybine padėtimi 

dėl politinės naudos, prezi-
dentas toliau tvirtino esąs 
nekaltas, smerkė „mėginimą 
įvykdyti perversmą“ ir „puo-
limą prieš Ameriką“.

„Grėsmė nacionaliniam 
saugumui“

Baltųjų rūmų atstovė 
Stephanie Grisham (Stefa-
ni Grišam) smerkė balsavi-
mą Atstovų Rūmuose kaip 
„vieną gėdingiausių politi-
nių epizodų per mūsų vals-
tybės istoriją“ ir sakė, kad 
D. Trumpas „pasiruošęs to-
lesniems žingsniams ir yra 
įsitikinęs būsiąs visiškai iš-
teisintas“.

Nė vienas iš dviejų anks-
čiau apkaltos sulaukusių 
prezidentų – Andrew John-
sonas (Endrius Džonsonas) 
1868-asiais ir Billas Clinto-
nas (Bilas Klintonas) 1998-
aisiais – nebuvo pripažinti 
kaltais Senato; jie abu išliko 
savo postuose.

Tuo tarpu Richardas Ni-
xonas (Ričardas Niksonas) 
1974 metais pats atsista-
tydino, kad išvengtų beveik 
neabejotinos apkaltos dėl 
Votergeito („Watergate“) 
skandalo.

Nors ir suvokė didelę ti-
kimybę, kad D. Trumpas 
bus išteisintas Senato, de-
mokratai sa-
kė, kad pri-
bloškiantys 
įrodymai pri-
vertė Atstovų 
Rūmus imtis 
veiksmų.

„ T r a g i š -
ka, kad pre-
zidento be-
atodairiški 
veiksmai pa-
darė apkaltą 
būtiną. Jis ne-
paliko mums 
jokio pasirin-
kimo“, – sakė 
N. Pelosi.

„Faktas, kad šis preziden-
tas yra išliekanti grėsmė 
mūsų nacionaliniam saugu-
mui ir mūsų rinkimų princi-
pingumui“, – kalbėjo ji.

Trečiadienį abiejų stovy-
klų įstatymų leidėjai rėžė 

dramatiškas ir dažnai pik-
tas kalbas, neretai gvilden-
dami konstitucinės teisės 
ypatumus ir cituodavo itin 
gerbiamus valstybės kūrė-
jus Benjaminą Frankliną 
(Bendžaminą Frankliną) 
arba Alexander’ą Hamilto-
ną (Aleksandrą Hamiltoną). 
Tuo metu prie Kongreso su-
sirinkę demonstrantai rei-
kalavo apkaltos.

Respublikonai tvirtino, 
kad su D. Trumpu buvo el-
giamasi netgi nesąžiningiau 
negu su menamomis „ra-
ganomis“, nuteistomis per 
liūdnai pagarsėjusį XVII a. 
Seilemo procesą, ar netgi su 
Jėzumi Kristumi.

„Pontijus Pilotas suteikė 
Jėzui galimybę stoti prieš 
savo kaltintojus. Per tą ap-
simestinį teismą Pontijus 
Pilotas suteikė Jėzui dau-
giau teisių negu demokratai 
suteikė šiam prezidentui ir 
šiam procesui“, - pareiškė 
Džordžijos respublikonas 
Barry Loudermilkas (Baris 
Laudermilkas).

„Rinkėjai niekada neuž-
mirš, kad demokratai prive-
dė prie apkaltos preziden-
tui, nes jie jo nemėgsta – ir 
nemėgsta mūsų“, – kaltino 
respublikonas Mattas Ga-

etzas (Metas Gecas).
Pasiruošimai 

procesui Senate
Abi stovyklos jau anks-

čiau pradėjo ruoštis kovai 
per nagrinėjimą Senate, kur 
respublikonų daugumos ly-
deris Mitchas McConnellas 

(Mičas Makonelas) turi pri-
vilegiją nustatyti taisykles ir 
jau tarėsi šiuo klausimu su 
D. Trumpo komanda.

Gali būti, kad šis procesas 
truks tik dvi savaites, o pre-
zidento išteisinimas apkaltą 
gali paversti D. Trumpo po-
litiniu laimėjimu prieš 2020 
metų lapkritį vyksiančius 
rinkimus.

Po trečiadienį įvykusio 
balsavimo demokratai pa-
skelbė, kad M. McConnellas 
turės organizuoti keturių 
dabartinių ir buvusių Baltų-
jų rūmų padėjėjų, tiesiogiai 
susipažinusių su D. Trumpo 
ir Ukrainos ryšiais, liudiji-
mus. Šiems asmenims pre-
zidentas neleido duoti paro-
dymų Atstovų Rūmuose.

„Dabar kyla klausimas, ar 
senatorius McConnellas leis 
sąžiningą teismą Senate, ar 
daugumos lyderis leis įvyk-
ti teismui, kuriame pasitel-
kiami liudytojai, parodymai 
ir dokumentai“, – kalbėjo A. 
Schiffas.

N. Pelosi užsiminė, kad 
Atstovų Rūmų lyderiai gali 
atidėti apkaltos straipsnių 
perdavimą Senatui, kad pa-
spaustų M. McConnellą liu-
dytojų klausimu.

„Iki šiol nematėme nieko, 

kas mums atrodytų sąži-
ninga, – žurnalistams sakė 
ji. – Spręsime, kokia bus di-
namika.“

„Tačiau šiuo metu apkalta 
prezidentui yra įvykdyta“, – 
pabrėžė Atstovų Rūmų va-
dovė.  AP-AFP-BNS

pAsAULyjE



11ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. GRUODŽIO �1 D., 

NAUjAsIs GĖLUpIs

REKLAMA

pRIE vyTAUTO kALNO

PRIE VYTAUTO KALNO
2019 m. GRUODŽIO 21 d., Nr. 51ŠEŠTADIENIS PrenumeruojamasLAIKRAŠČIO „NAUJASIS GĖLUPIS“ PRIEDAS BIRŠTONO SAVIVALDyBĖS GyVENTOJAMS

SKAITYKITE 14 p.SKAITYKITE 14 p.SKAITYKITE 13 p.SKAITYKITE 12 p.

ISSN 2538-9076

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Gruodžio 10-ąją Nemuno 
kilpų regioninio parko lan-
kytojų centre vyko konfe-
rencija „Daug klausimų, 
mažai atsakymų“, skirta 
Vietovardžių metams pa-
minėti.

Pristatydama renginio te-
mą, NKRP vyr. specialistė 
Ramutė Milušauskienė pa-
žymėjo, jog Lietuvoje kie-
kvienos vietovės pavadini-
mas turi kažkokį paaiškini-
mą, padavimą ar legendą, iš 
ko jis kilęs. Jeigu legendos 
nėra ar ji nežinoma, galima 
ją sukurti. Tai darė ir vaikai, 
kurie kūrė pasaką apie Ver-

knę, bandydami įsivaizduoti, 
kaip galėjo atsirasti toks var-
das. Kartais ir užrašytas senų 
žmonių pasakojimas gali tu-
rėti nemažai tiesos.

Kadangi šie metai – Vieto-
vardžių metai, konferencijo-
je skaityti pranešimai ir bu-
vo susieti su vietovardžiais, 
upių, ežerų, esamų ir jau iš 
Lietuvos žemėlapio išnykusių 
kaimų pavadinimais. Kartais 

belieka tik spėlioti, kodėl vie-
nas ar kitas kaimas taip buvo 
vadinamas. Tačiau daugumos 
kaimų pavadinimuose užšif-
ruota daug jų vardo detalių, 

tik reikia pasigilinti ir skaityti 
kaip nuostabiausią geografi-
jos ar istorijos vadovėlį.

Jotvingių krašto 
vandenvardžiai

Pranešimą „Jotvingių teri-
torijos ribos remiantis hidro-

„Vietovardžiais kalba pati žemė...“

Vakarų Čade per grupuotės „Boko Haram“ 
išpuolį žuvo 14 žmonių
Džihadistų grupuotės „Boko Haram“ kovotojams antradienį 
atakavus vieną žvejų gyvenvietę vakarinėje Čado dalyje 
žuvo 14 žmonių ir dar 13 laikomi dingusiais, pranešė 
vyriausybės pareigūnai.

Nyderlandų ūkininkai ir statybininkai 
protestuoja prieš politiką taršos klausimu
Olandų ūkininkai ir statybininkai nuo sienos perėjų 
rytuose iki plieno gamyklos vakaruose trečiadienį 
protestavo prieš vyriausybės politiką taršos klausimu, 
kuri, pasak jų, stumia juos iš jų verslo. Viena iš 
priemonių yra reikalavimas ūkininkams keisti gyvulių 
pašarą ir kiaulių fermų supirkimo schemos pratęsimas.

Mielieji, 
Kalėdos – tai džiaugsmo, dalijimosi ir gražiausių  
akimirkų kupinas metas. Tai laikas atsinaujinti,  

viltingai pasitikti ateinančius metus, ir sniego baltumo 
naujas, kūrybingas pradžias.  

Nuoširdžiai sveikinu Jūsų šeimas ir kiekvieną iš Jūsų,

Šv. Kalėdų ir Naujųjų,

2020-ųjų, metų proga.

Jaukių artėjančių švenčių!

Birštono savivaldybės merė  
Nijolė Dirginčienė

Gerbiamieji, 
Triukšmingas, viesulu skriejantis lai-

kas miesto šaligatviais, kaimo keliai, vis 
dar kvepiantys tautos šaknimis, ir vėl 
visus kviečia prie pradžių pradžios – šv. 
Kalėdų stebuklo. Išeinantys metai jau 
baigia dalinti mums savo dovanas. Vieni 
jų gavome daugiau, kiti mažiau. Nelygu, 
kaip pažiūrėsi ir kaip įvertinsi. Džiaugtis 
mus moko kiekviena diena ir jos patir-
tys. Advento žingsniuose visi pajuntame, 
kaip laikas savo aštriu žvilgsniu paku-
tena kiekvieną iš mūsų tarsi klausda-
mas – ar nepamiršai? Ar nepamiršom 

to paprasto (kaip trys kapeikos) tiesiog 
– LAUKIMO, kuris kviečia į Kalėdas, kaip 
ir ji, Didžioji Laukimo legenda, tūks-
tančius metų masinanti žmoniją? Kokį 
jį, mūsų kasmetį LAUKIMĄ, padėsime 
ant savo Kūčių stalo? Švenčių išvakarė-
se visiems Birštono savivaldybės takais 
vaikščiojantiems ir Birštono namuose 
gyvenantiems žmonėms nuoširdžiai ir 
paprastai palinkėsime – būkite sveiki ir 
laimingi savo namuose! Visi į savo na-
mus ateiname ir iš jų išeiname pro tas 
pačias duris. Teatsiveria jos svetingai ir 
plačiai – be melo ir klastos, be grimasų 

vietoje šypsenų, be kaukių ir pavydo, be 
skausmo ir praradimų. Teatsiveria širdį 
paglostančiam žvilgsniui, laiku išties-
tai pagalbos rankai, padrąsinančiam 
žodžiui ir visuomet laukiamam kaimy-
nui. Gera laukti, gera, kai esi laukiams, 
kai esi tiesiog reikalingas šeimai, drau-
gams, kaimynams, bendruomenei. Tokie 
ir būkime, tiesiog laimingi žmonės! Su šv. 
Kalėdų šiluma, dosnumu ir ateinančių 
2020-ųjų sėkme!

Birštono savivaldybės tarybos  
opozicinė frakcija „Demokratijos 

sargyboje“  

nimais mūsų kraštuose“ skai-
tė Alytaus krašto muziejaus 
istorikė Deimantė Aidukaitė-
Mikelionienė. Istorikė atkrei-
pė dėmesį, kad Lietuvoje yra 
apie 10 tūkst. upių ir ežerų, 
tačiau tik 65 pavadinimai yra 
jotvingiškos kilmės. 

Jotvingiai gyveno į rytus 
nuo Nemuno. Iš istorijos ži-
nome, kad kryžiuočiai ga-
lutinai įveikė jotvingių pasi-
priešinimą 1283 metais, ta-
čiau tautos, pasak istorikės, 
taip greit neišnyksta, nors jų 
pėdsakų beveik ir neaptinka-
ma rašytiniuose šaltiniuose 
ar kronikose. Ilgiausiai išlie-
ka vandenvardžiai. Moksli-
ninkai sutaria, kad jotvingių 
kilmės vandenvardžiai ne-
mažai bendrumų turi su lie-

NUKelta Į 12 p. 
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Kaune archeologai aptiko keturiolikos 
asmenų palaikus
Kaune, Perlojos gatvėje „Kauno vandenims” tiesiant 
vandentiekio ir nuotekų tinklus, tyrimus vykdę archeologai 
aptiko keturiolikos asmenų palaikus. Aptikti septynių 
suaugusių ir septynių vaikų palaikai. Archeologai spėja, jog 
palaikai galėjo būti palaidoti XVIII-XIX amžiuje.

Vyriausybė nepritarė mokesčio 
lengvatai daugiavaikėms šeimoms 
Vyriausybė trečiadienį nepritarė dalies Seimo narių 
iniciatyvai nuo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 
atleisti vieną iš tėvų, auginančių keturis ir daugiau vaikų 
ar įvaikių iki 18 metų. Tokią lengvatą siūlytą taikyti tik iš 
darbo santykių gautoms pajamoms. 

pRIE vyTAUTO kALNO
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tuvių kalba, bet daugiau są-
ryšio randama su prūsiškais 
pavadinimais (pvz., Gystus, 
Guostus, Kertus, Kriaušius, 
Asingė, Nedzingė ir kt.). Mu-
ziejininkė paminėjo ir kitus 
jotvingiams būdingus upių 
ir ežerų vardus, taip pat ir 
kaimus, kilusius iš jų pavadi-
nimų. Daugiau jotvingiškos 
kilmės vietovardžių ar van-
denvardžių aptinkama Len-
kijoje ir Baltarusijoje.

Senųjų 
vietovardžių beieškant 
Savo įžvalgomis praneši-

me „Aukštadvario ir Stakliš-
kių kaimų pavadinimų beieš-
kant“ dalijosi ir Aukštadvario 
regioninio parko kultūrologė 
Rita Balsevičiūtė. Ji sakė, jog 
senieji vietovardžiai yra tarsi 
siūlo galas geriau pažinti savo 
krašto istoriją. Senieji kaimų 
pavadinimai gali būti kilę iš 
asmenvardžių arba vanden-
vardžių. „Aš visada vadovau-
juosi senų žmonių prisimini-
mais, juos kalbinu, stengda-
masi sužinoti vieno ar kito 
kaimo istorines šaknis, tačiau 
tų žmonių vis mažėja“, – sakė 
R. Balsevičiūtė. 

Ji nagrinėjo Stakliškių ir 
Aukštadvario miestelių var-
dų kilmę, kurių atsiradimo 
istorija siekia XI–XIII a. Aukš-
tadvaris buvo svarbus ku-
nigaikščio Kęstučio laikais. 
Tiesa, vėliau piliakalnis savo 
prasmės neteko, o pilis išau-
go į dvarą. 

Stakliškių miestelis irgi bu-
vo kunigaikščio nuosavybė, 
vėliau perduota valdininkui 
Stakelei. Tačiau liaudies iš-
mintis sako, jog pavadinimas 
galėjo kilti iš žodžio „staklės“, 
nes staklių tame krašte buvo 
daug. Bet yra ir kitas pamąs-
tymas – juk staklių tais laikais 
dar niekas neturėjo. Belie-
ka spėlioti ir bandyti įminti 
šią mįslę.

Per šias apylinkes teka 
Strėva, kas sanskrito kalboje 
reiškia „lėtą tekėjimą“. Pasak 
R. Balsevičiūtės, ši upė yra 
sakrali, nes teka trimis skir-
tingomis kryptimis: aukštu-
pyje teka į rytus, vidurupy-
je – į šiaurę, o žemupyje – į 

„Vietovardžiais kalba pati žemė...“
vakarus.

R. Balsevičiūtė kalbėjo, kad 
ir Aukštadvario regioniniame 
parke yra jau nykstančių kai-
mų. Vienas iš jų Spindžiai, jo 
pavadinimą išsaugojo senti-
kiai, o Gedanonys buvo rėžių 
kaimas, bet dabar likę tik dvi 
sodybos. Manoma, kad pa-
vadinimas Gedanonys kilo iš 
žodžio „gedoti, gedėti“. „Žodis 
„gedėti“ tiktų, nes tais laikais 
vyrai grįždami iš karo parsi-

vežė choleros ir maro užkra-
tą, nuo kurio mirė daug žmo-
nių, tad gedinčiųjų netrūko“, 
– sakė pranešėja.

R. Balsevičiūtė dar kalbė-
jo apie Lavariškių ir Gelva-
riškių kaimų pavadinimus, 
apie Medžionis (žmonės ieš-
koję suaugusių tam tikromis 
vietomis bei sudarančių er-
tmes medžių ir taip gydyda-
vo ligonius, liepdami pro er-
tmę pralįsti ar pertraukdami 
jų drabužį), apie Karapulį 
(bausmių laukas), Lelionis 
(Lelalė –upė, Lelka – karvė), 

apie Žydakaimį (gyveno daug 
žydų) ir kt.

Senieji kaimai 
nyksta visoje šalyje

Nemuno kilpų regioninio 
parko (NKRP) specialistė Ro-
sita Dargienė skaitė praneši-
mą „NKRP kaimų apžvalga“. 
Šiame valstybiniame parke 
2011 metais buvo 103 kai-
mai bei viensėdžiai, Balbie-
riškio miestelis ir Birštono 
bei Prienų miestai. Akivaizdu, 
kad senieji kaimai nyksta vi-

soje šalyje. Kai kurie kaimai, 
netekę gyventojų, buvo visiš-
kai išbraukti iš šalies žemėla-
pio. Nemuno kilpų regioninio 
parko teritorijoje yra 8 kai-
mai, kurie neturi gyventojų, 
ir tik laiko klausimas, kada 
nustos egzistuoti ir jų pava-
dinimas.   Gyventojų labai 
sumažėjo 2001–2011 m., ir 
yra daug kaimų, kuriuose 
gyvena iki 10 gyventojų. Tai 
Babronių ir Dzingeliškių kai-

mai. 2005 metais Birštono 
savivaldybėje išnyko Pavy-
riai ir Mišiškės, Prienų rajo-
ne – Medeikonys, Drobengis, 
be gyventojų liko Balvoniškių 
ir Gudakalnio kaimai Biršto-
no savivaldybėje, Daujotų ir 
Dambavo kaimai Prienų ra-
jone.  R. Dargienė paminėjo, 
kad išlikusiuose XVI–XVIII a. 
Kauno pavieto žemės teisių 
knygose užrašyti kai kurie 
vietovardžiai yra dar ir šiuo 
metu: Panemunis, Paver-
kniai, Nemaniūnai, Būdos, 
Siponys, Kisieliškės (Kiselė-

všičnza) ir kt. NKRP speci-
alistė teigimu, kaimų be gy-
ventojų kasmet vis daugėja, 
o ilgainiui tokie kaimai visai 
išregistruojami iš registro 
duomenų bazės.

Nykstančiais 
vietovardžiais domisi ir 

jaunimas
Visi įdėmiai klausėsi Prie-

nų „Žiburio“ gimnazijos 3 kla-
sės gimnazisto Jauniaus Dagi-
lio pranešimo „Ką mums gali 
pasakyti Prienų rajono vieto-

vardžiai“, kurį jis parengė kar-
tu su savo lietuvių kalbos mo-
kytoja Levute Karčiauskiene. 
Šį tiriamąjį darbą apie vieto-
vardžius gimnazistas darė 
dvejus metus, tad rezultatai 
įdomūs ir vertingi. Vietovar-
džiai pagal šaknies reikšmę 
yra sugrupuoti pagal žmones 
ir jų veiklą, gyvąją gamtą, rel-
jefą. Išnagrinėjęs tai plačiau, J. 
Dagilis savo pranešime daro 
išvadas, kad daugelio vien-
kartinių šaknų reikšmės tie-
siogiai susijusios su žmogaus 
ūkine veikla, paties žmogaus 

išorinėmis ar vidinėmis sa-
vybėmis. Gyventojų sėslu-
mas, neskubus gyvenimo bū-
das leido atidžiau įsižiūrėti į 
žmogaus būdą ir pomėgius. 
Gamta teikė praktinę naudą, 
padėjo įvardinti vietoves, ku-
rių teritorijoje  randama tam 
tikrų rūšių gyvūnų ir augalų 
gausa. Daugybė vietovardžių 
susiję su laukine gamta, o ši 
sąsaja kalba apie vietovar-
džių senumą. Nemaža gru-
pė vietovardžių yra susiję su 
vandeniu, nes rajone gausu 
upelių, drėgnų vietų. Miškuo-

se buvo galima labai lengvai 
apsiginti ir pasislėpti nuo 
priešų, jis buvo ir žmogaus 
maitintojas.

