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Prenumeruokite laikraštį
2020 metams!
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“
1 mėn.
4,39 Eur
12 mėn.
3 mėn.
12,44 Eur
6 mėn.
24,48 Eur
43,86
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“
(senjorams ir neįgaliesiems)
1 mėn.
4,08 Eur
12 mėn.
3 mėn.
11,93 Eur
6 mėn. 23,46 Eur
42,84
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio)
1 mėn.
3,06 Eur
12 mėn.
3 mėn.
8,16 Eur
6 mėn.
15,30 Eur
28,56
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio)
(senjorams ir neįgaliesiems)
1 mėn.
3,06 Eur
12 mėn.
3 mėn.
7,14 Eur
27,54
6 mėn.
14,28 Eur

Mantvydas

PREKEVIČIUS
aikrodžiai jau skaičiuoja paskutines 2019-ųjų
valandas. Iki metų sandūros
neliko ir 100 valandų, per
kurias labai norėtųsi dar pasidžiaugti tuo, kas naudinga,
ir tikėtis, kad tai, kas mums
nemalonu, prabėgtų kaip viena sekundė.

L

Iš tikrųjų, nors puikiai suprantame, jog daugelį metų
kurtas, keistas ir vis kitą dieną kaip metų atkarpos pradžią nustatantis kalendorius
neturi nieko bendro su kokia
nors mistika ar gamtos pamatiniais principais paremta tvarka, tačiau mums šitas
laikas tampa magišku. Tašku
tarp „sena“ ir „nauja“. Ne tiltu,
ne persikeitimu, bet tikrų tikriausiu naujos knygos nauju

puslapiu.
Puikiai suprantame, jog 12
valandos laikrodžio dūžiai
nepakeičia mūsų gyvenimo,
neatnaujina ar nesugriauna
namų, nepradangina skolų ir
nepadidina turtų, tačiau kiekvienas dūžis per mūsų širdis nuraibuliuoja kaip į krantą besiplakanti jūros banga.
Praėjus vos vienai akimirkai
po paskutinio dūžio pramerNUKelta Į 2 p. 

Prieškalėdiniame posėdyje – šventinės
nuotaikos ir rimti sprendimai

Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“
(Birštono krašto gyventojams)
1 mėn.
1,02 Eur
12 mėn.
3 mėn.
3,06 Eur
6 mėn.
6,12 Eur
12,24

Laima

DUOBLIENĖ
Gruodžio 19 d. vykusio
Prienų r. savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo 22 sprendimų
projektai. Vieną klausimą
išbraukus iš darbotvarkės,
priimtas 21 sprendimas.

A. Sinkevičiui suteiktas
Prienų miesto garbės piliečio vardas
Atsižvelgiant į Prienų
miesto garbės piliečio vardo
suteikimo ir Prienų rajono
savivaldybės apdovanojimo
„Dėkingumas“ skyrimo darbo grupės siūlymą, nutarta
suteikti Prienų miesto garbės piliečio vardą (po mir-

ties) Aleksandrui Sinkevičiui,
Stakliškių midaus gamyklos
įkūrėjui ir ilgamečiam jos
vadovui. Šis apdovanojimas
bus įteiktas Vasario 16-osios
iškilmių metu.
Savivaldybė tampa
vieno klubo dalininke, kito – savininke
Posėdyje patvirtintos JauNUKelta Į 5 p. 

2019-ieji paskelbti
Lietuvos vietovardžių
metais. Svarbu ugdyti moksleivių meilę ir
pagarbą savo gimtinei,
jų socialinį sąmoningumą.
Tad sumaniau konkursą, kuriuo buvo siekiama
skatinti pasididžiavimą
gimtuoju kraštu, anglų
kalbos vartojimą įvairiose viešojo gyvenimo situacijose, ugdyti mokinių
meno bei kūrybos poreikį
ir meninę saviraišką.
Anglų kalbos ir meninės raiškos konkurse
„Create a rap about your
native place“ („Sukurk repą apie savo gyvenamąją
vietovę“) dalyvavę 3–4 ir
9–10 klasių Lietuvos mokiniai turėjo sukurti eiles
repo stiliaus dainai apie
gimtąjį kraštą ir tą dainą atlikti. Dainos muzika
turėjo būti sukurta pačių
dalyvių, naudojant bet
kokius muzikos instrumentus ar savo kūną.
Konkursas vyko on-line. Dalyvių buvo nemažai, tačiau komisija atrinko 13 repo dainų, kurios atitiko reikalavimus.
Džiaugiamės, kad į finalą
pateko mokiniai iš įvairių
Lietuvos kampelių: Žemaičių Naumiesčio, Visagino, Biržų, Kauno miesto
ir Kauno r., Prienų r. Stakliškių mstl., Klaipėdos ir
Vilniaus.
Komisijoje dirbo Prienų „Revuonos“ mokyklos direktorė I. Balčiukynienė, pavaduotoja

K. Belenavičienė, Julius
Podlipajevas (Lietuvos
reperis, žinomas Omertos vardu), Mark Potter
(anglakalbis), D. Damijonaitytė (Prienų švietimo pagalbos tarnybos
metodininkė) ir konkurso sumanytoja, Prienų
„Revuonos“ pagrindinės
mokyklos anglų kalbos
mokytoja metodininkė
Rita Markovskaja.
Tekstuose buvo minimos Lietuvos upės, miestai, paminklai, festivaliai,
bažnyčios, miesteliai, karalius Mindaugas, įžymūs
mūšiai ir t.t.

Straipsnio autorė
ir Mark Potter

Grand prix (100 eurų
R. Markovskajos piniginį
prizą) laimėjo Vilniaus
„Gabijos“ gimnazijos 2d
klasės mokiniai Miglė
Mikėnaitė, Ieva Marija
Tubutytė, Paulina Maleckaitė, Aistė Vaitkevičiūtė
ir Dominykas Šukštulis.
Juos paruošė anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Antanavičienė.
Papildomą 50 eurų
Mark Potter prizą laimėjo Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 3c klasės
NUKelta Į 6 p. 
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Saugodamas J. Narkevičių premjeras
siekia sumenkinti prezidento galias

Premjeras Saulius Skvernelis atidėliodamas
sprendimus dėl susisiekimo ministro Jaroslavo
Narkevičiaus siekia atimti iš prezidento Gitano
Nausėdos nepasitikėjimo instrumentą, sako opozicinių
konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

ATKelta IŠ 1 p.
kiame akis ir suprantame, jog
viskas liko kaip buvę, tačiau
širdyje kažkas vis dėlto pasikeitė. Mes įžengėme į kažkokį mistinį naują etapą. Etapą,
kuriame galėsime nuveikti
daug daugiau, negu nuveikėme iki šiol. Tiesa, šis jausmas
nunyksta vos per keliasdešimt valandų, pastebėjus, jog
pasaulis nesustojo ir nepasikeitė. Jis vis dar keliauja sena
vaga, suteikdamas lygiai tas
pačias galimybes ir aplinkybes, kaip ir iki to dvyliktojo
laikrodžio dūžio.
Žinoma, negalime sakyti,
jog šie dūžiai nieko nereiškia. Jie suteikia mums tvirtą
psichologinį pagrindą judėti į priekį. Jie priverčia mus
į viską, kas mums trukdo ir
ko trūksta, pažvelgti kitomis
akimis. Prisiversti, pakeisti
tai, ką jau seniai reikėjo keisti, nes negalima keisti to, kas
sena, dar nepasibaigus seniesiems metams. O pradėjus naujus – galima. Atrodo
kvaila, bet žmogaus stiprybė
gimsta iš mūsų pačių, ir gerų
norų vedami mes galime užsibrėžti konkrečius tikslus,
remdamiesi nors ir milijoną
kartų taisytu, bet tikro atsakymo, kada gi ta tikroji metų pradžia, neturinčiu kalendoriumi.
Bet kuriuo atveju žmogaus
gyvenimas, nors ir mažai, neskaitant ekonominių aplinkybių, veikiamas kalendoriaus,
privalo turėti atskaitos tašką
– negrįžimo tašką (angl. the
point of no return). Tokį tašką, kuriame galėtume įvertinti tai, kas buvo, kas yra ir
ką galime padaryti ateityje.
Dvylika laikrodžio dūžių ir
žymi šį tašką. Ne, laikrodžio
dūžiai neatidaro nei kokių
nors durų į paralelinę visatą,
nei magiškų naujo laiko vartų, jie mums primena, jog tai,
kas praėjo, jau yra praeitis. O
tai, ką girdime ir matome, yra
dabartis. Taigi nuskambėjus
laikrodžio dvyliktam dūžiui
prasidės ateitis. Ką galime paTel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