Vietovardis – laiškas 
ateities kartoms

Labai įdomų ir išsamų pra-
nešimą „Gražioji ir graudžioji 
mūsų vietovardžių istorija“ 
skaitė Filomena Kavoliūtė, 
VU Geomokslų instituto Ge-
ografijos ir kraštotvarkos ka-
tedros docentė. Graudu, kai 
iš pateiktų duomenų matosi, 

kaip barbariškai buvo naiki-
nami mūsų Lietuvos kaimai. 
1959 m. buvo 25 143 kaimo 
gyvenamosios vietovės, 1989 
m. – 21549, iš jų 2 026 – be 
gyventojų, 3,6 tūkst. – jau ne-
turėjo pavadinimo (panaikin-
tas). Iš viso prarasta 5,6 tūkst. 
kaimų ir viensėdžių, 4 597 
kaimuose ir viensėdžiuose 
gyveno iki 5 gyventojų. Dau-
giausia sodybų, kaimų buvo 
sunaikinta prasidėjus ko-
lektyvizacijai ir melioracijai, 
laukų stambinimui. Dingo 
nuo žemės paviršiaus sody-
bos, kaimai, po žeme atsidū-
rė žydintys sodai... Niveliuo-
jant panaikintų vienkiemių 
sodybvietes, visa tai, kas liko 
nugriovus pastatus ir nukir-
tus medžius, užversdavo že-
mėmis, sulygindavo buldoze-
riais. Taip atsirado kaimų ka-
pai, o netrukus į kitus kapus 
keliaudavo ir jų šeimininkai, 
praradę savo gimtuosius na-
mus, savo gyvenimą, nepakė-
lę tokios netekties kančios.

Docentė citavo prof. Čes-
lovo Kudabos žodžius: „Da-
bar akivaizdu, jog kultūrinio 
kraštovaizdžio ir jo tradici-
nės sanklodos naikinimas 
buvo tyčinis, iš esmės mas-
kuojantis visai kitus, o būtent 
politinius tikslus. Tikslų tiks-
las – greičiau sukurti naują 
tarybinių žmonių bendriją. 
Bendriją be tautiškumo, už-
miršusią viską iš savo istori-
nio kelio.“

„Mūsų žmonės labai mylė-

jo savo kraštą, labai įdomiai 
pavadindavo gamtos reiški-
nius, reljefą. Pajunti, kokia 
brangi buvo žemė, kokia tur-
tinga mūsų kalba, kaip mei-
liai skamba vietovardis tik 
pridėjus priesagą. Labai po-
puliarūs vietovardžiai susiję 
su varnomis ir vilkais, kurių 
buvo visur daug. O kiek gali-
ma buvo padaryti ir buvo pa-
daryta vietovardžių su šiais 
pirminiais žodžiais“, – kalbė-
jo docentė.

Kiekvienas vietovardis 
atitiko vietovės pavadinimą, 
nes jeigu vieta žema, ten rū-
kas anksčiau nugula pievas, o 
tos vietos jau buvo siejamos 
su laumėmis, jeigu augdavo 
vieni ar kiti augalai ar me-
džiai, vietovė buvo vadinama 
jų vardais, pridėjus įvairias 
priesagas (auga daug alksnių 
– Alksninė, daug varnų – Var-
nagiriai, daug vilkų – Vilky-
šiai, Vilkautai ir kt.). Tik eini, 
stebi ir girdi, kaip kalba mūsų 
žemė vietovardžiais...

Pasak pranešėjos, vienkie-
miai, kurių Lietuvoje iki me-
lioracijos buvo daug, padėjo 
palaikyti ryšį tarp valstiečių, 
sudarydavo bendruomenes. 
Melioracija suardė istoriškai 
susiformavusias bendruo-
menes. Vėliau prasidėjo gyve-
namųjų vietovių išbraukimas 
iš duomenų bazės. 

Pasak F. Kavoliūtės, grąžin-
dami Nepriklausomybės lai-
kais žmonėms žemę, negrą-
žino istorinių pavadinimų. 
Iš 25 tūkst. buvusių kaimų 
jau praradome 8 tūkst. Mes 
ir toliau išbraukiame kaimų 
vardus iš gyvenamų vietovių 
sąrašų, nes vis daugėja tuščių 
kaimų. Ką gali žmonės pada-
ryti? Stato paminklus. O kaip 
atmintį susigrąžinti?  Sako, 
kad kai kurie gyventojai pas-
tato lentą su buvusio kaimo 
pavadinimu, taip protestuo-
dami prieš vietovardžio pa-
naikinimą.

„Tokia ta gražioji ir grau-

džioji mūsų tautos tragedija. 
Vietovardžių metai baigsis, 
ir vėl prasidės braukymas.
Nesugrąžinti vardai – Lietu-
vos kaimą sovietmečiu išti-
kusios kultūrinės tragedijos, 
tautinės savivokos nuosmu-
kio liudijimas. Susigrąžinimui 
tereikia  ryžto... vieno žodžio 
– Teesie...“, –baigė docentė F. 
Kavoliūtė savo pranešimą, 
iliustruotą filmuota medžia-
ga, citatomis bei fotografi-
jomis.  
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Atrinkti pretendentai meno premijoms
Komisija atrinko 12 pretendentų, kuriems rekomenduoja 
skirti Vyriausybės kultūros ir meno premijas.  Sprendimą 
dėl premijų skyrimo priims Vyriausybė. pretendentai 
atrinkti iš pateiktų 40 muzikos, teatro, dailės, literatūros, 
kitų kultūros ir meno sričių atstovų. Nuo 2008 metų 
premijos dydis siekia beveik 13 tūkst. eurų.

S. Skvernelis: ŽŪM padaliniai bus 
Kaune, Panevėžyje ir Alytuje
Žemės ūkio ministrui Andriui Paioniui pareiškus, kad 
visa ministerija nesikraustys į Kauną, premjeras Saulius 
Skvernelis kartoja, kad padalinių perkėlimas į kitus 
miestus – svarbus skatinant regioninę politiką. Anot jo, 
padaliniai bus ne tik  Kaune, bet ir Panevėžyje ir Alytuje. 

pRIE vyTAUTO kALNO

Kunigas Jonas Kavaliauskas 
gimė 1923 metais spalio 21 
dieną Krokininkų kaime, 
Krokialaukio parapijoje, Aly-
taus rajone.

Pradžios mokyklą baigė sa-
vo gimtame  kaime, vėliau bai-
gė Alytaus gimnaziją ir įstojo į 
Vilkaviškio kunigų seminariją, 
o vėliau mokslus tęsė ir baigė 
Kauno kunigų seminarijoje. Į 
kunigus buvo įšventintas 1947 
m. kovo 23 dieną.  Per ilgus ku-
nigavimo metus dirbo įvairiose 
Vilkaviškio vyskupijos parapi-
jose, Kauno bažnyčiose. Už uo-
lų darbą, 1986 metai šv, Tėvas 

Kunigo Jono Kavaliausko posmai 
Kūčioms ir Šv. Kalėdoms

Jonas Paulius II kunigą  Joną 
Kavaliauską  paskyrė savo ka-
pelionu – monsinjoru.

Nuo 1988 metų gruodžio 21 
d.J. Kavaliauskas buvo Kauno 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios 
klebonu, o nuo 1989 m. balan-
džio 30 d. buvo paskirtas Alek-
soto Šv. Kazimiero parapijos 
klebonu. Jis rūpinosi šios baž-
nyčios statybos darbais.

2002 metų gegužės 18 die-
ną atvyko į Birštoną gydytis ir 
gyventi, o nuo tų pačių metų 
liepos 3 dienos buvo paskirtas 
Birštono šv. Antano Paduvie-
čio parapijos rezidentu. Kuni-

gas J. Kavaliauskas mirė 2011 
m. sausio 8 dieną, eidamas 88 
metus. Jis palaidotas Aleksoto 
šv. Kazimiero bažnyčios šven-
toriuje.

Netrukus po jo paskyrimo 
į Birštoną, teko su dvasininku 
susitikti ir kalbėtis. Tuo metu 
jis man padovanojo savo po-
ezijos rinkinukus. Šiame lai-
kraščio numeryje spausdina-
me kunigo J. Kavaliausko eilė-
raščius apie Kūčias ir Kalėdas.

Kalėdų legenda

Po padangę sklinda giesmės,
Skęsta šviesoje Betliejus,
O tvartelyje ant šieno
Miega mūsų Atpirkėjas.

Nors maža, menka kūtelė,
Bet vis tiek priglausti gali;
Ne turtuoliams namas šitas,
O paskirtas vargšo daliai.

Kuokštas šieno pataršyta,
Vystyklėliai šiukštūs lino,
Ne puošnioj pily karaliaus,
Bet tuščiam tvartely gimė.

Lapė turi savo urvą,
Vilkas guolį pasidaręs,
O minkštam sniege pusnyno
Turi prieglaudą kiškelis.

Tik Žmogaus Sūnus atėjęs
Niekur prisiglaust negali, 
Nors Karaliaus vardą turi, 
Bet jo sostas tik tvartely.

O aplink draugai tikrieji,- 
Tai vienintelė paguoda,-
Gyvulėliai susirinkę
Kūdikėliui garbę duoda.

Ir avelė skuba, bėga
Į tvartelį savo seną,
Pamatyti greičiau nori, 
Kas tenai apsigyvenę

Poilsį nutraukęs jautis
Savo sunkią galvą kelia, 
Žengia, išdidžiai pakilęs, 
Paskui skubančią avelę.
Asilas, kietai miegojęs,

Nuostabių balsų prikeltas, 
Dar mieguistas pastebėjo,
Kad šviesose skęsta tvartas.

Piemenėliai išgąstingai
Į padangės žvelgia tolį...
Giesmės skamba po žydrynę,
Negirdėtos ligi šiolei.

-Nebijokit, mano broliai,-
Balsas iš aukštybių tarė,
-Šiandien gimė Jėzus Kristus,
Kurio laukė visa Žemė.

Va, pažvelkit į tą pusę,
Kur padangė skaisčiai žėri,
Nuostabias šviesas išvydę
Nuskubėjo gyvulėliai.

Bėkit greitai į tvartelį,
Paskubėdami, kaip galit,
Rasit gimusį Karalių,
O tačiau, kaip jūs, bedalį.

Už tatai jums geras Draugas,
Kurs tikrai atjausti gali,
Nors mažytis prakartėlėj,
Bet Jis Dievas Visagalis!

Pro tvartelio kiaurą stogą
Švietė žvaigždė nuostabioji,
O aplink giesmes gražiausias 
Angelų pulkai giedojo.

Prakartėlėj palei sieną
Guli Kūdikis mažytis,
O švelnus vėjelis
Glosto vėsuma rankytes.

Marija, gera Motulė,
Prie lopšelio pasilenkus,
Kūdikėlio skaistų veidą
Glosto Josios švelnios rankos.

Ant lazdos parimęs meldžias,
Šypsena pauošęs veodą,
Šventas Juozapas Globėjas
Kūdikėlį savo saugo.

Gyvulėliai viens po kito
Į tvartelį sugužėjo,
Pučia, šildo Jo kūnelį,
Dengia, saugoja nuo vėjo.

Ne visi sutilpti gali,
/Tvarte vietos kiek mažoka/,
Gyvulėliai už tvarto sienos
Kūdikėlį garbint moka:

Vieni lenkia savo galvas,
Didelę pažinę šventę,
O kiti, aplink sustoję,
Atrajėję tyliai kremta.

Ir mes bėkim į Betliejų,
Kur graži giesmė skardena, 
Kad Dangaus Karalių garbint
Susirinktų visa Žemė.

Džiaukimės, visi kas gyvas,
Tegul meilė atkeliauja,
Kad pragystų mūsų širdys
Naujo ryto giesmę naują!

Ir į mūsų tėviškėlę
Džiaugsmą teatneš Kalėdos,
Kad praėjusių  vargelių 
Tik nežymios pėdos… 
1969.XII.12

Kūčios

Kaip būt malonu sėdėt prie Kūčių 
stalo,
Plotkelę laužyt su tais, 

Kurie toli toli – be galo...
Ir su tais,- kuriais kasdien matais.

Už tuos, kurie sugrįžt nebegali,-
Jie iškeliavę jau iš čia,-
Ant stalo dėsiu rūtos šaką,
Nebus bent jau vieta tuščia.

Palaimink, mus, Kalėdų Kristau,
Ir mūsų darbą, ir namus,
Jaunutį žiemkentėlio daigą
Ir grūdą, kurs maitina mus.

Ir brolį, kurs gamina duoną,
Ir rūpestėlį jo šeimos,
Lopšinę, kur mama dainuoja
Per naktį, laukdama aušros.

Kalbėk, Dangau, į mano sielą,
Kai laimės žavesį jaučiu,- 
O šiandien, gimęs Atpirkėjau,
Būk mano sieloje svečiu.

Kažkur mana mintis nuklydus,
Bet vėl sugrįžtant ją tikiu,  -
Suplyš piktu voratinkliu užkritęs šydas,
Ir ji sugrįš nauju svajų taku.

Sugrįš ir man bus gera
Tiesos ir meilės spindesy,-
Tiktai tada stebuklus meilė daro,
Kai širdy tu, Viešpatie, esi!

Pakilk, viltie, kaip lengvas rūke, 
Iš Nemuno melsvos bangos
Ir kelrode žvaigžde tu mano būki,
Sutikt išeinant Viešpaties dienos!

Plasnok, Kalėdų paukšte

-Rasok, dangau, sukliko žemė
Ir balsas choru sklido vis smarkiau...
Tarp tų visų nelaimės ištiktųjų
Ir aš vaitojau, ir aš verkiau!

Nėra vilties. Dejavo žmonės,
Į aimanas atsiliepė kalnai.
Nėra vilties. Jei nuodėmėj gyventi
Norit,
Tikrai pražūti galit amžinai!

Ramios vietelės paukštis nesuradęs, 
nutūps pavargęs veltui ant šakos
Ir sėklos ar grūdelio paberto netyčia,
Sausoj žolėj dar likusio ieškos...

Kalnų papėdėj vysta kiparisai,
Smilgelė nori praustis ryto rasele,-
Kol Dievo valio neišsemtas saikas,
Tol debesėliams lyti nevalia...

Viltingi žodžiai veikiai nuaidėjo,
Per visą žemę, kaip matai:
-Jau greit sulauksim Atpirkėjo,-
Kalbėjo, skelbė pranašai.

Matau vilties jau aušta rytas,
Užmirški vargo it kančių dejones…
Tarp jūsų jau yra, nors jūsų
Nepažintas, - 
Kaip griausmas žodį tarė Jonas.

_Esu Jo Pirmtakas jums siųstas
Ir širdis, ne kelius, taisyti atėjau.
Praeis netrukus mūsų vargo metai,
Nauja žvaigždė danguj sužibo jau...

Mažam tvartelyje ilsisi avelės,
Dangus sutvisko, kaip žaibai staiga.
O, kas gi tai? Tokios šviesos
vidurnakty
Nebuvo matęs niekas niekada...

-O jūs, kurie taip laukėt džiaugsmo 
Šito,-
Prabilo balsas iš dangaus,-
-Tik jums vidurnaktį dangus nušvito,
Nuo šiol jau visad žemei šviesti
nepaliaus.

Atbėgę į tvartelį piemenėliai,
Nustebę žvalgos, iš tiesų,
Giesmių gražumo apsakyt negali,-
Aplinkui nuostabiai šviesu...

Ir vėl prabilo tas pats balsas,
Dabar prie jų visai arti:
-Vaikelis šis – tai Jėzus Kristus,
Kurio kančia bus žmonės atpirkti!

Žvaigždės spindėjimą išvydę,
Nelaukę ką kiti darys,
Iš tolimos Rytų šalies atvyko,
Ieškoti Viešpaties Karaliai Trys.

Linksmao plasnok, Kalėdų paukšte,
Viršum Betliejaus ir namų Kaifo
Ir Nemuno krašte virš tų, kurie,
Po tiek nelaimių ir karų, gyvi dar 
liko...
1974 XII.23
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2019 m. lapkričio 12–13 
d. Birštono savivaldybės 
administracija organizavo 
projekto „Pasienio regiono 
partnerystės stiprinimas 
senėjimo ir socialinių pas-
laugų srityse“ partnerių (Pa-
gėgių savivaldybė, Punsko 
valsčiaus savivaldybė, Seinų 
visuomenės sveikatos prie-
žiūros centras) praktinius 
mokymus. 

Šie mokymai yra projek-
to partnerių pažintinio vi-
zito, vykusio 2019 m. rug-
sėjo 19–20 d., VšĮ Birš-
tono pirminės sveikatos 
priežiūros centre, tęsinys. 
Praktinių mokymų metų buvo 
kalbama apie medicinos, soci-
alinių paslaugų srities perso-
nalo bendravimo ir komuni-
kavimo su sergančiais senyvo 
amžiaus pacientais proble-
mas ir iššūkius, apie senyvo 
amžiaus pacientų aptarnavi-
mą sveikatos priežiūros įstai-
gose, aptarnavimo metodus, 
gerosios patirties pavyzdžius 

Vyko projekto „Pasienio regiono 
partnerystės stiprinimas senėjimo ir 
socialinių paslaugų srityse“ praktiniai 
mokymai ir jų pritaikymo galimybes 

Birštono pirminės sveikatos 
priežiūros cente bei projekto 
partnerių gydymo įstaigose. 
Mokymų metu buvo rengia-
mos gairės bendrai sveikatos 
stiprinimo programai senyvo 
amžiaus žmonėms, aptartas 
tolimesnis bendradarbiavi-
mo tarp partnerių planas. 
Projekto pagrindinis partne-
ris – Lenkijos Punsko vals-
čiaus administracija. Biršto-
no savivaldybės administra-
cija projekto įgyvendinimo 
metu planuoja įsigyti slaugos 
paslaugų teikimui reikalin-
gą inventorių, baldus, įrangą, 
skirtą VšĮ Birštono pirminės 
sveikatos priežiūros centrui. 
Projektas finansuojamas 
2014–2020 metų Europos Są-
jungos finansinio laikotarpio 
Europos teritorinio bendra-
darbiavimo tikslo programos 
INTERREG V–A Lietuvos–Len-
kijos bendradarbiavimo pro-
gramos lėšomis.

Birštono savivaldybės  
informacija

Vyriausybė pritarė elektros tiekimo rinkos 
liberalizavimui 
Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė siūlymui 
palaipsniui iki 2023 metų liberalizuoti elektros tiekimo 
rinką ir atsisakyti mažmeninių elektros kainų reguliavimo 
buitiniams vartotojams. Tam bus reikalingas ir Seimo 
pritarimas.  

Šventiniam apšvietimui Vokietijoje bus 
panaudota 17 mlrd. lempučių
Vokietijoje per Kalėdų ir Naujųjų metų šventes eglutes, 
svetaines, namų fasadus ir kiemus apšvies iš viso apie 
17 mlrd. lempučių, parodė apklausa. Ekonomiškus 
šviesos diodus naudos 77 proc. vokiečių. Apšvietimui 
bus suvartota apie 510 mln. kilovatvalandžių elektros 
energijos ir tai kainuos maždaug 153 mln. eurų.

Metų pabaiga – daugeliui 
ne tik šventinio džiaugsmo, 
bet ir išaugusių išlaidų lai-
kotarpis. 

Nemenka dalis jų papras-
tai tenka kalėdinėms dova-
noms, kurios gali gerokai 
paploninti piniginę. Tačiau 
tik trečdalis lietuvių dova-
noms taupo iš anksto, o 14 
proc. pritrūkę lėšų dovanai 
skolintųsi. Tokius duomenis 
atskleidžia finansų bendro-
vės „General Financing“ už-
sakymu atliktas gyventojų 
nuomonės tyrimas.

„Kalėdinės dovanos yra ta-
pusios neatsiejama didžiųjų 
metų švenčių dalimi, todėl 
gyventojai kasmet joms ski-
ria didelį dėmesį ir nemenką 
savo pajamų dalį. Dėl dovanų 
artimiesiems dažnas tautie-
tis linkęs atsisakyti net kai 
kurių pirmo būtinumo pre-
kių ir paslaugų arba stipriai 
apriboti savo išlaidas kitose 
srityse. Vis tik protingai pla-
nuojant savo finansus, tau-
pant ir, prireikus, atsakingai 
skolinantis šventiniu laiko-
tarpiu galima išlaikyti finan-
sinį stabilumą, dovanomis 
pasirūpinti į šoną nenustu-
miant kitų poreikių, ir kar-
tu su artimaisiais džiaugtis 
dosniomis šventėmis“, – sa-
ko Skirmantas Ketvirtis, „Ge-
neral Financing“ Klientų sė-
kmingos patirties vadovas.

Atliktas tyrimas parodė, 
kad, lietuvių manymu, la-
biausiai verta skolintis to-
kioms dovanoms kaip ke-
lionės (17 proc.) ir išmanieji 
įrenginiai bei buitinė techni-
ka (15 proc.). Daugiau kaip 
dešimtadalis (11 proc.) šalies 
gyventojų linkę manyti, kad 
galima skolintis bet kokiai 
dovanai, jei tik ji gali teikti 
džiaugsmą gavėjui.

Psichologės Alinos Mar-
tinkutės-Vorobej teigimu, 
tai, kad gyventojai labiausiai 
linkę skolintis minėtoms do-
vanoms, greičiausiai, yra nu-
lemta aplinkos formuojamų 
lūkesčių. Tiek išmanieji įren-
giniai, tiek kelionės tam tikra 
prasme yra išorinis žmogaus 
statuso bei galimybių įro-
dymas.

„Gyvename kaitos laikme-

Psichologė: „Dovanojame, nes jaučiame malonumą 
matyti pradžiugintą artimąjį“

tyje, kai labai svarbu spėti su 
naujausiais išradimais, neat-
silikti nuo informacijos srau-
to. Tai yra tam tikras spaudi-
mas iš aplinkos. Kita vertus, 
akivaizdu, kad išmanieji įren-
giniai palengvina kasdienį ir 
profesinį gyvenimą, todėl, 
natūralu, kad žmogus siekia 
įgyti ir artimiesiems dovano-
ti tai, kas gali palengvinti ir 
paįvairinti jo kasdienybę“, – 
sako A. Martinkutė-Vorobej.

Psichologės vertinimu, po-
linkis netaupyti dovanoms 
gali turėti ir dar vieną mo-
tyvą. Dovanojame, nes jau-
čiame malonumą matyti, 
kad galime pradžiuginti ki-
tą žmogų. Tačiau jei dovanai 
sunkiai taupoma, asmuo gali 
jausti prievolę, o ne malonu-
mą dovanoti.

„Taupymas žmogui gali 
asocijuotis su kažko malo-
naus atsisakymu šiuo metu. 
Sąmoningai ar ne, gali kilti 
klausimas, ar verta dėl su-
taupytų kelių dešimčių eurų 
metų pabaigoje atsisakyti 
ap(si)dovanojimo tuoj pat? 
Apčiuopiami dalykai atro-
do tikresni. Kitas svarbus 
dalykas – galimybė sau leis-
ti įgyvendinti sprendimus 
greičiau, žmogui gali reikš-
ti laisvę ir nepriklausomy-
bę. Taupymas gali sietis su 
laisvės veikti apribojimais“, 
– apie taupymo iššūkį sako 
psichologė.

Tyrimo duomenimis, sko-
lintis kalėdinėms dovanoms 
labiau linkę jaunesni asme-
nys. Komentuodama šį fak-
tą psichologė pažymi, kad, 
visų pirma, jaunesni gyven-
tojai labiau pasitiki savo ga-
limybėmis uždirbti ir grąžinti 
skolas, nes aplinka sustipri-
na šias jų nuojautas. Kartu 
jaunimas gali būti išmokęs 
ar įgijęs įprotį gyventi pa-
gal poreikius, mažiau save 
varžyti.

„Jaunuoliai turi mažiau 
baimių, kurios būdingos vy-
resniajai kartai. Jos atstovų 
suvokimas apie taupymą, 
vartojimą ir skolinimąsi for-
mavosi tokiomis aplinkybė-
mis, kai dėl visuotinio defi-
cito reikėdavo labai gerai ap-
skaičiuoti savo išlaidas ir at-

sidėti „juodai dienai“. Tačiau 
jaunoji karta gimė ir augo 
didesnių galimybių aplinko-
je, pasižyminčioje augančiu 
vartojimu, didesniais pinigų 
srautais, aukštesniu pragy-
venimo lygiu“, – sako A. Mar-
tinkutė-Vorobej.

Vis dėlto S. Ketvirtis pabrė-
žia, kad skolintis būtina atsa-
kingai – įvertinti savo paja-
mas, turimus įsipareigojimus 
ir pasirinkti patikimą skolin-
toją. Įvertinti kliento skolini-
mosi galimybes privalo ir pa-
ti bendrovė, teikianti pasko-
las. Vadovaujantis atsakingo 

Apėmus Kalėdinei karš-
tinei, skubant į prekybos 
centrus apsipirkti, atsi-
imti siuntų į paštomatus, 
nešant sunkius pirkinių 
maišus, prarandame savo 
budrumą ir savo automo-
bilius kartais paliekame 
neužrakintus. 

Net trumpam išlipę iš savo 
automobilio, galime sulaukti 
ilgapirščių, kurie tik ir laukia 
lengvo grobio. Automobilio, 
jo dalių, ar daiktų esančių 
automobiliuose vagystės 
pridaro didelių nuostolių jų 
savininkams. Net ir apimti 
šventinės nuotaikos, nepra-
raskime budrumo ir pasi-
rūpinkite savo automobilių 
saugumu. 

Visada užrakinkite savo 
automobilį. Pasistatę auto-
mobilį, visada patikrinkite, ar 
jį užrakinote, ar veikia apsau-
gos sistema. Nepalikite atra-
kintų durelių ar pravertų lan-
gų net jei išeinate trumpam. 
Ilgapirščiai per labai trumpą 
laiką gali pridaryti jums dide-
lių nuostolių.

Automobilį statykite ap-
šviestoje vietoje. Jei auto-
mobilį laikote daugiabučių 
kieme, pastatykite jį gerai 
apšviestoje vietoje, kad ma-
tytumėte pro savo buto lan-
gus, venkite tamsių užkabo-
rių. Pro langus matydami 
savo automobilį, suveikus 
signalizacijai, iškart galėsite 
pažiūrėti kas nutiko.

Paprašykite kaimynų 
pagalbos. Jei draugiškai 
sutariate su kaimynais, pa-

Kaip apsaugoti savo 
automobilius šventiniu 
laikotarpiu prašykite, kad jie pastebėję 

įtartinus asmenis prie jūsų 
automobilio, praneštų jums 
ar net policijai, o jei išvyks-
tate ilgesniam laikui be sa-
vo automobilio, taip pat bus 
ramiau, jei žinosite, kad yra 
kas pasirūpina jūsų auto-
mobiliu.

Palikite automobilį sau-
gomoje aikštelėje. Jei iš-
vykstate aplankyti artimųjų 
į kitus miestus, ar net į kitas 
šalis, be savo automobilio, 
palikite jį saugomoje auto-
mobilių aikštelėje, su tikra 
fizine apsauga, nors už par-
kavimą teks susimokėti, bet 
būsite ramūs, kad jūsų auto-
mobilis bus saugus. Bet net 
ir ten patikrinkite ar auto-
mobilis užrakintas, jei yra 
signalizacija įsitikinkite, kad 
ji yra įjungta.

Jei turite garažą, nau-
dokitės juo. Laikykite au-
tomobilį garaže, bet ir ten 
nepamirškite automobilio 
užrakinti, ir nepalikite rak-
telių užvedimo spynelėje. 
Užrakinkite ir patį automo-
bilį, ir garažą.

Nepalikite vertingų daik-
tų automobilyje. Jokiu būdu 
nepalikite vertingų daiktų 
per stiklus matomose vieto-
se – jūsų paltas, striukė, ran-
kinė ar kuprinė, gali patrauk-
ti akį ir ilgapirščiai norėdami 
patikrinti, ką vertingo ten tu-
rite, gali jums išdaužti stiklą 
ir pasisavinti jūsų turtą. Jei 
negalite pasiimti daiktų su 
savimi, juos paslėpkite, ar-
ba padėkite į bagažinę. Svar-
biausia, kad žvilgtelėjus jų 
nesimatytų.

skolinimosi principu, ji priva-
lo griežtai laikytis įstatymų ir 
neskolinti daugiau nei leidžia 
kliento galimybės.

Tyrimą, kuriuo siekta iš-
siaiškinti šalies gyvento-
jų nuomonę apie taupymą 
šventinėms dovanoms, fi-
nansų bendrovės „General 
Financing“ užsakymu atli-
ko visuomenės nuomonės 
ir rinkos tyrimų bendrovė 
„Spinter Research“. Šių metų 
spalio mėnesį atlikto tyrimo 
metu apklausta daugiau nei 
tūkstantis gyventojų visoje 
Lietuvoje.
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Trečiadienį Lietuvoje užfiksuoti šios dienos 
šilumos rekordai
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, vidurdienį 
Naujojoje Akmenėje užfiksuota 10,5 laipsnio šilumos, 
ankstesnis 9,9 laipsnio šilumos rekordas 2015 metais 
užfiksuotas Kybartuose. Tai šilčiausia gruodžio 18-oji 
Lietuvoje per visą oro temperatūros fiksavimo istoriją.

Vilniaus valdžia uždegė žalią šviesą 
nacionalinio stadiono statybų sutarčiai
Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį pritarė, 
kad su koncerno „Icor“ valdoma bendrovė „Axis 
industries“ ir finansuotoju „BaltCap“ būtų pasirašyta 
beveik 156 mln. eurų nacionalinio stadiono statybų ir 
valdymo sutartis.

REKLAMA

Šalies ūkininkai šiais me-
tais išgyveno ne tik stichi-
nius karščius, bet ir savo-
tiškų vendetų piką. 

Draudimo bendrovės BTA 
žalų analitikai skaičiuoja, 
kad piktybiškų kenkimo 
atvejų prieš ūkininkų turtą 
šiemet padaugėjo apie 70 
proc., palyginti su 2018 me-
tais, o vidutinės žalos išaugo 
net triskart – beveik iki 2,8 
tūkst. eurų.

Pasak BTA ekspertų, bai-
gus sureguliuoti visas šieme-
tines bylas, bendras galutinis 
turto sugadinimo atvejų au-
gimas gali būti ir dar dides-
nis. Bendrovės Ekspertizių 
skyriaus vadovas Andrius 
Žiukelis sako, kad užfiksuo-
ti atvejai stebina įžūlumu: 
kenkti žemdirbių turtui bu-
vo siekiama tikslingai, nesi-
baiminta net vaizdo kamerų, 
aptvertų teritorijų, apsaugos 
sistemų ir sarginių šunų.

„Pernai tokių turto gadi-
nimo atvejų augimas sudarė 
7 proc., o vidutinė ūkininkų 
patirta žala svyravo apie 1,1 
tūkst. eurų. Toks smarkus 
augimas šiemet yra sunkiai 
paaiškinamas. Tuo labiau 
kad vasara ūkininkams ir 
taip buvo nelengva, o mūsų 
žemdirbiai dar ir aktyviai 
konkuruoja su kitose šaly-
se išauginama produkcija. 
Įsiplieskę turto niokojimo 
atvejai tik didina žemdir-
bių nuostolius“, – sako A. 
Žiukelis.

Ūkininkai neatsiduria 
praeivių epicentre

Jis brėžia liniją, skiriančią 

Išpuoliai prieš ūkininkų turtą pasiekė piką– 
tokių metų draudikai neprisimena

atsitiktinius ir tikslingus iš-
puolius prieš gyventojų tur-
tą. Žemdirbiams dažnai ken-
kiama turint konkretų tikslą: 
išvesti iš rikiuotės techniką, 
nepataisomai sugadinti ar 
net sunaikinti kitą turtą. To-
kiu atveju nepakanka tiesiog 
apibraižyti traktoriaus, kom-
baino ar palikti ant jo įžei-
daus užrašo, kaip tai dažnai 
daroma miestuose, nioko-
jant daugiabučių kiemuose 
stovinčius automobilius.

„Tankiai apgyvendintose 
vietose automobilius braižo, 
apipurškia dažais, šiaip ap-
daužo beisbolo lazda, arma-
tūra ar kirviu kapoja, užrašo 
„palinkėjimų“. Retai, bet pa-
sitaiko padegimų. Iš esmės 
stengiamasi padaryti žalą 
automobiliui sugadinant jo 
išvaizdą. Tuo tarpu žemdir-
bių atveju dažnai piktadariai 
turi kitą tikslą – išvesti tech-
niką iš rikiuotės, kad jos ne-
būtų galima naudoti darbe“, 
– konstatuoja specialistas.

Be to, ūkininkų teritorijos 
nėra didelius žmonių srau-
tus pritraukiančios miestų 
aikštės. Dėl jų atokumo būtų 
keista manyti, kad po pikta-
valių ranka technika ar kitas 
turtas tiesiog atsidūrė netin-
kamu metu.
Padegimai, degalų siste-

mos teršimas
A.Žiukelis sako, kad aiš-

kinantis ūkininkų patirtas 
žalas, ne kiekvienas linkęs 
atvirauti ir įvardyti galimus 
kenkėjus. Tačiau patirtų ža-
lų pobūdis dažnai neleidžia 
suabejoti, kad jos – pikty-

biškos.
„Fiksuojame vis daugiau 

atvejų, kai į degalus ar tepa-
lus pripilama visokiausios 
bjaurasties, nesibodima ir 
padegimų. Laiku nepaste-
bėjus to, kad buvo lįsta prie 
degalų ar tepalų, teršalai ga-
li pasklisti po visą mecha-
nizmo sistemą ir ją nepatai-
somai sugadinti. Tuo tarpu 
ugnis savo ruožtu plinta aki-
mirksniu – ji ne tik visuomet 
padaro milžinišką žalą turtui, 
bet ir kelia grėsmę aplinkinių 
gyvybei“, – teigia A. Žiukelis.

Kartu jis perspėja, kad to-
kios turto niokojimo akcijos 
gali brangiai kainuoti  pikta-
dariams.

„Dažnai drąsiai einama į 
svetimą teritoriją, kuri kar-
tais yra ir filmuojama. Nusta-
čius kaltininką, žalą turi atly-
ginti būtent jis. Nepatarčiau 
ramintis tuo, kad sunaikinus 
vaizdo kameras pavyks iš-
vengti atsakomybės – šiuo-
laikinėse apsaugos sistemo-
se vaizdas gali būti perduo-
damas nuotoliniu būdu ir 
išsaugomas“, – konstatuoja 
specialistas.

Pasak A. Žiukelio, užfiksuo-
tų ūkininkų turto žalų atvejų 
neabejotinai būtų dar dau-
giau, jei žemdirbiai draustų 
visą turimą turtą. Daugeliu 
atveju yra draudžiama už 
ES paramos lėšas įsigyjama 
nauja technika, kurią pagal 
paramos taisykles privaloma 
apdrausti. Pasibaigus priva-
lomam periodui, daug žem-
dirbių vengia drausti eksplo-
atuojamą techniką.    BTA 

Vaistininkai sako paste-
bėję didesnį nei įprasta 
visuomenės aktyvumą rū-
šiuojant vaistus. „Eurovais-
tinėje“ gruodžio pradžioje 
vykusios akcijos „Vaistai 
irgi sensta. 

Atnešk juos į vaistinę“ me-
tu į vaistines atnešta 181 kg 
netinkamų vartoti vaistų. 
Akcijos metu gyventojai bu-
vo skatinami peržiūrėti savo 
vaistinėles, o atrinkus pasi-
baigusio galiojimo ar nebe-
tinkamus vartoti vaistus rū-
šiuoti tinkamai – atnešti juos 
į vaistinę.

Vis didesnė visuomenės 
dalis skiria daugiau dėme-
sio atliekų rūšiavimui, ta-
čiau kartais pamirštama, kad 
ypatingą dėmesį reikia skir-
ti ir taršai, kurią sukelia ne-
tvarkingai išmetami vaistai. 
Neatsakingai išmetami vais-
tai daro ilgalaikę žalą aplin-
kai, žmonių sveikatai ar net 
gyvybei.

VU Chemijos ir geomokslų 
fakulteto Organinės chemi-
jos katedros prof. dr. Vikto-
ras Masevičius tvirtina, kad 
dėl netinkamo rūšiavimo, 
sąvartyne atsidūrę antibioti-
kai – išties pavojingi aplinkai. 
Pasak profesoriaus, irdamos 
antibiotinės medžiagos turi 
įtakos nepagydomų ligų atsi-
radimui, o tai, ko gero, viena 
didžiausių grėsmių žmonijos 
išlikimui ateityje.

„Eurovaistinėje“ paste-
bimas augantis gyventojų 
sąmoningumas, kasmet at-
nešama vis daugiau vaistų. 
„2017 m. buvo surinkti 4658 
kg, 2018 m. – 5376 kg. Vien 
šiemet jau esame išrūšiavę 

Paskatinę atliekų rūšiavimą „Eurovaistinė“ per 
dieną perdirbimui surinko 181 kg netinkamų 
vartoti vaistų

6513 kg ir žinome, kad kiekis 
tik didės“, – sako „Eurovaisti-
nės“ komunikacijos vadovė 
Laura Bielskė.

Skatinant dar didesnį gy-
ventojų sąmoningumą gruo-
džio pradžioje buvo sureng-
ta akcija, kurios metu už at-
neštus netinkamus vartoti 
vaistus kiekvienas gavo po 
hematogeną. Akcija paska-
tino gyventojus peržiūrėti 
savo namų vaistinėles, kai 
kurie žmonės netgi pripaži-
no atnešę ir artimųjų, kurie 
tądien negalėjo apsilankyti, 
vaistus. Tiesa, vaistininkai 
pastebi, kad gyventojai vais-
tus nešė ne tik akcijos dieną, 
bet ir vėliau.

„Eurovaistinės“ vaistinin-
kė Jovita Juodsnukytė sako, 
kad namų vaistinėlę reikėtų 
peržiūrėti maždaug kas pusę 
metų, ypač atkreipiant dė-
mesį į tuos vaistus, kuriuos 
naudojate rečiau. Taip pat į 
vaistinę reikėtų nešti ir tuos 
vaistus, kurių tikrai nevar-
tosite, čia pasirūpins jų utili-

zavimu. Į vaistinę atnešami 
vaistai turėtų būti pakuotėse, 
tvarkingi, neapipilti jokiais 
skysčiais. J. Juodsnukytė taip 
pat akcentuoja, kad prieš ne-
šant vaistus į vaistinę reikėtų 
atkreipti dėmesį, kas rašoma 
ant pakuotės – užrašas turi 
teigti, kad tai vaistas, o ne, pa-
vyzdžiui, maisto papildas.

Bet kurioje vaistinėje visus 
metus priimami šie nebe-
naudojami ar pasibaigusio 
galiojimo vaistai:  antibioti-
kai, tepalai, tabletės ir kap-
sulės, sirupai, nepanaudotos 
ampulės.

Taip pat atkreipiamas dė-
mesys, kad tokios medicini-
nės priemonės kaip švirkštai, 
jų priedai, pleistrai, tvarsčiai, 
maisto papildai, vitaminai, 
kosmetinės priemonės yra 
rūšiuojamos pagal bendras 
atliekų rūšiavimo taisykles 
ir vaistinėse nėra priimamos. 
Vaistinės taip pat negali pri-
imti nuodingų atliekų, tokių 
kaip gyvsidabrio termome-
trai.    EUROVAISTINĖ 

ULAC InfOgRAfIkAS

įDOmU
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Per tarptautinį Kybartų–Černyševskojės 
punktą naktį nebus praleidžiami pėstieji
Rusijos iniciatyva, dėl mažesnio personalo poreikio nakties 
metu, per tarptautinį Kybartų–Černyševskojės punktą 
naktimis nebebus praleidžiami pėstieji. Draudimas jiems 
galios nuo vidurnakčio iki 5 val. ryto. Tomis valandomis per 
punktą sieną kerta ne daugiau kaip dešimt asmenų.

Europa paleido egzoplanetų tyrimų 
palydovą
Palydove įtaisytas 30 cm skersmens teleskopas bus 
naudojamas matuoti aplink kitas žvaigždes skriejančių 
planetų dydį ir tankį, o tai savo ruožtu gali padėti 
nustatyti jų sudėtį. Kaip nurodė Europos kosmoso 
agentūra (ESA), CHEOPS stebės žvaigždes, apie kurias 
jau žinoma, kad jos turi savo planetų sistemas.

REKLAMA

Sniegas per Kalėdas jau 
tampa retenybe. O kai už 
lango pilka, niūru, gal net ir 
lietus purškia, taip ir nori-
si likti sėdėti prie vaišėmis 
nukrauto stalo. 

Nei nuotaikai, nei sveikatai 
tai nėra naudinga, todėl akty-
vų laisvalaikį propaguojan-
tys žinomi žmonės dalinasi 
idėjomis, kaip šventinę sa-
vaitę įdomiai praleisti laiką 
lauke su artimaisiais. 

Štai treneris Marius Sta-
niulis siūlo kviesti draugus 
į aktyvų pasimatymą, o ba-
dmintonininkas Kęstutis Na-
vickas – nepraleisti progos 
pratęsti dviračių sezoną.

Idėja nr. 1 – 
šventės ant dviračio

Jeigu svajojote apie baltas 
Kalėdas, sniego mūšį ir pa-
šėlusį lėkimą rogutėmis nuo 
kalno, gali atrodyti, kad visi 
šventiniai planai žlunga. Ta-
čiau žiemą aktyvus laisvalai-
kis įmanomas ir be žiemiškų 
pramogų. 

„Kol gatvės neužverstos 
sniegu, tai puiki galimybė 
pratęsti dviračių sezoną. Ar 
esate kada Kalėdomis dvel-
kiančio miesto gatvėmis nuo 
eglės prie eglės važiavę dvi-
račiu? Tai gali būti puiki pra-
moga su šeima ar draugais. O 
kas ypač svarbu šventiniu lai-
kotarpiui – dviračio minimas 
puikiai padės atgauti jėgas ir 
energiją, pakilus nuo šventi-
nio stalo“, - aktyvaus laisva-
laikio idėją siūlo prekės žen-
klo „Audimas“ ambasadorius 
K. Navickas.

Idėja nr. 2 – 
1000 žingsnių iššūkis
Akivaizdu, kad šventinę sa-

vaitę neteks namuose slėptis 
nuo speigo. Keli laipsniai ši-
lumos ar vos juntamas šal-
tukas – puikus oras ilgiems 
pasivaikščiojimams. O ir po-
kalbiai gryname ore mezga-
si kur kas įdomesni nei prie 
mišrainėmis nukloto stalo. 
Todėl sveikos gyvensenos 
treneris Alanas Dzeranovas 
kviečia sau ir artimiesiems 
per šventes mesti tūkstančio 
žingsnių iššūkį.

„Tebūna tai šeimyninis iš-
šūkis, padėsiantis išeikvo-

4 gryno oro iššūkiai Kalėdoms: ką nuveikti lauke, kol rogės ir slidės dar laukia savo laiko
ti energijos perteklių, gautą 
su gausiu maistu, bei sukur-
siantis kalėdinį nuotykį. Ko-
dėl tūkstantis? Nes pasira-
šyti šiam iššūkiui turėtų vi-

si, susėdę prie Kalėdų stalo 
– ir vaikai, ir seneliai. Tiek 
žingsnių pakaks galvai išvė-
dinti, energijai susigrąžinti 
ir mintims praskaidrinti. O 
jeigu esate iššūkių ir judėji-
mo mėgėjai – drąsiai didin-
kite žingsnių skaičių“, - idėją 
žingsniuoti per šventes mes-
teli A. Dzeranovas.

Jei per šventes kuriame 
Lietuvos krašte pasnigtų, 
sveikos gyvensenos treneris 
siūlo dar greitesnį ir efekty-
vesnį būdą jėgoms ir energi-
jai atgauti. Tereikia padaryti 
lengvą mankštelę iš pritū-
pimų ir atsispaudimų ir iš-
sitrinti sniegu. „Tai idealus 
variantas, leisiantis pasijusti 
tikru sveikuoliu ir pradėti ug-
dytis sveikus įpročius“. 

Idėja nr. 3 – 
naujų takų atradimai
Daugiau laiko praleisti gry-

name ore siūlo ir treneris 
Marius Staniulis. Šventiniu 
laikotarpiu norisi su visais 
susitikti, o geresnės vietos 
kaip šventinėmis lemputė-
mis pasipuošusios miesto 
gatvelės nėra. Tad jis siūlo 
kviesti draugus į pasima-
tymą kalėdine nuotaika al-
suojančiame mieste, tačiau 
neužsisėdėti kavinukėje, o, 
pasičiupus karšto gėrimo 
puodelį, žingsniuoti mylimo 

miesto gatvėmis. O norin-
tiems kaip tik pabėgti nuo 
šventinio šurmulio – leistis į 
žygį pėsčiomis. 

„Kol sukamės darbų sū-

kuryje, ištrūkti į ilgesnį žygį 
dažnai pritrūkstame laiko. 
Tad dabar tinkamas metas 
leistis į nuotykį. Visa Lietu-
va išmarginta pažintiniais 
takais takeliais – nesvarbu, 
kuriame Lietuvos gale su-
tiktumėte šventes, aplink 
tikrai atrasite įdomių marš-
rutų pusdienio ar visos die-
nos žygiui su draugais ir ar-
timaisiais“, - sako aktyvaus 
laisvalaikio aprangos prekės 
ženklo „Audimas“ ambasa-
dorius ir dalinasi dėmesio 
vertais takais.

Šventos pažintinis mito-
loginis takas Švenčionių ra-
jone. Šis takas įdomus savo 
ekspozicija – eidami galė-
site apžiūrėti 17 skulptūrų, 
įkūnijančių senąsias lietuvių 
dievybes ir mitologines būty-
bes. Šalia Sirvėtos regioninio 
parko lankytojų centro prasi-
dedantis takas driekiasi kiek 
daugiau kaip kilometrą. Arti-
miesiems galite padovanoti 
dar daugiau įspūdžių – taku 
žingsniuoti kartu su gidu. 

Šaltinių takas Kačerginė-
je, Kauno rajone. Jei šventes 
sutinkate Kaune ar netoli jo, 
pasivaikščiojimas Šaltinių 
taku gali tapti puikia dienos 
pramoga. Yra galimybė rink-
tis skirtingo ilgio maršrutus 
– nuo 2,6 km iki 5,5 km – tad 

nesunkiai atrasite visai arti-
mųjų kompanijai įveikiamą 
maršrutą. Natūraliai išminti 
takeliai vingiuoja Kačerginės 
pušynais, kalvomis ir palei 
Nemuną. 

Ribiškių erozinio kalvyno 
pėsčiųjų trasa Vilniuje.Kad 
ištrūktumėte ilgesniam pa-
sivaikščiojimui gamtoje, ne-
būtina vykti toliau už miesto. 
Pavilnių regioninio parko Ri-
biškių kraštovaizdžio draus-
tinyje driekiasi dvi pėsčiųjų 
trasos – 6 km ir 3 km. Pasta-
roji mėgstama ne tik pėsčių-
jų, bet ir slidininkų, žinoma, 
kai pasninga. Keliaujant šiuo 
taku ir tai kylant į kalvą, tai 
leidžiantis žemyn atsiveria 
ypatingas erozinis reljefas. 

Idėja nr. 4 – 
laikas su augintiniais, kad 

ir iš prieglaudos

Paplūdimio tinklininkė 
Vytenė Vitkauskaitė sako, 
kad aktyvus laisvalaikis ge-
riausias su gyvūnais. Todėl 
pati stengiasi ir kitiems re-
komenduoja kuo daugiau lai-
ko lauke leisti su šunimis. Ir 
tam net nebūtina turėti savo 
augintinio.

„Prieglaudose šimtai šu-
nų, kuriems labai reikia dė-
mesio. Tad per šventes gali-
te nušauti du zuikius vienu 
šūviu – laikinai pasiėmę šunį 
iš prieglaudos, smagiai pra-
leisti laiką gamtoje ir suteik-
ti žmogiškos šilumos kažka-
da šeimininko paliktam gy-
vūnui. Patikėkite, šunys yra 
puikūs kompanionai laisva-
laikiui lauke bet kokiu oru“, 

- sako sportininkė.
Vytenė Vitkauskaitė, su-

laukus sniego, rekomenduo-
ja išbandyti ir kiek neįpras-
tą, tačiau greit pamilstamą 
sporto šaką – sniego tinkli-
nį. Tai beveik tas pats tin-
klinis, tik veiksmas vyksta 
ant sniego, o ne paplūdimio 
smėlio. Teigiamos emocijos 
ir nemenkas sportinis krūvis 
garantuoti!
Kaip tinkamai apsirengti 

lauko iššūkiui
Kad ir koks būtų oras už 

lango, tinkama apranga ne-
leis jam sugadinti šventinės 
nuotaikos. Jeigu išsiruošėte 
į ilgesnį žygį ar planuojate 
pašėlti lauke su šunimi, verta 
prisiminti, kad kyla didesnė 
rizika perkaisti nei peršal-
ti. Todėl labai svarbu tinka-
mai susluoksniuoti rūbus 

bei pasirinkti geriausiai nuo 
drėgmės ir šaltuko saugantį 
viršutinį rūbą.

„Kadangi lauke dar lai-
kosi teigiama temperatūra, 
itin šiltas pūkines striukes 
galima keisti termo drabu-
žių sluoksniu ir lengvesnių 
viršutinių drabužių deriniu, 
pvz., skirtu slidinėjimui. Ter-
mo drabužiai gerai sulaiko 
žmogaus išskiriamą šilumą, 
nors yra ploni. Mano reko-
menduojamas variantas – 
antrąja oda vadinamos me-
rino vilnos marškinėliai ilgo-
mis ar trumpomis rankovė-
mis, džemperiai, tamprės ar 
prigludusios kelnės. Šaltes-
niu oru jie gali būti dėvimi po 
kasdieniais drabužiais, o kai 

gana šilta – kaip pagrindiniai 
drabužiai. Ant viršaus renki-
tės funkcionalią slidinėjimo 
striukę. Ji plonesnė, leidžian-
ti laisviau judėti, tačiau kartu 
puikiai sauganti nuo šalčio ir 
drėgmės. Kojas apsaugokite 
„softshell“ kelnėmis, kurios 
plonesnės už įprastas slidi-
nėjimo kelnes, tačiau taip pat 
gerai saugo nuo drėgmės ir 
šalčio – kaip tik variantas ties 
nuliu laipsnių temperatū-
ros balansuojančiai žiemai“, 
- kaip tinkamai apsirengti 
laisvalaikiui lauke pataria 
„Audimo“ dizainerė Gertrū-
da Ramūnaitė.

Žinoma, nepamirškite 
pirštinių, kepurės ir šaliko. 
Tokiu oru nubėgti iki auto-
mobilio galima ir be šių ak-
sesuarų, tačiau kelių valandų 
pramogoms lauke jie būtini, 

kad jaustumėtės komfortiš-
kai. Kad būtų patogu judėti 
ir užsiimti įvairia veikla, o 
gal ir akimirkas fiksuoti mo-
biliuoju telefonu, rinkitės iš-
manias pirštines, kurios yra 
plonos, tačiau pakankamai 
šiltos. Jos leidžia naudotis ir 
mobiliuoju telefonu. Kaklą 
apsaugokite plona, patogia, 
tačiau puikiai šildančia me-
rino vilnos mova. Ji apsaugos 
nuo šaltuko, bet kartu neleis 
ir perkaisti bei suprakaituo-
ti. Tinkami rūbai neleis suk-
ti galvos dėl šąlančių galūnių 
ar nugara bėgančio prakaito, 
todėl visą dėmesį per šven-
tes galėsite skirti savo arti-
miesiems ir bendram laikui 
lauke. 
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Europos Parlamente uigūrų aktyvistui I. 
Tohti įteikta Sacharovo premija
Kinijos uigūrų mokslininkui ir žmogaus teisių aktyvistui 
Ilhamui Tohti Europos Parlamente Strasbūre trečiadienį 
įteikta 2019 metų Sacharovo premija už minties laisvę. 
Uigūrų ekonomistą ir intelektualą Kinija dėl kaltinimų 
separatizmu 2014 metais įkalino iki gyvos galvos.

Respublikinė Kauno ligoninė jungiama 
prie klinikinės ligoninės
Vyriausybė trečiadienį pritarė ligoninių Kaune 
pertvarkai – Respublikinė Kauno ligoninė bus prijungta 
prie Kauno klinikinės ligoninės. Šiuo metu Kauno 
klinikose yra 2205 lovos, Kauno klinikinėje ligoninėje 
– 789 lovos, o Respublikinėje Kauno ligoninėje – 963 
lovos.

REKLAMA

Daugiau kaip šimtas kalė-
dinių dekoracijų ir nė vie-
no apsilankymo parduo-
tuvėje. Taip, tai įmanoma! 
Taip, tai įvyko! „TikoTiks“ 
centre, kur seni daiktai at-
gimsta naujam gyvenimui, 
pirmoji kalėdinė eglutė 
papuošta dekoracijomis, 
skurtomis tik iš naudotų 
daiktų. 

„Sužibėk“ – taip vadino-
si Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro (ARATC) 
paskelbtas konkursas, ku-
rio organizatoriai kvietė 
sužibėti ne blizgučiais, o kū-
rybiškumu. Į šį kvietimą at-
siliepė beveik 300 žmonių, 
vaikų ir suaugusiųjų, susi-
būrusių į grupes ir kūrusių 
individualiai. 

Iš viso buvo atsiųsta 115 
nufotografuotų dekoracijų, 

sukurtų iš įvairiausių nau-
dotų daiktų. Išties įspūdin-
giems kalėdiniams papuo-
šimams sukurti buvo pa-
naudoti seni žurnalai, dra-
bužiai, kiaušinių dėkliukai, 
dantų krapštukai, tualetinio 
popieriaus  ritinėliai, perde-
gusios elektros lemputės, 
nebenaudojami kompiute-
rių diskai, virvių ir siūlų liku-
čiai, kamšteliai, sudužę žais-
liukai, kompiuterinė pelė ir 
net nukirpti plaukai.  

„Džiaugiamės žmonių kū-
rybingumu. Džiaugiamės 
jį sąmoningumu. Džiaugia-

„TikoTiks“ centre – pirmoji Kalėdų eglutė ir nė vienos pirktinės dekoracijos!
mės, kad turime tiek daug 
bendraminčių, norinčių gy-
venti ne vartojant, o tauso-
jant“, - sakė ARATC direkto-
rius Algirdas Reipas, pasi-
džiaugęs, kad pirmoji popietė 
naujame centre vyko ypatin-
gą dieną – gruodžio 13-ąją, 
šv.Liucijos, Šviesos dieną,  
nuo kurios nustoja ilgėti žie-
mos vakarai.  

„TikoTiks“ centras, kuria-
me žmonių išmesti daiktai 
ruošiami pakartotiniam nau-
dojimui, dar tik pradeda savo 
veiklą, tačiau sulaukia didžiu-
lio susidomėjimo. Tą parodė 
ir kalėdinių dekoracijų kon-
kursas, kurio dalyviai buvo 
pakviesti į pirmąją kalėdinę 
popietę „TikoTiks“ centre. 

Čia jų laukė naujas perso-
nažas Mainukas – taip pava-
dinti naudotų daiktų paviljo-

nai, veikiantys Alytaus regi-
ono atliekų surinkimo aikš-
telėse, ir jo draugai – Kontis 
bei Tvarkius iš ekologinių 
pasakų knygos „Kontis ir 
Tvarkius“ (autorė – Aldona 
Zinkevičiūtė). 

Visi dalyviai atvyko nešini 
savo sukurtomis dekoracijo-
mis, kuriomis buvo papuoš-
tos  iš senų vaikiškų lovyčių 
padarytos eglutės ir tarp jų 
įkurdinta foto sienelė. 

Sužinojęs apie taip neįpras-
tai puošiamas eglutes į „Ti-
koTiks“  popietę atskubėjo ir 
smagus Kalėdų senis, nešinas 

ne lazda, o gitara ir atvežęs 
kalną dovanų, kurias išdalino 
konkurso nugalėtojams. 

Vertinimo komisija išrin-
ko po  tris laimėtojus, sukū-
rusius Originaliausią, Išma-

niausią ir Kalėdiškiausią de-
koracijas. Išmaniausios deko-
racijos autoriumi pripažintas 
Mindaugas Šidlauskas, iš se-
nos kompiuterio pelės sukū-
ręs linksmą peliuką.  

Antrąją vietą šioje katego-
rijoje užėmė Alytaus lopše-
lio - darželio „Linelis“ kūrėjų 
grupė (auklėtoja Edita Kve-
daravičienė), iš seno kom-
paktinio disko, kamštelių ir 
kitų naudotų daiktų sukūrusi 
šmaikštų pelėdžiuką. 

Lazdijų rajono Aštriosios 
Kirsnos mokyklos 6 klasės 
kūrėjų grupei, vadovaujamai 
mokytojos Editos Smirnovie-
nės, sukūrusiai dailius žais-
liukus iš perdegusių lempu-
čių, atiteko trečioji vieta. 

Originaliausią dekoraciją 
sukūrė Birštono savivaldy-

bės Škėvonių bendruomenės 
nariai, pagaminę žavią „žiur-
kikę“ iš metalo, tekstilės, ka-
vos kapsulių indelių, plaukų 
suktukų, šiukšlių maišų ir ki-
tų nenaujų daiktų. 

Advento kalendorių iš deg-
tukų dėžučių sukūręs Vytenis 
Pinkevičius iš Prienų Ąžuo-
lo progimnazijos (mokytoja 
Edita Jucienė) užėmė antrą-
ją vietą šioje kategorijoje, o 
trečioji atiteko grožio salonui 
M&I (vadovė Daiva Venckevi-
čienė), sukūrusiam dekoraci-
ją iš plaukų, nagų lako likučių, 
foliijos, tuščių šampūno bute-
lių, panaudotų maišelių. 

Kalėdiškiausios dekoraci-
jos autore pripažinta Rasutė  
Marcinkevičienė, sukūrusi 
žaisliukus iš audinių atraižų, 
naudotos tekstilės.  

Labai unikalius kalėdinius 
žaislus „kerepėžus“ sukūrė 
antrąją vietą užėmusi Varė-
nos socialinių paslaugų cen-
tro Senjorų grupė, vadovė 
Vita Vasiliauskienė. Sociali-
nių paslaugų centro senjorų 
grupės moterys ne tik panau-
doja antrines žaliavas, teks-
tilės atraižas, bet ir atgaivina 
tradicijas!

Trečioji vieta šioje nomina-
cijoje atiteko Birutei Rakaus-
kienei, Alytaus rajono neįga-
liųjų draugija, pagaminusiai 
dailų žaisliuką iš plastikinio 
puodelio kraštelio, apvynio-
tas špagato siūlu, papuošto 

kankorėžiu, padabintu linų 
galvutėmis. 

Už labiausia patikusią de-
koraciją buvo galima bal-
suoti ir „TikoTIks“ pasky-
roje socialiniame tinkle 

facebook. Čia daugiausia 
balsų surinko ir „Publikos 
numylėtine“ tapo dekora-
cija, kurią sukūrė Simno 
gimnazijos 3 a klasės moki-
niai Andrėja Kvederavičiū-
tė, Evelina Petrikaitė, Viltė 
Volk, Pijus Cibulskas ir Au-
gistas Mitrulevičius kartu 
su mokytoja Jolanta Mike-
lioniene. 

Kalėdų senis dovanėlės 
įteikė visiems konkurso da-
lyviams.  Popietėje jie mokė-
si šokti Mainuko šokį, daly-
vavo Mainuko loterijoje, vis 
drauge su gitara grojančiu 
Kalėdų Seniu dainavo sva-
jingą kalėdinę dainą. Visos 
dovanos, prizai ir vaišės 
renginyje buvo tik vietinių 
gamintojų sukurti ir paga-
minti. 

„Tikiuosi, kad „TikoTiks“ 
centras bus ne tik ta vieta, 
kur daiktai atgimsta naujam 
gyvenimui, bet ir vieta, kur 
bursis žmonės, vienijami 
idėjos gyventi tausojant“, - 
viliasi ARATC Aplinkosaugi-
nio ugdymo ir pakartotinio 
naudojimo padalinio vado-
vė Agnė Jučienė, visiems lin-
kėdama daiktais neperkrau-
tų Kalėdų.  ARATC inf. 

STT sulaikė 
papirkimu 
įtariamą Lietuvos 
zoologijos sodo 
darbuotoją

Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT) pranešė trečiadienį 
sulaikiusi papirkimu įta-
riamą Kaune esančio Lie-
tuvos zoologijos sodo dar-
buotoją.

Pasak STT, apie bandymą 
papirkti pranešė aplinkos 
ministro patarėja, kuriai, įta-
riama, zoologijos sodo dar-
buotojas P. B. pasiūlė ir davė 
daugiau kaip 1 MGL (50 eu-
rų) vertės kyšį.

BNS žiniomis, įtariamasis 
– zoologijos sodo Bendrųjų 
reikalų skyriaus vedėjas Pau-
lius Beinaris.

Neteisėtu atlygiu buvo sie-
kiama jos palankumo ren-
giant zoologijos sodo paša-
rų pirkimo, nurašymo ir in-
ventorizacijos dokumentų 
patikrinimo išvadą. Teigia-
mos išvados pagrindu Zo-
ologijos sodui būtų skirtos 
papildomos lėšos – daugiau 
nei 20 tūkst. eurų pašarų įsi-
gijimui.

„Tai dar vienas atvejis, kai 
išaiškinama korupcinio po-
būdžio nusikalstama veika, 
asmeniui pranešus apie ban-
dymą jį papirkti. 2019 metais 
jau skaičiuojame ne vieną 
dešimtį pradėtų ikiteisminių 
tyrimų pagal gautus praneši-
mus. Tikimės, kad tokių atve-
jų viešinimas atgrasys nuo 
korupcijos bei paskatins as-
menis, atsidūrusius tokiose 
situacijose, apie tai pranešti 
STT“ – sakė STT direktorius 
Žydrūnas Bartkus.

Už papirkimą gresia bauda 
nuo 5 tūkst. iki 200 tūkst. eu-
rų, laisvės apribojimas, areš-
tas arba laisvės atėmimas iki 
ketverių metų.

Tyrimą kontroliuoja Vil-
niaus apygardos prokuratū-
ros Organizuotų nusikaltimų 
ir korupcijos tyrimo skyriaus 
prokurorai. BNS

įDOmU
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SEB grupei gresia Švedijos finansų 
reguliuotojo sankcijos
Švedijos finansų inspekcija, įtarianti vieną didžiausių šalies 
bankų SEB pinigų plovimu, svarsto sankcijų pritaikymo 
galimybes. SEB grupė pripažino turinti problemų dėl pinigų 
plovimo prevencijos. Kaip ir „Danske Bank“ ar „Swedbank“ 
skandalų atveju, problemų yra dėl Estijos padalinio.

Vyriausybė siūlo, kad naujas pasas būtų 
pristatomas į prašomą vietą
Vyriausybė trečiadienį pasiūlė Seimui priimti pataisas, 
leidžiančias naują asmens dokumentą pristatyti į bet 
kurią piliečio prašomą vietą. Šiuo metu tokia paslauga 
pasinaudoti gali tik užsienio valstybėse gyvenantys 
piliečiai, o Lietuvoje pasą galima pasiimti tik migracijos 
skyriuje.

REKLAMA

Pakitusios oro sąlygos, kai 
iš dangaus pabirę krituliai 
gatves ir šaligatvius aptrau-
kia ledu, sukelia nemažą su-
maištį ne tik keliuose, bet ir 
eismo įvykių suvestinėse. 

Vien per pastarąsias šios 
savaitės dienas, kai žiema 
parodė pirmuosius ženklus, 
šalyje fiksuojama po daugiau 
nei kelias dešimtis įvairių eis-
mo įvykių per parą, o 
ligoninių priimamie-
ji siunčia žinutes apie 
paslydusių, kritusių ir 
susižeidusių ar lūžius 
patyrusių pėsčiųjų ant-
plūdį. 

„Aplinkybių, kurios 
turi įtakos eismo įvy-
kiams, statistika šiltuo-
ju ir šaltuoju metų lai-
ku išties skiriasi. Vėlyvą 
rudenį ir žiemą tamsos 
daugiau nei šviesos, 
nereti dienos ir nak-
ties temperatūrų svyravimai, 
skirtingų kritulių gausa. Tai 
lemia slidžios kelio dangos 
formavimąsi. O ji yra pagrin-
dinė  Lietuvos transporto sau-
gos administracijos (LTSA) 
inspektorių žiemą analizuo-
jamų įvykusių šalies keliuose 
eismo įvykių priežastis. Dėl 
slidaus kelio 2019 m. sausį ir 
vasarį skaičiuojame 17 tokių 
atvejų. Keli jų baigėsi mirtimi“, 
– sako LTSA pareigūnas Lau-
rynas Jovaišas.

Jo teigimu, kelyje vairuoto-
jas turėtų būti ypač budrus, 
kai termometro stulpelis 
rodo tris laipsnius šilumos: 
esant tokiai temperatūrai 
kinta padangų savybės, ant 
viadukų ir atvirose vietose 
gali pradėti formuotis ledas. 
Vis dėlto slidus paviršius tiek 
pradedančiam, tiek patyru-
siam vairuotojui pavojingiau-
sias esant nulinei temperatū-
rai, lijundrai, iškritus sniegui 
ar susiformavus plikledžiui, 
o pagrindinė vairuotojų klai-
da yra ta, kad visais metų lai-
kais jų elgesys prie vairo vie-
nodas. 

Tad į ką būtina 
atkreipti dėmesį? 

Saugus greitis ir atstu-

Žiemą ledo neišvengsime. Patarimai 
vairuotojams mas. Žiemą turite iš anksto 

įvertinti situaciją ir pasirinkti 
tokį greitį, kad važiuodamas 
per lėtai nesukeltumėte ne-
patogumų kitiems eismo da-
lyviams, arba pernelyg spaus-
damas greičio paminą neri-
zikuotumėte patekti į eismo 
įvykį. Ne mažiau svarbu yra 
laikytis ir deramo atstumo 
nuo priešais jus važiuojan-
čio automobilio, nes kai kelio 
danga apledėja, yra padeng-

ta sniegu, šlapia, stabdymo 
kelias ilgėja. 

Kelio danga. Net ir len-
gvas sniegas nepermatoma 
paklote uždengia kelią, todėl 
vairuotojui sunku tik pažvel-
gus įvertinti, ar po juo nėra 
plikledžio. Tokiu atveju bū-
tina sumažinti greitį ir kuo 
atsargiau manevruoti. Taip 
pat vertėtų atsiminti, kad ke-
lio danga nėra vientisa – sli-
džią atkarpą keičia neslidi ir 
atvirkščiai. Ypač saugotis rei-
kėtų šlapio sniego sankaupų, 
susiformavusių prie provėžų 
ir arčiau kelkraščių. 

„Koks pavojingas plikledis, 
iliustruoja vienas mūsų na-
grinėtas įvykis. Kelias dienas 
prieš jį buvo atodrėkis, snie-
gas ant kelio tirpo, bet įvykio 
dieną staigiai pašalo ir jis vir-
to ledu, kurį uždengė lengvas 
sniegas. Vizualiai vairuotojas 
plikledžio nematė. Todėl au-
tomobilis ėmė slysti, o užva-
žiavęs ant žvyrkelio nelygu-
mo visiškai prarado sukibimą 
su keliu ir vertėsi”, – pasakoja 
L. Jovaišas.

Padangos ir langai. Ge-
riausiomis savybėmis pasižy-
mi ne senesnės kaip penkerių 
metų padangos. (idealiausias 

amžius – iki trejų metų), kurių 
protektoriaus gylis ne mažes-
nis nei 5 mm. Ruošiantis šal-
tajam sezonui, ant visų ketu-
rių ratų reikia uždėti žiemines 
padangas. Ir jos būtinai turi 
būti vienodos, kad būtų len-
gviau valdyti automobilį. 

Prieš pradėdami kelionę 
žiemą privalote švariai nusi-
valyti ir automobilio langus 
bei pakeisti langų plovimo 
skystį žieminiu ir pasitikrin-

ti jo kiekį specialiame 
bakelyje. Važiuojant 
šaltuoju sezonu langai 
dažnai apsineša pur-
vinu sniegu, todėl juos 
reikia dažnai valyti, kad 
puikiai matytumėte 
kelią.

Manevravimas. Va-
žiuojant slidžia kelio 
danga vairuoti reikė-
tų lygiai, vengti staigių 
judesių sukiojant vairą 
ar stabdant bei spau-
džiant greičio paminą. 

Intensyvus manevravimas 
gali išprovokuoti slydimą, 
todėl žiemą nerekomenduo-
jama staigiai persirikiuoti ar 
lenkti. Net jei nėra ledo, o kelią 
dengia sniegas, staigiai pasu-
kus vairą automobilio padan-
gos gali prarasti sukibimą su 
keliu ir pradėti čiuožti. 
Vis dėlto ką daryti, jei au-

tomobilis ėmė slysti?
Pagrindinės taisyklės, vie-

nodai tinkančios tiek įgu-
dusiam, tiek pradedančiam 
vairuotojui, – nepanikuoti, 
atleisti akseleratorių ir suk-
ti vairą automobilio galinės 
ašies slydimo kryptimi. Svar-
biausia nedaryti jokių staigių 
judesių. Šiuolaikiniuose au-
tomobiliuose įdiegtos ABS, 
ASC, ESP saugumo sistemos, 
kurios slydimo metu tikrai 
pagelbės. 

Techniškai tvarkingas auto-
mobilis ir vairuotojo budru-
mas yra pagrindinis saugios 
kelionės garantas. Nereikia 
bijoti vairuoti žiemą, tik va-
žiuodami neįprastomis ir pa-
vojingomis meteorologinė-
mis sąlygomis nepasikliau-
kite vien kelių tarnybų dar-
buotojų pabarstyta druska ir 
smėliu.  LTSA 

Ši knyga vokiečių kalba pa-
sirodė 1954-aisiais Vakarų 
Vokietijoje, neprabėgus nė 
dešimčiai metų nuo Antro-
jo pasaulinio karo pabai-
gos. Prisiminimai apie di-
džiausią žmonijos istorijo-
je ginkluotą konfliktą buvo 
dar labai ryškūs, o karo pa-
liktos žaizdos – pernelyg 
skausmingos. 

Ji įdomi tuo, kad įvykiai nuo 
Vermachto įsiveržimo į Lenki-
ją 1939 m. rugsėjį iki Berlyno 
žlugimo 1945 metų pavasarį 
papasakoti vokiečių karinin-
kų, daugiausia generolų, lūpo-
mis. Čia nužvelgiamos visos 
Vermachto operacijos nuo 
Atlanto pakrančių iki SSRS 
gelmių, nuo Laplandijos iki 
Šiaurės Afrikos, tačiau pasa-
kojama dalykiškai ir infor-
matyviai, pateikiant daugybę 
mažai žinomų faktų. Pirmą-

Paklusę 
įsakymui

jį pokario dešimtmetį 
pralaimėjusiųjų požiū-
ris nebuvo ypač popu-
liarus, todėl prieš jus 
gulinti knyga – savaime 
vertingas liudijimas. 

Autoriai bando nu-
šviesti prielaidas karui 
kilti, aprašo operacijų ir 
mūšių eigą, aiškina, ko-
dėl buvo priimami vie-
nokie ar kitokie spren-
dimai ir kaip juos įtako-
jo politinė Trečiojo rei-
cho valdžia su A. Hitle-
riu priešakyje. Ši knyga 
jokiais būdais nėra Tre-
čiajame reiche įsitvirtinusio 
nacių režimo ir jo grobikiškos 
politikos teisinimas, bet siekis 
atiduoti pagarbą tiems, kurie 
didvyriškai kovojo fronte. „Tie 
žmonės ėjo į mirtį ir kovojo ne 
dėl valstybinės santvarkos, ne 
dėl kažkokios pasaulėžiūros 
ar fanatiškų politinių įsitiki-
nimų, tačiau, paklusdami sa-
vo šalies įstatymams, iki galo 
sąžiningai vykdė savo pareigą 
ir žuvo „paklusę įsakymui“, 
– teigė generolas majoras H. 

fon Butlaras. 
Įvadinį žodį parašė fel-

dmaršalas K. fon Rundštetas, 
tarp knygos skyrių autorių ir 
redaktorių yra generolas ma-
joras H. fon Butlaras, genero-
las pulkininkas L. Rendulicas, 
kavalerijos generolas S. Vest-
falis, generolas leitenantas D. 
Ditmaras ir kiti. 

Knygos skyriai sudėlioti 
pagal karo veiksmų teatrus, 
tekstas papildytas origina-
liais žemėlapiais ir nuotrau-
komis.  

INfORmAcIjA
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Mūšio lau-
kas. Visuomenės atspa-
rumo skatinimo progra-
ma 07:30 Kalėdų šeima. 
Komedija 09:00 Labas 
rytas, Lietuva 09:30 Ži-
nios. Orai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. 
Šnipas sniege. Dokumen-
tinis filmas 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 4.Dok.
serialas 13:50 Džesika 
Flečer 10. Kriminalinis se-
rialas 15:28 Loterija „Keno 
Loto“.” 15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncer-
tas 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Langas į val-
džią 18:30 Vakaras su Edita 
19:30 Stilius 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 
20:30 Panorama 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Šok su 
žvaigžde 23:10 Tegyvuoja 
meilė!. Romantinė kome-
dija 01:20 Spektras. Veiks-
mo trileris 03:40 Kilti ir kel-
ti. „Carito“ misija Lietuvoje. 
Dok.filmas 04:30 Kalėdų 
šeima. Komedija 

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

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

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

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

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešė-
lyje“ (13,14) 08:30 Nauja 
diena 09:00 Bušido rin-
gas. Tarptautinis turny-
ras „BUSHIDO KOK 2019” 
09:30 Krepšinio pasauly-
je su V 10:00 Vantos lapas 
10:30 „Pone prezidente” 
(1/24,25,26) 12:00 „De-
tektyvas Linlis“ (8) 14:00 
Gyvenimas 15:00 Laikyki-
tės ten su Andriumi Tapi-
nu. 2019. N-7. 16:00 Žinios 
16:28 Orai 16:30 Kryp-
tys LT 17:00 Laikykitės 
ten. Pokalbiai 18:00 Žinios 
18:28 Orai 18:30 „TV Euro-
pa pristato. Vyrų šešėlyje“ 
(13) 19:00 „Moterų dakta-
ras“ (3/34) 20:00 Žinios 
20:28 Orai 20:30 Oponen-
tai 21:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 22:00 
Neprijaukinti (2) 22:30 Ži-
nios 22:58 Orai 23:00 Lai-
kykitės ten. Pokalbiai. G 
00:00 „Moterų daktaras“ 
(3/34) 01:00 „Pagrindi-
nis įtariamasis. Tenison“ 
(1/1,2) 03:00 „Pasaulis iš 
viršaus“ (5/13) 03:20 Vira-
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las 03:40 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 04:20 
Gyvenimas 

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

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

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Naci-
onalinė ekspedicija 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 
Klausimėlis 08:00 Tėčio 
reikalai 08:30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite 
09:00 Brolių Grimų pa-
sakos. Karalius Strazda-
barzdis  10:00 Gustavo 
enciklopedija 10:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vai-
kai 11:30 Mūsų gyvūnai 
12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Septyni 
pasauliai, viena planeta 
12:55 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Gyvūnų 
jaunikliai. Pirmi gyveni-
mo metai 13:45 Puaro. 
Detektyvas 15:28 Loterija 
„Keno Loto“.” 15:30 Žinios. 
Orai 15:45 Premjera. Ne-
užmiršti. Dok.filmas 16:30 
Gyvenk be skolų 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 
Duokim garo! 19:30 Sa-
vaitė 20:25 Loterijos „Ke-
no Loto“ ir „Jėga“.” 20:30 
Panorama 20:52 Sportas. 
Orai. 21:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“ 21:30 
Bloga mergaitė. Vaidybinis 
serialas 22:00 Ana Kareni-
na. Istorinė drama 00:10 
Geležinė ledi. Biografi-
nė drama 01:55 Pasau-
lio dokumentika. Septyni 
pasauliai, viena planeta 
02:50 Tėčio reikalai 03:15 
Šventadienio mintys 03:45 
Tegyvuoja meilė!. Roman-
tinė komedija  

06:50 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai (1) 07:15 Zigis ir Ry-
klys (12) 07:40 Šaunusis 
Skūbis-Dū (20) 08:05 Po-
nas Bynas (25) 08:35 To-
mo ir Džerio nuotykiai (6) 
09:00 Sveikatos namai 
10:00 KINO PUSRyČIAI 
Šunų viešbutis 12:05 Mi-
lijonas šventinių lempu-
čių 14:00 Ponas Bynas (7) 
14:35 Legenda apie Zoro 
17:20 Teleloto 18:30 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 Lietuvos balsas. 
Senjorai 22:05 Nakties 
įstatymai 00:35 Neramu-
mai Bronkse 02:15 Viskas 
tik prasideda 

05:45 Televitrina 3 07:00 
Transformeriai. Kiberne-
tinė Visata 1/9,10s. 07:30 

Aladinas 1/149s. 08:00 
Ančiukų istorijos 1/19s. 
08:30 Svajonių ūkis 6/14s. 
09:00 La Maistas 1/16s. 
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris 8/16s. 11:00 Svajonių 
sodai 14 12:00 Sindbadas. 
Septynių audrų piratai 
13:35 Juros periodo augin-
tinio nuotykiai 15:20 Urmu 
pigiau 17:30 Visi mes žmo-
nės 3/16s. 18:30 TV3 žinios 
356 19:22 TV3 sportas 1 
19:27 TV3 orai 356 19:30 
X Faktorius 7/16s. 22:30 
Transporteris 00:20 Gele-
žinis žmogus 2 02:30 To-
buli aferistai 04:05 Mak-
gaiveris 1/9s. 04:55 Atsar-
giai! Merginos 4/63s. 

06:30 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Radviliškis 
07:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas 
(55) 08:30 Tauro ragas 
09:00 “Giants Live” Pasau-
lio Pasaulio galiūnų čem-
pionatas. Didžioji Britanija 
10:05 Varom! (20) 10:35 
Diena laukinėje gamtoje 
(1) 11:40 Negyvenamose 
salose su Beru Grilsu (1) 
12:45 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos (6) 
13:45 Anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai 
(7) 14:45 Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas 
(56) 15:45 Nusikaltimų ty-
rėjai (1) 17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Lietkabelis 
- Šiauliai 19:30 Žandaras 
ir ateiviai 21:25 Narkotikų 
prekeiviai (6) 22:30 Gyvi 
numirėliai (11) 23:30 Ika-
ras 01:15 Skambutis 2 

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Glu-
chariovas“ (3/6) 08:30 
Kaimo akademija 09:00 
Mano vieta 09:30 Nau-
ja diena 10:00 Šiandien 
kimba 11:00 Kryptys LT 
11:30 Krepšinio pasauly-
je su V 12:00 „Pagrindi-
nis įtariamasis. Tenison“ 
(1/3,4) 14:00 Kitoks po-
kalbis su Edvardu Žičku-
mi 15:00 Skyrybos 16:00 
Žinios 16:28 Orai 16:30 
„24/7“ 17:30 Oponentai 
18:00 Žinios 18:28 Orai 
18:30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ (14) 19:00 
„Moterų daktaras“ (3/35) 
20:00 Žinios 20:28 Orai 
20:30 #NeSpaudai 21:30 
„24/7“ 22:30 Žinios 22:58 
Orai 23:00 Laikykitės 
ten. Pokalbiai. Konstanti-
nas Kiveris - Lilas 00:00 

„Moterų daktaras“ (3/35) 
01:00 „Detektyvas Linlis“ 
(8) 03:00 „Pasaulis iš vir-
šaus“ (5/14) 03:20 Opo-
nentai 03:40 „24/7“ 04:20 
Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi  

TV 
06:35 Akloji (91,92) 07:35 
Pragaro katytė (14) 08:35 
Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (97) 
09:35 Tėvas Motiejus (11) 
10:55 Akloji (93,94) 12:00 
Puikusis Gordono, Džino 
ir Fredo kalėdinis pokylis 
13:30 Sveikinimai 15:45 
Širdele mano (246,247) 
17:45 Akloji (24,25) 18:50 
Būrėja (63,64) 20:00 De-
tektyvė Rizoli (14) 21:00 
Ištekėjusi už mafijos 23:10 
Amerikietiška pastoralė 
01:15 Amžinai tavo 03:10 
Korumpuoti  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Grupės 
„Golden Parazyth“ kon-
certas 07:05 Smalsumo 
genas. Mokslo žurnalas 
07:35 Kūrybingumo mo-
kykla 07:45 Krikščionio 
žodis 08:00 Kelias 08:30 
Kultūrų kryžkelė. Menora 
09:00 Pasaulio lietuvių 
žinios 09:30 Linija. Spalva. 
Forma 10:00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija 10:30 
Literatūros pėdsekys. Pro-
grama apie Lietuvos įtaką 
pasaulio kūrėjams. 11:00 
Stop juosta. Programa apie 
modernizmo architektū-
rą. 11:30 7 Kauno dienos 
12:00 Kelias į namus 12:30 
Mokslo sriuba 13:00 Šok 
su žvaigžde 15:00 Šventa-
dienio mintys 15:30 Bran-
dūs pokalbiai 16:00 Euro-
maxx 16:30 Veranda. Pro-
grama apie aplinkos es-
tetiką 17:00 Stilius  17:55 
Kultūringai su Nomeda 
18:50 Mūsų miesteliai. 
Panemunėlis. 1 dalis 19:45 
Premjera. Frenki Dreik 
paslaptys 1. Detektyvinis 
serialas 20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 21:00 
Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 21:55 
Rojaus paukščiai. 79-ojo 
nacionalinės filharmonijos 
sezono pradžios koncertas 
23:30 Kilti ir kelti. „Carito“ 
misija Lietuvoje. Dok.fil-
mas 00:20 Europos kinas. 
Vieni metai po rytojaus. 
Drama 01:50 Muzikinis 
intarpas 02:00 Ana Kare-
nina. Istorinė drama 04:05 
Šventadienio mintys 

SEKMADIENIS 
GRUODŽIO

22 HOROSKOPAS
Gruodžio 23-29 d.

BUvęS LIETUvOS KARIUOMENĖS vADAS 
vALDAS TUTKUS

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

stichija: Žemė       planeta: saturnas
savaitės diena: šeštadienis

Akmuo: žaliasis malachitas, purpurinis 
rubinas, tamsusis oniksas

spalvos: mėlyna, pilka, ruda, juoda, 
šviesiai geltona

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Šios savaitės pirmoje pusėje būsite 
kupinas energijos ir kūrybingumo. 
Antroje savaitės pusėje konfliktas 
darbe pareikalaus iš jūsų tam tikros 
aukos. Geriausios savaitės dienos 
bus trečiadienis ir ketvirtadienis.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Tikslas, kurį užsibrėžėte, yra dau-
gelio trokštamas. Todėl lengviausia 
būtų jį pasiekti dirbant su kažkuo 
drauge. Vadinasi, protingiausia būtų 
susivienyti su varžovais, užuot tęsus 
ilgalaikį karą. Pabandykite tai pada-
ryti nors kartelį.

 DVyNIAI 
(05.22-06.21)

Nelaikykite savo trūkumu to, kad 
imatės už visus atsakomybės. Tai 
yra daug geriau, nei apskritai bijoti 
bet kokios sudėtingesnės užduo-
ties. Savaitgalį sulauksite dovanų, 
bet už tai teks pabūti vaišingu šei-
mininku.

 VĖŽyS 
(06.22-07.22)

O taip! Nuolatiniai nesutarimai dėl 
žinomų dalykų baigia jus suvaryti 
į neviltį. Ar jums neateina į galvą, 
kad galima nusileisti dėl smulkme-
nų? Pagalvokite apie tai dar kartą. 
Galite planuoti linksmą savaitga-
lį - netikėti svečiai jau ruošia jums 
staigmenas.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Jūs stovite kryžkelėje ir turite nu-
spręsti, kokia kryptimi norite eiti. 
Pergalvokite viską toliaregiškai, pa-
jungdamas visus savo sugebėjimus, 
kuris kelias yra teisingas ir tuomet 
jo nenukrypdamas laikykitės. Nau-
jas etapas visuomet atneša ir naujų 

džiaugsmų.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Kažkas sugadins jūsų planus neti-
kėtais savavališkais sprendimais. 
Vien gerdamas vaistus nuo galvos 
skausmo nieko nepakeisite. Gal-
būt dar galite ištaisyti padėtį, o gal 
įmanoma apeiti kliūtis? Dėl blogos 
jūsų nuotaikos neturėtų nukentė-
ti artimieji.

 SVARSTyKLĖS 
(09.24-10.23)

Jei nors kiek abejojate savo atmin-
timi, dar kartą peržiūrėkite savo 
darbo kalendorių. Šią savaitę jūs 
esate kažką pažadėjęs vienam sa-
vo draugui. Privalote tęsėti duotą 
žodį. Nepamirškite, kokie svarbūs 
yra draugai jūsų gyvenime.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Šią savaitę apie jus bus pinamos in-
trigos. O jos, suprantama, neįeina į 
jūsų planus. Jei jūs vis dėl to ketinate 
pasiekti savo tikslą, dirbdamas tu-
rite būti ypač dėmesingas ir vikrus. 
Ir pasistenkite nekreipti dėmesio į 
bjaurias paskalas.

 ŠAULyS 
(11.23-12.22)

Išsaugokite sveiką jumoro jausmą ir 
netikėkite viskuo, ką jums pasakoja! 
Savaitės viduryje atkreipkite dėme-
sį į tą, kuriam reikia jūsų užuojautos. 
Tas žmogus nori iš jūsų pasisemti 
vidinės harmonijos.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Šią savaitę bus ypač sunku išveng-
ti apmaudžių nesėkmių. Žinoma, 
pikta, kad taip nutiko jums, tačiau 
nėra jokio pagrindo būti tokiam 
agresyviam. Protingiausia būtų ne 
svarstyti, kodėl padarėte klaidų, o 
paprasčiausiai jas ištaisyti.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Savaitės pradžioje sugebėjimas 
gražbyliauti padės jums savo pusėn 
pritraukti naujų šalininkų. Nedvejo-
kite, veikite ryžtingai ir intuityviai - 
tai padės kopti karjeros laiptais. An-
troje savaitės pusėje jums netikėtai 
atsivers tokios galimybės, kokių nė 
nedrįsote tikėtis.

 ŽUVyS 
(02.19-03.20)

Šią savaitę idėjos be jokios tvarkos 
keičia viena kitą, o jūsų darbuose 
nematyti įprasto nuoseklumo. Gal-
voje bręsta įvairūs grandioziniai 
planai, tačiau bandydamas juos 
įgyvendinti rizikuojate patirti di-
delių nuostolių. Protingiausia būtų 
ypač svarbius reikalus atidėti vėles-
niam laikui.

Planai drausminti Lenkijos teisėjus 
išprovokavo perspėjimus ir protestus
Lenkijos Aukščiausiasis Teismas perspėjo, kad populistinės 
valdančiosios partijos stumiamas įstatymo projektas, 
pagal kurį būtų galima atleisti teisėjus, nesutinkančius su 
vyriausybės nuomone, galiausiai gali nulemti Lenkijos 
išėjimą iš Europos Sąjungos.

Honkonge per autobuso avariją žuvo 
šeši žmonės, dešimtys sužeista
Honkonge trečiadienį dviaukščiam autobusui įsirėžus 
į medį žuvo šeši žmonės ir dar dešimtys buvo sužeista. 
Miesto ligoninių administracija pranešė, kad 40 žmonių 
buvo sužeisti. Nufilmuota, kaip ugniagesiai bandė 
pasiekti žmones antrajame sulamdytame autobuso 
aukšte.
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„Tesla“ gali 2020 metais penktadaliu 
sumažinti elektromobilių „Model 3“ kainas 
Jungtinių Valstijų bendrovė „Tesla“ svarsto galimybę kitąmet 
penktadaliu sumažinti Kinijoje surinktų elektromobilių 
„Model 3“ kainas, kad galėtų pritraukti daugiau pirkėjų. 
Pradinė kaina sudarys apie 355,8 tūkst. juanių (50,8 tūkst. 
JAV dolerių), po sumažinimo - mažiau nei 300 tūkst. juanių.

Kremlius: JAV sankcijos „Nord Stream 2“ 
projekto nesustabdys
JAV sankcijos neturės įtakos antrojo Rusijos eksporto 
dujotiekio per Baltijos jūrą „Nord Stream 2“ projekto 
įgyvendinimui – jis bus pabaigtas. 9,5 mlrd. eurų 
savikainos dujotiekį „Nord Stream 2“ Rusija tikisi 
pabaigti tiesti artimiausiais mėnesiais.

REKLAMA

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

06:40 Pramuštgalviai 
08:15 Rango 10:25 Haris 
Poteris ir Išminties akmuo 
13:30 Žvaigždžių dulkės 
16:00 Labas vakaras, Lietu-
va 16:30 Paskutinis tėvų iš-
bandymas. Mažieji Fokeriai 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 DGM: Di-
dysis gerulis milžinas 21:50 
Sąjungininkai 22:28 Tele-
foninė loterija 1634 22:30 
Sąjungininkai 00:15 Kaip 
išgyventi Kalėdas 02:00 
Nakties įstatymai

06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/49s. 
06:55 Žuvėliokai 3/45s. 
07:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis 1/89s. 07:55 
La Maistas 1/16s. (kart.) 
08:55 Meilės sūkuryje 3202 
10:00 Nuo likimo nepa-
bėgsi 1/31,32s. 12:00 At-
sargiai! Merginos 4/64,65s. 
13:00 Parduotas gyveni-
mas 1/72,73,74,75s. 15:00 

Simpsonai 9/10s. 15:30 
Simpsonai 30/10s. 16:00 
TV3 žinios 256 16:25 TV3 
orai 256 16:30 TV Pagalba 
14/80s. 18:30 TV3 žinios 
357 19:22 TV3 sportas 1 
19:27 TV3 orai 357 19:30 
Namas 2/17s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/58s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 203 
21:52 TV3 sportas 1 21:57 
TV3 orai 203 22:00 Pi gyve-
nimas 00:30 Transporteris 
02:10 Kol dar neatėjo audra 
03:50 APB 1/8s. 04:40 At-
sargiai! Merginos 4/64s.   

06:15 CSI. Majamis (20) 
07:10 Mano virtuvė geriau-
sia (20) 08:25 Stoties poli-
cija (17) 09:25 Paskutinis 
faras (5) 10:25 Gelbėtojai 
- 112 (25,26) 11:25 Nusi-
kaltimų tyrėjai (1) 12:35 
Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (5) 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia (21) 14:55 Stoties 
policija (18) 16:00 Paskuti-
nis faras (6) 17:00 Info die-
na 17:30 Gelbėtojai - 112 
(27,28) 18:30 CSI. Majamis 
(21) 19:30 Jūrų pėstinin-
kai (17) 20:30 Galiu rytoj 
(13) 21:00 Jupiterė. Pabu-
dimas 23:30 Baltųjų rūmų 
šturmas 02:00 Narkotikų 
prekeiviai (6) 02:55 Gyvi 
numirėliai (11) 03:40 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (5)  

06:14 TV parduotuvė 
06:30 Krepšinio pasaulyje 
su V 07:00 Šiandien kimba 
08:00 „24/7“ 09:00 Apie 
tave 10:00 Gyvenimas 
11:05 „Pavojingi jausmai” 
(1/1,2) 12:10 TV parduotu-
vė 12:25 Mano vieta 13:00 
„Gyvybės langelis“ (1/21) 
14:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi 15:00 Lai-
kykitės ten 16:00 Reporte-
ris 16:20 Sportas 16:28 Orai 
16:30 Lietuvos komiko 
vakaras 18:00 Reporteris 
18:20 Sportas 18:28 Orai 
18:30 Lietuvos komiko 
vakaras 20:00 Reporteris 
20:20 Sportas 20:28 Orai 
20:30 Kryptys LT 21:00 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. 2019. N-7. 22:00 
„Pone prezidente” (1/27) 
22:30 Reporteris 22:50 
Sportas 22:58 Orai 23:00 
Lietuvos komiko vakaras. 
02:00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 2019. N-
7. 03:00 Kryptys LT 03:40 
„Pone prezidente” (1/27) 
04:00 Reporteris 04:20 
Sportas 04:28 Orai 04:30 Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

PIRMADIENIS 
GRUODŽIO

23
Kryptys LT  

TV 
06:35 Tėvas Motiejus (14) 
07:50 Neklausk meilės 
vardo (272,273) 08:50 Mei-
lės sparnai (126) 09:50 
Akloji (22,99) 10:55 Akloji 
(100,101) 12:00 Bjaurusis 
ančiukas Niujorke (104) 
13:00 Zigis ir Ryklys (66,67) 
13:20 Keista šeimynėlė (19) 
13:50 Antinas Gudruolis (2) 
14:20 Muča Luča (1) 14:45 
Mirtis rojuje (7) 16:00 Sva-
ragini. Amžina draugys-
tė (409,410) 17:00 Būk su 
manim (1632,1633) 18:00 
Keršto gėlės (63) 18:50 Pa-
skolinta meilė (110) 19:50 
Mirtis rojuje (8) 21:00 “Vel-
vet” kolekcija (7,8) 23:15 
Gyvenimo daina (55,56) 
01:05 Senojo Tilto paslap-
tis (236,237) 03:10 Ištekė-
jusi už mafijos 04:50 Tėvas 
Motiejus (14)  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Džiaze 
tik merginos. Dalyvauja 
Rūta Ščiogolevaitė, Evelina 
Sašenko ir Karina Krysko 
07:15 Kūrybingumo mo-
kykla 07:25 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo. Serialas 
07:40 Drakoniukas Koko-
sas 1. Animacinis serialas 
07:55 Smurfai. Animacinis 
serialas 08:20 Pradėk nuo 
savęs 08:50 Maistas: tie-
sa ar pramanas? 4  09:15 
Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Kultūrų kryžkelė. Vil-
niaus albumas 12:40 Linija. 
Spalva. Forma 13:05 Savai-
tė 14:00 Kultūringai su No-
meda 14:50 Eduardo Balsio 
gala koncertas 15:50 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo. 
Serialas 16:05 Drakoniukas 
Kokosas 1. Animacinis seri-
alas 16:15 Smurfai. Anima-
cinis serialas 16:45 Premje-
ra. Maistas: tiesa ar prama-
nas? 4  17:05 Ieškok manęs 
Paryžiuje 2. Serialas 18:00 
Kultūros diena. 18:30 At-
spindžiai. Paveldo kolek-
cija 19:00 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“ 
19:25 Premjera. Mes tikime 
„Amazon“. Dokumentinis 
filmas 20:20 Kūrybingu-
mo mokykla 20:30 Pano-
rama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 21:30 
Premjera. Bilė. Vaidybinis 
filmas 23:15 Neužmirš-
ti. Dok.filmas 00:00 DW 
naujienos rusų kalba. 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 Ke-
lias į namus 01:15 Šok su 
žvaigžde 

 
06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:05 
Stilius 07:00 Klausimė-
lis 07:20 Didysis Betho-
veno šuolis. Komedija 
09:05 Turbo. Animacinis 
filmas 10:45 Premjera. 
Putlučiai ir laukiniai. Ža-
vūs gyvūnų jaunikliai. 
Dok.filmas 12:20 Prem-
jera. Ugnis ir paguoda. 
Dok.filmas, skirtas Lie-
tuvos jėzuitų metams 
13:20 Kaip prisijaukin-
ti slibiną 2. Animacinis 
filmas 15:05 Koncertas. 
Gytis Paškevičius. Laiko 
traukiniai 2011 m. 17:25 
Loterija „Keno Loto“.” 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 (Ne)emigrantai 
20:25 Loterija „Keno 
Loto“.” 20:30 Panora-
ma 20:52 Sportas. Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“.” 
21:00 Bernelių šv. Mišios 
iš Vilniaus arkikatedros. 
Tiesioginė transliacija. 
22:30 Kalėdų nakties 
šv. Mišios iš Vatikano. 
Tiesioginė transliacija. 
00:30 Kalėdinis atsis-
veikinimas. Drama 01:55 
Kalėdinis ledo festivalis. 
Melodrama 03:20 Kas ir 
kodėl? 03:45 Klausimė-
lis 04:15 Didysis Betho-
veno šuolis. Komedija  

06:25 Pramuštgalviai 
Paryžiuje 07:55 Tiltas į 
Terabitiją 09:45 Legen-
dos susivienija 11:35 
Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys 14:45 Spai-
dervikų kronikos 16:35 
Turtuolis Ričis 18:30 
Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 Valan-
da su Rūta. Kūčios 21:30 
PREMJERA Ir visi jų vyrai 
23:50 Kaip pavogti žmo-
ną 01:50 Paskutinis tė-
vų išbandymas. Mažieji 
Fokeriai 

06:20  Te lev i t r ina  3 
06:35 Pasaka apie pa-
grobtą nimfą 07:45 Vie-
nas namuose 3 09:45 
Mažasis Kalėdų senelio 
padėjėjas 11:25 Meš-
kiukas Padingtonas 2 
13:30 Sniego karalienė 2 
15:00 Trys riešutėliai Pe-

lenei 16:45 Snieguolė ir 
septyni nykštukai 18:30 
TV3 žinios 358 19:22 TV3 
sportas 1 19:27 TV3 orai 
358 19:30 Kūčių vaka-
rienė su kunigu Ričardu 
Doveika 22:00 Lino Ado-
maičio šventinis koncer-
tas “Vandenynai” 23:55 
Graži moteris 02:10 Pi 
gyvenimas 04:20 APB 
1/9s.  

06:35 Laukinė karalystė 
(6) 07:40 Diena lauki-
nėje gamtoje (1) 08:40 
Uraganas. Vėjo odisėja 
10:15 Riterio žvaigždė 
13:00 36-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas 14:50 
Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija 18:30 Mumija 
21:00 Azartiniai žaidi-
mai 23:05 Jupiterė. Pa-
budimas 01:25 Uraga-
nas. Vėjo odisėja  

07:00  TV parduotu-
vė 07:15 Vyrų šešėly-
je 08:30 Kitoks pokal-
bis su Edvardu Žičkumi 
10:30 „Pone prezidente” 
(1/1,2,3) 12:10 TV parduo-
tuvė 12:25 „Pone prezi-
dente” (1/4,5,6,7,8,9) 
15:30 Lietuva tiesiogiai 
16:00 Žinios 16:28 Orai 
16:30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuoty-
kiai. Baskervilių šuo“ (1) 
18:00 Žinios 18:28 Orai 
18:30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuoty-
kiai. Baskervilių šuo“ (2) 
20:00 Žinios 20:28 Orai 
20:30 Lietuva tiesio-
giai 21:00 Lietuvos me-
tų moteris 2019 22:00 
Lietuva tiesiogiai 22:30 
Žinios 22:58 Orai 23:00 
„Šerloko Holmso ir dak-
taro Vatsono nuotykiai. 
Baskervilių šuo“ (1,2) 
02:00 „Pone prezidente” 
(1/1,2,3,4,5,6,7,8,9)

TV 
06:35 Tėvas Motiejus 
(15) 07:50  Neklausk 
meilės vardo (274,275) 
08:50  Mei lės  spar-
nai (127) 09:50 Akloji 
(23,102,103,104) 12:00 
Bjaurusis ančiukas Niu-
jorke (105) 13:00 Zigis 
ir Ryklys (68,69) 13:20 
Keista šeimynėlė (20) 
13:50 Antinas Gudruolis 
(3) 14:15 Muča Luča (2) 
14:40 Mirtis rojuje (8) 
15:50 Svaragini. Amži-
na draugystė (411,412) 
16:50 Būk su manim 

(1634,1635,1636) 18:20 
Keršto gėlės (64) 19:10 
PREMJERA Vieną Kūčių 
vakarą 21:00 DETEKTy-
VO VAKARAS Prancūziška 
žmogžudystė. Pradingu-
si Pyloje 23:05 Gyveni-
mo daina (57,58) 00:55 
Senojo Tilto paslaptis 
(238,239) 03:00 “Velvet” 
kolekcija (7,8) 04:50 Tė-
vas Motiejus (15) 

 
06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:05 
Daiktų istorijos 07:00 
Kultūros diena 07:25 
Kaip Paulinė Kalėdas 
gelbėjo. Serialas 07:40 
Drakoniukas Kokosas 
1. Animacinis serialas 
07:55 Smurfai. Animaci-
nis serialas 08:20 Mais-
tas: tiesa ar pramanas? 
4 08:45 Šokliukė ir Ka-
lėdų eglutė. Animacinis 
filmas 09:10 Karalaitės 
Garbanėlės ir Antanė-
lio Burokėlio nuotykiai. 
Muzikinė pasaka 10:10 
Sesuo Nijolė. Dok.fil-
mas 11:05 Dovydas prieš 
Galijotą. Dokumenti-
nis filmas 12:00 Ma-
ža išpažintis. Vaidybi-
nis filmas 13:20 Naktis 
Manhatane. Česlovas 
Gabalis ir instrumenti-
nis ansamblis „Vilniaus 
divertismentas“.” 14:25 
Kalėdinis atsisveikini-
mas. Drama 15:50 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo. 
Serialas 16:05 Drakoniu-
kas Kokosas 1. Animaci-
nis serialas 16:15 Smur-
fai. Animacinis serialas 
16:30 Šokliukė ir Kalėdų 
eglutė. Animacinis fil-
mas 17:00 Kūčių pamal-
dos Vilniaus evangelikų 
liuteronų bažnyčioje. 
Tiesioginė transliacija. 
18:15 Tikėjimo riteris. 
Vyskupas Jonas Kaunec-
kas. 2016 m. 18:55 Kalė-
dinis koncertas „Kūdikė-
lio sapnas“ 20:30 Pano-
rama 20:52 Sportas. Orai 
21:00 Koncertuoja Sal-
vadoras Sobralis 22:25 
Koncertas „Mažesnieji 
broliai – su žmonėmis 
ir dėl žmonių“. Brolių 
pranciškonų atsikūrimo 
Lietuvoje 30-mečiui.” 
00:00 Kalėdų prisimini-
mai. Drama 01:30 Dabar 
pasaulyje 02:00 Kalėdų 
Senelio žmona. Komedi-
ja 03:30 Maža išpažintis. 
Vaidybinis filmas 04:50 
Krikščionio žodis 
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Varto-
tojų kontrolė 07:00 Klau-
simėlis 07:20 Kalėdinis 
Bethoveno nuotykis. Ko-
medija 08:50 Kaip Pauli-
nė Kalėdas gelbėjo. Seri-
alas 09:05 Lujis, Luka ir 
sniego mašina. Animaci-
nis filmas 10:25 Premje-
ra. Gyvūnų Kalėdos. Do-
kumentinis filmas 11:20 
38-asis tarptautinis fes-
tivalis „Rytojaus cirkas“. 
Cirko programa 12:55 
Urbi et Orbi. Tiesioginė 
transliacija iš Vatikano. 
13:30 Kalėdinis interviu 
su Vilniaus arkivysku-
pu Gintaru Grušu. 13:50 
WDSF Pasaulio sportinių 
standartinių šokių čem-
pionatas Vilniuje 16:00 
Kalėdos su Erica Jen-
nings 17:25 Loterija „Ke-
no Loto“.” 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 Kas 
ir kodėl? 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Gyvenimo 
spalvos. Kalėdos 20:25 
Loterija „Keno Loto“.” 
20:30 Panorama 20:52 
Sportas. Orai. 20:59 Lo-
terija „Jėga“.” 21:00 Ire-
na Starošaitė „Spalvotas 
gyvenimas“ 23:00 Bri-
džitos Džouns dienoraš-
tis. Romantinė komedija 
00:35 Kalėdos Rivjeroje. 
Komedija 02:10 Gyve-
nimo spalvos. Kalėdos 
03:05 Kalėdos su Erica 
Jennings 04:30 Kalėdi-
nis Bethoveno nuotykis. 
Komedija  

06:20 Pramuštgalviai 
iškylauja 07:55 Drako-
no užkeikimas 09:40 
Medžioklės sezonas ati-
darytas 11:25 Haris Po-
teris ir Azkabano kali-
nys 14:10 Kaukė 16:15 
Asteriksas ir Obeliksas 
prieš Cezarį 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 PREMJERA Fantas-
tiniai gyvūnai ir kur juos 
rasti 22:10 Tėtukas na-
mie 00:05 Kūčių naktis 
02:00 Sąjungininkai 

06:15 Televitrina 3 06:30 
Kempiniukas Plačiakel-
nis 1/89s. 07:00 Troliai 
Mumiai ir žiemos pasa-
ka 08:40 Šiaurės aši-

galis. Pasiruošimas Ka-
lėdoms 10:20 Vakaro 
pasakojimai 12:10 43-
iasis Monte Karlo tarp-
tautinis cirko festiva-
lis 14:45 Pono Poperio 
pingvinai 16:25 Sniego 
šunys 18:30 TV3 žinios 
359 19:22 TV3 sportas 1 
19:27 TV3 orai 359 19:30 
Pito drakonas 21:30 Me-
lagiai 22:25 Vikinglotto 
52 22:30 Melagiai 23:05 
Blogos mamos ir jų Kalė-
dos 01:10 Graži moteris  
03:20 Sniego šunys  

06:45 Gyvūnijos stebu-
klai (3) 07:50 36-asis 
Pasaulinis rytojaus cir-
kas 09:40 Šiaurinių el-
nių šeimyna 10:50 Na-
mų areštas 13:00 37-asis 
Pasaulinis rytojaus cirkas 
15:00 Žiedų valdovas. 
Dvi tvirtovės 18:30 Mu-
mijos sugrįžimas 21:00 
Tobulos Kalėdos 23:10 
Azartiniai žaidimai 01:10 
Riterio žvaigždė 

07:00  TV parduotu-
vė 07:15 Vyrų šešėlyje 
(3,4) 08:30 Viralas 09:30 
Lietuvos metų mote-
ris 2019 10:30 „Pone 
prezidente” (1/10,11,12) 
12:10 TV parduotuvė 
12:25 „Pone preziden-
te” (1/13,14,15,16,17,18) 
15:30 Lietuva tiesiogiai 
16:00 Žinios 16:28 Orai 
16:30 „Šerloko Holmso 
ir daktaro Vatsono nuo-
tykiai. Agros lobiai“ (1) 
18:00 Žinios 18:28 Orai 
18:30 „Šerloko Holmso 
ir daktaro Vatsono nuo-
tykiai. Agros lobiai“ (2) 
20:00 Žinios 20:28 Orai 
20:30 Lietuva tiesio-
giai 21:00 Gyvenimas 
22:00 Lietuva tiesiogiai 
22:30 Žinios 22:58 Orai 
23:00 „Šerloko Holmso 
ir daktaro Vatsono nuo-
tykiai. Agros lobiai“ (1,2) 
02:00 „Pone prezidente” 
(1/1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

TV 
06:35 Tėvas Motiejus 
(16) 07:50  Neklausk 
meilės vardo (276,277) 
08:50  Mei lės  spar-
nai (128) 09:50 Akloji 
(24,105,106,107) 12:00 
Bjaurusis ančiukas Niu-
jorke (106) 13:00 Zigis 
ir Ryklys (70,71) 13:20 
Keista šeimynėlė (21) 
13:50 Ogis ir tarakonai 
(36) 14:00 Vieną Kūčių 
vakarą 15:50 Svaragi-
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ni. Amžina draugystė 
(413,414) 16:50 Būk su 
manim (1637,1638,1639) 
18:20 Keršto gėlės (65) 
19:10 PREMJERA Karūna 
Kalėdoms 21:00 DETEK-
TyVO VAKARAS Pran-
cūziška žmogžudystė. 
Mirtys Ruano vienuo-
lyno bažnyčioje 23:00 
Gyvenimo daina (59,60) 
00:50 Senojo Tilto pa-
slaptis (240,241) 03:00 
Prancūziška žmogžu-
dystė. Pradingusi Pylo-
je 04:40 Tėvas Motie-
jus (16) 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Kalė-
dinis koncertas „Kūdikė-
lio sapnas“ 07:35 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo. 
Serialas 07:50 Drakoniu-
kas Kokosas 1. Animaci-
nis serialas 08:05 Smur-
fai. Animacinis serialas 
08:20 Eglutė ant stogo. 
Drama 09:45 Vaiva. Gy-
venimas už lango. Dok.
filmas apie kino ir te-
atro aktorę Vaivą Mai-
nelytę. 2015 m. 10:35 
Laimė būti kartu. Dok.
filmas 11:30 Velnio nuo-
taka. Muzikinis filmas 
Kazio Borutos apysakos 
„Baltaragio malūnas“ 
motyvais 12:45 Monika 
Linkytė ir „London Com-
munity Gospel Choir“.” 
14:25 Kalėdų daina. Dra-
ma 15:50 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo. Serialas 
16:05 Drakoniukas Koko-
sas 1. Animacinis serialas 
16:15 Smurfai. Anima-
cinis serialas 16:30 Ka-
lėdinis ledo festivalis. 
Melodrama 18:00 Te-
atras. Dok.laidų ciklas 
apie teatrą. Venecijos 
bienalės „Auksinio liūto“ 
nugalėtojos ir jų opera-
performansas „Saulė ir 
jūra (Marina)“.” 18:55 
Kalėdinis koncertas „Tyli 
naktis“.” 19:35 Premjera. 
Apie medų ir žmones. 
Dok.filmas 20:30 Pa-
norama 20:52 Sportas. 
Orai 21:00 Premjera. 
Stiklapūtė. Istorinė dra-
ma 22:30 2 naktys iki 
ryto. Romantinė drama 
00:00 Kalėdinis interviu 
su Vilniaus arkivyskupu 
Gintaru Grušu. 00:15 Da-
bar pasaulyje 00:45 Ka-
lėdų daina. Drama 02:05 
Eglutė ant stogo. Drama 
03:30 Auto Moto 03:55 Į 
sveikatą! 04:20 Monika 
Linkytė ir „London Com-
munity Gospel Choir“ 
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Minske sulaikytas protesto prieš integraciją 
su Rusija organizatorius
Minske trečiadienį buvo sulaikytas vienas protesto prieš 
Baltarusijos integraciją su Rusija organizatorių Pavelas 
Severinecas. Gruodžio 7 ir 8 dienomis Minsko centre, 
Baltarusijos prezidentui susitikus su Rusijos prezidentu, 
vyko masiniai protestai prieš abiejų šalių integraciją.

Australijoje užfiksuota visų laikų 
karščiausia diena
Australijoje antradienis tapo visų laikų kaitriausia diena 
– Meteorologijos biuras šalies mastu užfiksavo vidutinę 
maksimalią 40,9 Celsijaus laipsnio temperatūrą.
Ankstesnis kaitros rekordas – 40,3 °C – buvo užfiksuotas 
2013 metų sausį.

 
06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:05 
(Ne)emigrantai. Sociali-
nė dokumentika 07:00 
Klausimėlis 07:20 Bet-
hoveno lobis. Komedija 
09:05 Pakalikai. Anima-
cinis filmas 10:40 Šo-
kliukė ir Kalėdų eglutė. 
Animacinis filmas 11:05 
Premjera. Gamtos cirki-
ninkai. Dok.filmas 12:00 
Kalėdų šv. Mišios iš Kau-
no Prisikėlimo bazilikos. 
Tiesioginė transliacija. 
13:25 Premjera. Kelio-
nės namo. Dok.filmas 
14:30 Premjera. Mo-
čiute, Guten Tag!. Dok.
filmas 16:00 Šventinis 
sveikinimų koncertas 
17:25 Loterija „Keno Lo-
to“.” 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 Kas ir 
kodėl?  18:30 Kūdikis 
Kalėdoms. Romantinė 
komedija 20:05 Klau-
simėlis 20:25 Loterija 
„Keno Loto“.” 20:30 Pa-
norama 20:52 Sportas. 
Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“.” 21:00 Dviračio ži-
nios. Nacionaliniai hu-
moro asociacijos apdo-
vanojimai H.A.H.A 2019. 
22:30 Bridžitos Džouns 
dienoraštis. Ties proto 
riba. Romantinė komedi-
ja 00:15 Koncertas. Gytis 
Paškevičius. Laiko trauki-
niai. 2011 m. 02:35 Vaka-
ras su Edita 03:25 Kas ir 
kodėl? 04:20 Bethoveno 
lobis. Komedija 

06:10 Turtuolis Ričis 
08:05 Volisas ir Gro-
mitas. Kiškiolakio pra-
keiksmas 09:45 Medžio-
klės sezonas atidarytas 
2! 11:15 Haris Poteris ir 
ugnies taurė 14:15 Jau 
atvažiavom? 16:10 Aste-
riksas ir Obeliksas. Misi-
ja Kleopatra 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 PREMJERA Valeria-
nas ir tūkstančio planetų 
miestas 22:15 Tėtukas 
namie 2 00:15 Blogasis 
Santa 2 02:00 Kūčių nak-
tis 03:40 Alchemija IX. 
Kinas pagal Bela Tarr’ą 
04:05 RETROSPEKTyVA 

06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/50s. 

06:55 Sniego karalienė 2  
08:20 Kalėdiniai mainai 
10:25 Kalėdų karštligė 2 
12:10 Trys muškietininkai 
14:20 Kaimynas šnipas 
16:05 Palikti sniegynuo-
se 18:30 TV3 žinios 360 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 360 19:30 Ledo 
šalis 21:20 Ledinis karštis 
21:30 Olafo nuotykiai le-
do šalyje 21:55 Moterys 
meluoja geriau. Robertė-
lis 23:45 Maištinga siela 
01:50 Melagiai  03:10 
Palikti sniegynuose   

06:25 37-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas 08:25 Ge-
riausias žmogaus drau-
gas (1,2) 10:25 Paskutinis 
veiksmo filmų herojus 
12:55 Elektra 14:50 Žiedų 
valdovas. Karaliaus su-
grįžimas 18:50 Mumija. 
Drakono imperatoriaus 
kapas 21:00 Termina-
torius. Genesys 23:25 
Tobulos Kalėdos 01:30 
Namų areštas  

07:00  TV parduotu-
vė 07:15 Vyrų šešėly-
je (5,6) 08:30 Gyveni-
mas 10:30 „Pone pre-
zidente” (1/19,20,21) 
12:10 TV parduotuvė 
12:25 „Pone preziden-
te” (1/22,23,24,25,26,27) 
15:30 Lietuva tiesiogiai 
16:00 Žinios 16:28 Orai 
16:30 „Šerloko Holm-
so ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Dvidešimtasis 
amžius prasideda“ (1) 
18:00 Žinios 18:28 Orai 
18:30 „Šerloko Holm-
so ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Dvidešimta-
sis amžius prasideda“ 
(2) 20:00 Žinios 20:28 
Orai 20:30 Lietuva tie-
siogiai 21:00 Skyrybos 
22:00 Lietuva tiesiogiai 
22:30 Žinios 22:58 Orai 
23:00 „Šerloko Holm-
so ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Dvidešimtasis 
amžius prasideda“ (1,2) 
02:00 „Pone prezidente” 
(1/1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

TV 
 06:35 Tėvas Motiejus 
(17) 07:50 Neklausk 
meilės vardo (278,279) 
08:50  Mei lės  spar-
nai (129) 09:50 Akloji 
(25,108,109,110) 12:00 
Bjaurusis ančiukas Niu-
jorke (107) 13:00 Zigis 
ir Ryklys (72,73) 13:20 
Keista šeimynėlė (22) 
13:50 Ogis ir tarakonai Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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(37) 14:00 Karūna Ka-
lėdoms 15:50 Svaragi-
ni. Amžina draugystė 
(415,416) 16:50 Būk su 
manim (1640,1641,1642) 
18:20 Keršto gėlės (66) 
19:10 PREMJERA Kalėdų 
melodija 21:00 DETEK-
TyVO VAKARAS. PREM-
JERA Kasandra. Juodasis 
valetas 22:50 Gyveni-
mo daina (61,62) 00:45 
Senojo Tilto paslaptis 
(242,243) 02:50 Prancū-
ziška žmogžudystė. Mir-
tys Ruano vienuolyno 
bažnyčioje 04:25 Tėvas 
Motiejus (17) 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Kalė-
dinis koncertas „Tyli nak-
tis“  06:45 Tikėjimo rite-
ris. Vyskupas Jonas Kau-
neckas. 2016 m.  07:25 
Mokslo sriuba 07:55 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo. 
Serialas 08:10 Drakoniu-
kas Kokosas 1. Animaci-
nis serialas 08:25 Smur-
fai. Animacinis seria-
las 08:40 Rasos lašeliai 
2019 10:40 Mano Kalė-
dų svajonė. Romantinė 
komedija 12:05 Riešutų 
duona. Vaidybinis filmas 
pagal to paties pavadi-
nimo Sauliaus Šaltenio 
apysaką 13:15 Subtilu-Z. 
Naujo albumo „Play Life“ 
pristatymo koncertas. 
14:25 Pasivaikščiojimai 
su šunimis. Romanti-
nė komedija 15:50 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo. 
Serialas 16:05 Drakoniu-
kas Kokosas 1. Animaci-
nis serialas 16:15 Smur-
fai. Animacinis serialas 
16:30 Merūnas Vitulskis. 
Pasaulio klasikos hitai. 
17:45 Vienos filharmo-
nijos orkestro specia-
lus koncertas iš Makao 
19:25 Premjera. Kino is-
torija. Dokumentinis se-
rialas.Devintasis dešim-
tmetis 20:10 Kalėdinis 
interviu su Vilniaus arki-
vyskupu Gintaru Grušu. 
20:30 Panorama  20:52 
Sportas. Orai 21:00 Ope-
ros vaiduoklis 23:20 Pa-
sivaikščiojimai su šuni-
mis. Romantinė komedi-
ja 00:45 Dabar pasaulyje 
01:15 Mano Kalėdų sva-
jonė. Romantinė kome-
dija 02:40 Merūnas Vi-
tulskis. Pasaulio klasikos 
hitai  03:50 Euromaxx 
04:20 Stop juosta. Pro-
grama apie modernizmo 
architektūrą 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 
09:20 Senis. Detektyvinis 
serialas 10:25 Miunche-
no kriminalinė policija 36. 
Detektyvinis serialas 11:10 
Komisaras Reksas. Detek-
tyvinis serialas 12:00 Gy-
venimo spalvos. Kalėdos 
13:00 Stilius 13:58 Loterija 
„Keno Loto“.” 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:20 Laba 
diena, Lietuva 16:35 Kūry-
bingumo mokykla 16:45 
Premjera. Ponių rojus. Se-
rialas 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba 19:30 Be-
atos virtuvė 20:25 Loterija 
„Keno Loto“.” 20:30 Pano-
rama 20:52 Sportas. Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“.” 21:00 
Auksinis protas 22:30 Su 
Kalėdom, po velnių. Ko-
medija 23:55 Ir vis tiek 
mes mylime. Drama 01:30 
Močiute, Guten Tag! Dok.fil-
mas 03:00 LRT radijo žinios 
03:05 Kas ir kodėl?  03:30 
Šventadienio mintys 04:00 
LRT radijo žinios 04:05 Bea-
tos virtuvė  

06:00 Jau atvažiavom? 
07:50 Medžioklės sezonas 
atidarytas 3! 09:15 Tintino 
nuotykiai. Vienaragio pa-
slaptis 11:25 Haris Poteris ir 
Fenikso brolija 14:15 Alvinas 
ir burundukai 3 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva 16:40 Ke-
lionė į paslaptingąją salą 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 Džekas 
milžinų nugalėtojas 21:45 
SAVAITĖS HITAS Sumažin-
ti žmonės 00:30 Tėtukas 
namie 2 02:15 Blogasis 
Santa 2

06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/51s. 
06:55 Žuvėliokai 3/46s. 
07:25 Kempiniukas Plačia-
kelnis 1/90s. 07:55 Namas 
2/17s.  08:55 Legendinės 
legendos 1/15s. 10:00 Nuo 
likimo nepabėgsi 1/33,34s. 
12:00 Atsargiai! Merginos 
4/66,67,s. 13:00 Parduotas 
gyvenimas 1/76,77,78,79s. 
15:00 Simpsonai 21/13,14s. 
16:00 TV3 žinios 260 16:25 
TV3 orai 260 16:30 TV Pa-
galba 14/81s. 18:30 TV3 ži-
nios 361 19:22 TV3 sportas 

1 19:27 TV3 orai 361 19:30 
Vienas namuose 4 21:10 
Robinas Hudas 23:30 Dai-
na po dainos 01:55 Blogos 
mamos ir jų Kalėdos  03:45 
Vienas namuose 4 

06:25 CSI. Majamis (21) 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (21) 08:40 Stoties poli-
cija (18) 09:40 Paskutinis 
faras (6) 10:35 Gelbėtojai - 
112 (27,28) 11:35 Jūrų pėsti-
ninkai (17) 12:35 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (6) 13:35 Mano vir-
tuvė geriausia (22) 14:55 
Stoties policija (19) 16:00 
Paskutinis faras (7) 17:00 
Info diena 17:30 Gelbėtojai 
- 112 (29,30) 18:30 CSI. Ma-
jamis (22) 19:30 Amerikie-
tiškos imtynės (50) 21:30 
Nudėti Giunterį 23:15 Ter-
minatorius. Genesys 01:30 
Paskutinis veiksmo filmų 
herojus 03:35 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (6)  

06:14 TV parduotuvė 06:30 
Gyvenimas 07:30 Kryptys 
LT 08:00 „Detektyvas Lin-
lis“ (1,2) 12:10 TV parduo-
tuvė 12:25 „Pone preziden-
te” (1/27) 13:00 Kryptys LT 
13:30 Viralas 14:00 „Pa-
vojingi jausmai” (1/1,2,3) 
16:00 Reporteris 16:20 
Sportas 16:28 Orai 16:30 
Oponentai 17:00 „Gyvy-
bės langelis“ (1/22) 18:00 
Reporteris 18:20 Sportas 
18:28 Orai 18:30 Lietuva 
tiesiogiai 19:00 „Moterų 
daktaras“ (3/36) 20:00 
Reporteris 20:20 Sportas 
20:28 Orai 20:30 Oponen-
tai 21:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 22:00 
Lietuva tiesiogiai 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“ (3/36) 01:00 
„Gyvybės langelis“ (1/22) 
02:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi 03:00 
Viralas 05:00 Reporteris 
05:20 Sportas 05:28 Orai 
05:30 Oponentai 05:50 
Kitoks pokalbis su Edvar-
du Žičkumi  

TV 
06:35 Tėvas Motiejus (18) 
07:50 Neklausk meilės var-
do (280,281) 08:50 Meilės 
sparnai (130) 09:50 Aklo-
ji (111,114,115,116) 12:00 
Bjaurusis ančiukas Niujor-

ke (108) 13:00 Zigis ir Ry-
klys (74,75) 13:20 Keista 
šeimynėlė (23) 13:50 An-
tinas Gudruolis (4) 14:20 
Ogis ir tarakonai (38) 14:30 
Kalėdų melodija 16:10 Sva-
ragini. Amžina draugystė 
(417,418) 17:10 Būk su ma-
nim (1643,1644) 18:10 Kerš-
to gėlės (67) 19:00 PREMJE-
RA Kaip tik laiku Kalėdoms 
21:00 DETEKTyVO VAKARAS 
Visa tiesa apie Hario Kve-
berto bylą (5) 22:00 Visa 
tiesa apie Hario Kveberto 
bylą (6) 23:00 Kovos su ma-
fija būrys. Bosas grįžta (3) 
01:00 Senojo Tilto paslap-
tis (244,245) 03:10 Kasan-
dra. Juodasis valetas 04:35 
Tėvas Motiejus (18)  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Koncer-
tuoja Salvadoras Sobralis  
07:30 Kaip Paulinė Kalė-
das gelbėjo. Serialas 07:45 
Drakoniukas Kokosas 1. 
Animacinis serialas 08:00 
Smurfai. Animacinis seria-
las 08:15 Pasaulio lietuvių 
žinios 08:45 Veranda. Pro-
grama apie aplinkos este-
tiką 09:15 Labas rytas, Lie-
tuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 12:40 
7 Kauno dienos 13:05 Mūsų 
miesteliai. Panemunėlis. 1 
d. Dok.filmas 14:00 Mes ti-
kime „Amazon“. Dok.filmas 
14:55 Kino istorija. Dok.
serialas.Devintasis dešim-
tmetis  15:40 Kūrybingumo 
mokykla 15:50 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo. Serialas 
16:05 Drakoniukas Kokosas 
1. Animacinis serialas 16:15 
Smurfai. Animacinis seria-
las 16:30 Premjera. Mais-
tas: tiesa ar pramanas? 4  
16:55 Ieškok manęs Pary-
žiuje 2. Serialas 17:45 Kultū-
ros diena. 18:00 „Globalios 
Lietuvos“ apdovanojimai. 
Tiesioginė transliacija iš LR 
Prezidentūros Kolonų salės. 
19:35 Olimpinio sidabro 
žingsniai 20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 21:00 
Europos kinas. Fantomų 
gniaužtuose. Drama 22:35 
Naktės. Muzikinis ritualas 
tarp realybės ir sapnų. Vil-
niaus m. savivaldybės cho-
ras „Jauna muzika“ ir grupė 
„Merope“.” 23:40 Veranda. 
Programa apie aplinkos es-
tetiką 00:05 DW naujienos 
rusų kalba. 00:20 Dabar 
pasaulyje 00:50 Operos 
vaiduoklis 03:10 Stiklapū-
tė. Istorinė drama 04:40 7 
Kauno dienos

PENKTADIENIS 
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06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:05 Visi 
kalba 07:00 Mūšio lau-
kas. Visuomenės atspa-
rumo skatinimo programa 
07:30 Kalėdų šeima Elfų 
šalyje. Komedija 09:00 
Labas rytas, Lietuva 09:30 
Žinios. Orai. 12:00 Pasau-
lio dokumentika. Premje-
ra. Sniegynų vilkė. Žiemos 
pasaka. Dok.filmas 12:55 
Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvūnų metro-
polis. Dok.serialas 13:50 
Džesika Flečer 10. Krimi-
nalinis serialas 15:28 Lo-
terija „Keno Loto“.” 15:30 
Žinios. Orai 15:45 Sveiki-
nimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 
Langas į valdžią 18:30 
Vakaras su Edita 19:30 
Stilius 20:25 Loterijos „Ke-
no Loto“ ir „Jėga“.” 20:30 
Panorama 20:52 Sportas. 
Orai. 21:00 Simonui Dons-
kovui – 70! 22:50 Mano 
didelės storos graikiškos 
vestuvės 2. Romantinė 
komedija 00:25 Su Ka-
lėdom, po velnių. Kome-
dija 01:45 Europos kinas. 
Fantomų gniaužtuose. 
Drama 03:20 Neužmiršti. 
Dok.filmas 04:05 Langas 
į valdžią  

06:55 Medžioklės sezo-
nas atidarytas 08:30 KINO 
PUSRyČIAI Smurfai 2 10:45 
Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė 13:50 Bė-
gimas džiunglėse 15:55 
Aloha 17:55 Gyvūnų pa-
saulis 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA 
Kamanė 21:50 Karštos 
gaudynės 23:40 Draugiš-
kas seksas 01:45 Suma-
žinti žmonės 

06:15 Televitrina 3 06:30 
Ančiukų istorijos 1/19s.  
07:00 Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata 1/11,12s. 
07:30 Aladinas 1/150s. 
08:00 Ančiukų istorijos 
1/20s. 08:30 Virtuvės is-
torijos 10/17s. 09:00 Gar-
du Gardu 8/17s. 10:00 
Būk sveikas! 2/17s. 10:30 
Penkių žvaigždučių būstas 
7/17s. 11:00 Mano pinigai 
1/9s. 11:30 Olafo nuoty-
kiai ledo šalyje 11:50 Mikė 

Pūkuotukas 12:55 Nevy-
kėlio dienoraštis: Ilga ke-
lionė 14:30 Po priedanga 
16:20 Suaugusiųjų prie-
žiūra 18:30 TV3 žinios 362 
19:17 TV3 sportas 1 19:22 
TV3 orai 362 19:25 Euro-
jackpot 52 19:30 Uošvių 
nepasirinksi 1/4s. 21:00 
Gerumo stebuklas 23:15 
Meilės priesaika 01:20 
Moterys meluoja geriau. 
Robertėlis 03:00 Suau-
gusiųjų priežiūra  

06:25 Gyvūnijos stebuklai 
(3) 07:30 Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas 
(56) 08:30 Galiu rytoj (13) 
09:00 Sveikatos kodas 
09:30 Sveikatos kodas te-
levitrina 10:05 Varom! (1) 
10:35 Geriausias žmogaus 
draugas (1) 11:40 Negyve-
namose salose su Beru 
Grilsu (2) 12:45 Džeimio 
ir Džimio kulinarinės dvi-
kovos (7) 13:45 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (8) 14:45 Much-
taro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (57) 15:45 Nu-
sikaltimų tyrėjai (2) 17:00 
Betsafe–LKL čempionatas. 
Rytas - Lietkabelis 19:30 
Muzikinė kaukė. Geriau-
sieji 22:05 MANO HEROJUS 
Troja 01:00 AŠTRUS KINAS 
Skautai prieš zombius  

07:15 TV parduotuvė 
07:30 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje“ (15,16) 
08:30 „Neprijaukinti“ (1) 
09:00 Bušido ringas. Tarp-
tautinis turnyras „BUSHI-
DO KOK 2019” 09:30 Krep-
šinio pasaulyje su V 10:00 
Vantos lapas 10:30 „Pone 
prezidente“ (1/25,26,27) 
12:00 „Detektyvas Lin-
lis“ (9) 14:00 Gyvenimas 
15:00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 2019. N-
7. 16:00 Žinios 16:28 Orai 
16:30 Kryptys LT 17:00 
Laikykitės ten 18:00 Ži-
nios 18:28 Orai 18:30 Vyrų 
šešėlyje (7) 19:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/37) 20:00 
Žinios 20:28 Orai 20:30 
Oponentai 21:00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu Žič-
kumi 22:00 Viralas 22:30 
Žinios 22:58 Orai 23:00 
Laikykitės ten. Pokalbiai 
00:00 „Moterų daktaras“ 
(3/37) 01:00 „Pagrindi-
nis įtariamasis. Tenison“ 
(1/3,4) 03:00 „Pasaulis iš 
viršaus“ (5/13) 03:30 Vira-
las 04:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 04:45 
Gyvenimas 
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06:20 Akloji (99) 06:50 
Kaip tik laiku Kalėdoms 
08:40 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo pata-
rimai (98) 09:35 Tėvas 
Motiejus (12) 10:50 Akloji 
(100,101,102) 12:25 Klasi-
kiniai kepiniai. Anos Olson 
receptai (5) 12:55 Akloji 
(103,104,105) 14:30 Sveika-
tos namai 15:30 Sveikatos 
namai televitrina 15:45 Šir-
dele mano (248,249) 17:45 
Akloji (26,27) 18:45 Būrėja 
(65) 19:15 PREMJERA Ka-
rališkasis Kalėdų pokylis 
21:00 DETEKTyVO VAKA-
RAS. PREMJERA Minčių ga-
lia 22:55 Toks pat kitoks 
kaip aš 01:10 Kovos su ma-
fija būrys. Bosas grįžta (3) 
03:00 Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą (5,6)  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Me-
rūnas Vitulskis. Pasaulio 
klasikos hitai  07:15 Auksi-
nis protas 08:30 Unikalios 
mamos 09:00 Vilniečiai. 
Ada Skliutauskaitė 09:30 
Pradėk nuo savęs. Progra-
ma apie ekologiją 10:00 Į 
sveikatą!  10:30 Smalsu-
mo genas 11:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 12:00 
Kultūrų kryžkelė. Trembi-
ta 12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė 13:00 Koncer-
tas „Mažesnieji broliai – su 
žmonėmis ir dėl žmonių“. 
Brolių pranciškonų atsikū-
rimo Lietuvoje 30-mečiui 
14:30 Džiuzepė Verdis. 
Opera „Traviata“. Lietuvos 
nacionalinio operos ir ba-
leto teatro spektaklis 16:30 
Mūšio laukas. Visuome-
nės atsparumo skatinimo 
programa 17:00 Klauski-
te daktaro 18:00 Stambiu 
planu 19:00 Kalėdų kon-
certas „Dievas mums gi-
mė“. Tiesioginė transliacija 
iš Vilniaus Bernardinų baž-
nyčios.” 20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai  21:00 
Kino žvaigždžių alėja. Ma-
žoji panelė Marker. Roman-
tinė komedija 22:40 Kauno 
„Hanza dienos 2019“ 00:35 
Dabar pasaulyje 01:05 Vel-
nio nuotaka. Muzikinis fil-
mas Kazio Borutos apysa-
kos „Baltaragio malūnas“ 
motyvais 02:20 Ir vis tiek 
mes mylime. Drama 03:50 
ARTS21 04:15 Kelias. Pro-
grama apie tradicines pro-
testantų bendruomenes 
Lietuvoje 
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Pigiai lapuočių ir kietmedžio 
malkas (skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais). Prienuose atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

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

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

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

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.

Labai pigiai naudotą televizorių 
„Sony“ (75 cm įstrižainė, 30 
Eur). Tel. 8 614 84173.

Paslaugos
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.

Mobilaus kubilo (jacuzzi) 
nuoma. Tel. 8 657 57395, 
www.7verslai.lt

Giedame  
laidotuvėse  

(1 vakaras ir  
palydėjimas – 120 Eur,  

keturnedėlis ir  
metinės – 60 Eur).  
Atvažiuojame  
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

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).

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

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

REKLAMA

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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.

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

Automobiliai, dalys

Parduoda
Automobilio ratus: lengvojo 
lydinio ratlankiai su „Viking“ 
padangomis (205/55R16 
MS, 90 Eur/4 vnt.); skardi-
niai ratlankiai su padangomis 
„Winter Pirelli“ (155/70 R13 
MS, 20 EUr/4 vnt.); skardiniai 
ratlankiai su padangomis „Brid-
gestone“ (195/65 R15 MS, 80 
Eur/4 vnt.). Svarstykles (iki 500 
kg, 120 Eur), malūną-kapoklę 
(7,5 kW, 2950 apsisuk., 150 
Eur). Tel. 8 618 67636.

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

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

Žemės ūkis

Parduoda
Dvi ožkutes (pieningos ir su-
kergtos) Važatkiemio k., Prienų 
r. Tel. 8 671 58680.

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.

200 kg kiaulę (nebuvus parša-
vedė). Tel. 8 645 73007.

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

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

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.

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

Išsinuomoja

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

Nekilnojamas turtas

2 kambarių butus

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

3 kambarių butus

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

Sodybas, sodus

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

Perka

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

Perkame butus, namus, sody-
bas, žemę, mišką. Tinka nenau-
dojami, su skolomis (padedame 
padengti), paveldėti (sutvar-
kome dokumentus), sumoka-
me visus mokesčius notarui. 
Tel.+370 683 91121.

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

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

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

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

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

Informuojame gretimų žemės sklypų (kad. Nr. 
6901/0003:241; 6901/0003:242) savininkus, kad 2020-
01-10 d. 10.00 val. Prienų r. sav., Pakuonio sen., Antakal-
nio k. bus atliekami sklypo (kad. Nr. 6901/0003:210) 
kadastriniai matavimai. Darbus vykdys UAB ,,Inžinerijos 
centras“, Draugystės g. 20, Elektrėnai. Tel. 8 683 04443, 
el. p. info@inzinerijoscentras.lt 

UAB „Renaida Geo“ atlieka žemės sklypo (kad. Nr. 
6948/0001:0150) Prienų r., Išlaužo sen.,Laukiškių k. 
kadastrinius matavimus. Prašome atsiliepti žemės skly-
po (kad. Nr. 6948/0001:0222) paveldėtojus dėl ribų su-
derinimo adresu: Radvilų Dvaro g. 6, Kaunas. Tel. 8 600 
60668, el. p. renaidageo@gmail.com
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Šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� ���)�����, (� ��0) �����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

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

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

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

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

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

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

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

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

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

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

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

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

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

Nori susipažinti
Apsirūpinęs senjoras ieško 
draugės pabendravimui, gal ir 
gyvenimui Prienuose. Laukiu 
pasiūlymų tel. 8 609 92890.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alko-
holizmu, Jums gali padėti ano-
niminių alkoholikų draugija. 
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19 
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A 
(„Carito“ bendruomenės na-
mai), Birštone ir III – 18 val. ir V 
– 15 val. Bulikos g. 6, Jiezne. Tel.: 
8 689 36747, 8 602 88177.

Renginiai
Gruodžio 21 d. 13 val. Veiverių 
šaulių namuose –  Kalėdinė 
popietė Veiverių seniūnijos 
vaikams. Veiverių Tomo Ži-
linsko gimnazijos teatro „Ne-
nuoramos“ jaunieji aktoriai 
dovanos nuotaikingą spektaklį 
„Nykštukų Kalėdos“. Muziki-
nius kūrinius dovanos Veiverių 
A. Kučingio meno mokyklos 
mokiniai. Mažieji šokėjai kvies 
patrepsėti, šokti ir kartu laukti 
iš Laplandijos sniegynų at-
vykstančio Kalėdų senelio su 
dovanomis. 

Gruodžio 22 d. 12 val. Balbie-
riškio Rožinio Švč. Mergelės 
Marijos bažnyčioje – sakralinės 
muzikos koncertas „Gaudete!“. 
Koncerto metu skambės lietu-

vių ir užsienio kompozitorių 
sakralinė muzika. Atlikėjai: 
Kauno mišrus jaunimo choras 
„Exaudi“ (meno vadovė Vita 
Liaudanskaitė -Vaitkevičienė), 
styginių instrumentų kvarte-
tas „Collegium“ (vadovė Ilona 
Klusaitė), Dainius Kepežinskas 
(klavišiniai). Įėjimas nemoka-
mas.

Gruodžio 24 d. Skriaudžiuose 
ir Veiveriuose – šv. Kūčių va-
karo koncertai „Vaikelis gimė 
mums šiąnakt“. Koncertus do-
vanos Skriaudžių pagrindinės 
mokyklos, Veiverių Tomo Ži-
linsko gimnazijos ir Veiverių 
kultūros ir laisvalaikio centro 
meno kolektyvai. Skriaudžių 
Šv. Lauryno bažnyčioje:  18.00 
val. – Koncertas;  19.00 val. 
– Bernelių šv. Mišios.  Veiverių 
Šv. Liudviko bažnyčioje:  21.00 
val. – Bernelių šv. Mišios;  22.00 
val. – Koncertas

Gruodžio 27 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– šventinis vakaras „Žiemos 
mozaika“.  Prienų r. savivaldy-
bės Kalėdinės aplinkos kūrimo 
konkurso „Lai ateina šventės 
žiburiuotos“ nugalėtojų apdo-
vanojimai. Šventinis koncertas. 
Skambės auksinės klasikos ir 
miuziklų dainos. Atlikėjai: Vaida 
Genytė (vokalas), Zbignevas 
Levickis (smuikas), Laura Lan-
kutytė (fortepijonas), Viktoras 
Krasauskas (perkusija). Rengi-
nys nemokamas.

Gruodžio 28 d. 15 val. Pakuonio 
pagrindinės mokyklos salėje 
– šventinė vakaronė „Prie Nau-
jųjų 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. Balbie-
riškio kultūros ir laisvalaikio 
centre – Naujametinis šventinis 
koncertas „Palydėkim metus“. 
Jums koncertuos grupė „Lietu-
vaičiai“. Po koncerto vyks šven-
tinė diskoteka su grupe „Tuoj“. 
Renginys nemokamas.

Sausio 6 d. 13 val. Vinco My-
kolaičio-Putino gimtojoje so-
dyboje-muziejuje (Pilotiškių g. 
12, Pilotiškių k., Naujosios Ūtos 
sen., Prienų r. sav.) minėsime 
iškiliojo kraštiečio poeto, rašy-
tojo, literatūrologo Vinco Myko-
laičio-Putino 127-ąjį gimtadienį. 
Renginio metu kviečiame skai-
tyti poeto kūrybą. Apie ketini-
mus skaityti maloniai prašome 
pranešti tel. 8 608 02893.

Sausio 10 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Kauno miesto kamerinio 
teatro spektaklis (romantinė 
komedija) „Nesamas miestas“. 
Bilieto kaina – 8 Eur.

REKLAMA

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

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama dailinin-
kės Jurgitos Rancevienės tapy-
bos darbų paroda „Mutabor“. 
Paroda veiks gruodžio–sausio 
mėn.

Prienų krašto muziejuje ekspo-
nuojama Elenos Kurklietytės 
monotipijų paroda „Sėkmės 
medžioklė“. Paroda veiks iki 
sausio 6 d.

Prienų krašto muziejuje veikia 
kalėdinė paroda-mugė, kurioje 
galima apžiūrėti ir įsigyti rank-
darbius. Mugė veiks iki gruodžio 
31 d. 

Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje eksponuojama Irmos 
Urbonavičienės autorinė akva-
relės darbų paroda „Kasdieniai 
ritualai“. Paroda veiks iki sausio 
31 d.

Šilavoto laisvalaikio salėje eks-
ponuojama Prienų meno mo-
kyklos dailės klasės mokinių 
tapybos paroda „Spalvos ir 
mintys“.

Pakuonio laisvalaikio salėje-
bibliotekoje gruodžio mėn. 
eksponuojama Mildos Kiaušai-
tės fotografijos darbų paroda 
„Beveidžiai“.

Ašmintos laisvalaikio salėje 
gruodžio mėn. eksponuojama 
Prienų meno mokyklos dailės 
klasės mokinių tapybos paroda 
„Spalvos ir mintys”.

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama fotografo Algimanto 
Barzdžiaus fotografijų paroda 
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai 
unikali galimybė pažinti ne tik 
fotografo Algimanto Barzdžiaus 
kūrybą, bet ir daugiau sužinoti 
apie kitų kultūrų vaikų emocijas 
bei pastebėti šiuos kultūrinius 
skirtumus, užfiksuotus foto-
grafijose. 

Varžybos

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

NOJE BETSAFE-LKL VARŽY-
BOS: Prienų „CBET“ prieš Kau-
no „Žalgiris“. Tiesioginė trans-
liacija internetu DELFI TV.

B GRUODŽIO 29 D. 16.00 
VA L .  P R I E N ų  K K S C 

ARENOJE BETSAFE-LKL VAR-
ŽYBOS: Prienų „CBET“ prieš 

Šiaulių „Šiaulius“. Tiesioginė 
transliacija internetu DELFI 
TV.

B SAUSIO 4 D. 17.00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARŽY-

BOS: Klaipėdos „Neptūnas“ 
prieš Prienų „CBET“. Tiesioginė 
transliacija internetu DELFI 
TV.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B BALANDŽIO 4 D. 17:00 VAL. 
PRIENų KKSC ARENOJE 

BETSAFE-LKL VARŽYBOS: Prie-
nų „CBET“ prieš Šiaulių „Šiauliai“. 
Tiesioginė transliacija BTV.



�� ŠEŠTADIENIs, 
�019 m. GRUODŽIO �1 D., 
NAUjAsIs GĖLUpIs pAskUTINIs pUsLApIs

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.

Gruodžio 24 d.
ANTRADIENIS

Šv. Kūčios
Saulė teka 08:41

leidžiasi 15:55
Dienos ilgumas 07.14

Delčia (28 mėnulio diena)
Adelė, Adomas, Ieva, Irmina, 

Girstautas, Minvydė, Irma
Tinkamas laikas sėti: 

lapines petražoles, salierus, 
agurkus, smidrus, kopūstus (ir 

žiedinius).
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Gruodžio 25 d.
TREČIADIENIS

Kalėdos
Saulė teka 08:41
leidžiasi 15:56

Dienos ilgumas 07.15
Delčia (29 mėnulio diena)

Anastazija, Gražvydas, Sanri-
mė, Eugenija, Nastė, Genė

Tinkamas laikas sėti: 
lapines petražoles, salierus, 

agurkus, smidrus, kopūstus (ir 
žiedinius).

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Gruodžio 26 d.
KETvIRTADIENIS

Kalėdos (antra diena)
Šv. Steponas

Saulė teka 08:42
leidžiasi 15:56

Dienos ilgumas 07.14
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Steponas, Gaudilė, Gindvilė, 
Gaudvilas

Tinkamas laikas sėti: 
porus, laiškinius svogūnus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius 
ir konservuoti šakniavaisius.

VANDENS TEMPERATŪRA

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38KAUNE 
nSv/val. 

38ALyTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
7711 nSv/val. 
ČERNOByLIO AE 
8020 nSv/val. 

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

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

At
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m

ai

Savaitė istorijos puslapiuose

19�� m. gruodžio �1 d.: Ostlando komi-
saro potvarkiu Lietuvos generali-

nėje srityje nustatyta �� val. darbo savaitė.

�00�m. gruodžio �1 d.: Lietuva ofici-
aliai priimta į Europos sąjungos 

Šengeno erdvę.

�01�m. gruodžio �1 d.: baigėsi majų 
sudarytas ir daugiau nei �000 

metų galiojęs kalendorius. Buvo manoma, 
jog jam pasibaigus, įvyks pasaulio pabaiga. 
visgi, panašiau, jog tai susiję su astronominės 
vandenio eros pradžia. sekanti reikšminga šio 
kalendoriaus pabaiga yra vienas iš didžiųjų 
majų kalnendoriaus ciklų pabaiga - ���� m. 
spalio 1� d.

191�m. gruodžio �� d.: Rusijos vyriau-
sybė dekretu pripažino Lietuvos 

laikinąją revoliucinę darbininkų ir valstiečių 
vyriausybę, vadovaujamą vinco mickevičiaus-
kapsuko.

1�0�m. gruodžio �� d.: jAv įsigaliojo 
Embargo aktas, kuriuo buvo už-

drausta prekyba su Didžiąja Britanija, prancū-
zija ir likusia pasaulio dalimi siekiant priversti 
šias dvi šalis liautis diskriminavus Amerikos 
prekybininkus.

1�9�m. gruodžio �� d.: viljamas kon-
radas Rentgenas (William conrad 

Roentgen) padarė pirmą moters rankos kaulų 
fotografiją spinduliais, kurie po to buvo pava-
dinti šio vokiečių mokslininko vardu.

1��1m. gruodžio �� d.: traukdamasi su 
sukilėlių būriais į prūsiją netoli kap-

čiamiesčio žuvo viena lietuvių-lenkų sukilėlių 
būrio vadų Emilija pliaterytė.

1���m. gruodžio �� d.: apimtas depre-
sijos olandų tapytojas vincentas 

van Gogas (vincent van Gogh) nusipjovė sa-
vo kairę ausį.

19��m. gruodžio �� d.: amerikiečių 
mokslininkai viljamas Šoklis, valte-

ris Brateinas ir Džonas Bardinas sukūrė tranzis-
torių. 19�� m. jiems suteikta Nobelio premija.

19�0m. gruodžio �� d.: popiežius pijus 
XII paskelbė, kad po vatikanu ras-

tas šv. petro kapas.

1�90m. gruodžio �� d.: Aleksandro su-
vorovo vadovaujami rusų kariai 

užėmė turkų tvirtovę Izmailą. 

190�m. gruodžio �� d.: kanadietis Re-
džinaldas fezendenas pirmą kar-

tą pasaulyje per radiją transliavo muziką.

1��1m. gruodžio �� d.: Rusijos caro 
Nikolajaus įsaku Lietuvoje iš vie-

nuolynų, vyskupysčių, kapitulų, seminarijų 
atimtos žemės.

1��1m. gruodžio �� d.: Švedijos Upsa-
los mieste Andersas celsijus (An-

ders celsius) išrado šimto laipsnių termome-
tro skalę.

19�9m. gruodžio �� d.: Albertas Einštei-
nas pristatė reliatyvumo teoriją.

19��m. gruodžio �� d.:  Niujorke atida-
rytas didžiausias pasaulyje �9�� 

vietų kino teatras „Radio city music Hall“.

19�9m. gruodžio �� d.: Dešimt metų 
trukusios sovietų sąjungos inter-

vencijos į Afganistaną pradžia.

Lošimas 
Nr. 1397

2019-12-18

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 01, 05, 10, 
12, 27, 34

Vikingo skaičius: 02

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 20301654.50€   0
6 522303.00€ 0
5+1 19182.00€ 1
5 584.50€ 6
4+1 123.50€ 34
4 8.50€ 316
3+1 5.00€ 825
3 1.50€ 6062
2+1 1.25€ 6201
2 0.75€ 44082

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 22,3 mln. Eur

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

Matematinis galvosūkis. Raskite slaptą skaičių - eilučių ir stulpelių skaičių sumą.
ATSAKYMAI
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
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6x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1

Battleships is a solitaire version of the classic strategy game in which you must locate and sink a 
hidden fleet. The numbers indicate the number of squares in each row/column that contain a ship
or ship segment.  Clues may indicate water, specific ships, or parts of ships. Circles indicate
submarines (one-square ships). Semicircles indicate ends of larger ships. Large squares
indicate ship middles.  Diamonds are unspecified ship pieces. The complete list of ships
is shown on the right side of the puzzle. No ship may touch another ship, even diagonally.
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Answers 9 to 166x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1
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