daryti, kad praeitis, dabartis
ir ateitis būtų nuosekli, turėtų vientisumą ir, svarbiausia,
teigiamą naudingumo tendenciją?
Norėdami pažinti ateitį,
turime žinoti praeitį ir ją
įvertinti iš dabarties perspektyvos.
2019 metai, kaip ir prieš tai
buvusieji, turėjo savo praeitį,
dabartį, perspektyvą ir tendenciją. Visada galime spėlioti, kas bus ateityje, tačiau tik
perėję tam tikrą etapą galime
įvertinti, ar tai išsipildė, ar
tam lemta išsipildyti. Niekada
nereikia pamiršti, jog pasaulis, kaip ir mūsų gyvenimas,
yra dinamiškas, nuolat kinta,
todėl nuolat atsiranda aplinkybės, kurios vienaip ar kitaip
gali paveikti mūsų kelią.
Besibaigiančius 2019 metus mes pasitinkame su augančiu chaosu, kuris vis labiau išjudina pasaulį iš gana
nuobodaus stabilumo. Stabilumas yra nuobodus, nes jis
neleidžia augti. Neapibrėžtumas skatina ieškoti sprendinių, tuo tarpu stabilumas
mus užmigdo dirbtino gėrio
letargo miegu. Kodėl dirbtino
gėrio? Nes pasaulis dinamiškas. Jis keičiasi, todėl sakyti,
jog milijardai žmonių gyvena gerai, nors taip gyvena ne
daugiau kaip 10 procentų,
yra neišmintinga.
2019 metai į pasaulį atnešė daug. Tačiau, tas „daug“
yra ne pokyčiai, o ateities aiškumas – ateities tendencija.
Keista sakyti, jog augantis neapibrėžtumas atneša aiškumą, tačiau būtent aktyvumas
judėjimas, leidžia pamatyti
tai, ko nematome stovėdami
vienoje vietoje.
Klimatas
2019 metai įeis į pasaulio
istoriją kaip metai, galutinai
išjudinę kovos dėl klimato
kaitos revoliuciją. Per pasaulio žiniasklaidą bei socialinius
tinklus (iš esmės, alternatyvius gyviems pasikalbėjimams tarp žmonių) vilnijan-
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tis 16-metės švedės Gretos
kultas atskleidė, jog žmonėms jų gyvenamoji aplinka
tampa labai svarbiu aspektu.
Svarbesnė už badą ir karus.
Tai ir keisčiausia, kad pasaulio politikus ir žmones jaudina mergaitės griežti žodžiai, o
ne tikri fizikiniai mūsų planetos pokyčiai. Kokios reikšmės
tai turi mūsų pastangoms sustabdyti klimato pokyčius?
Nepykite – jokios.

Siūlo visus įstatymus vertinti,
atsižvelgiant į galimą poveikį klimatui

tastrofų nustekentą Pietryčių
Aziją, nesunku suprasti, kad
mažiausiai 2–3 milijardams
žmonių mūsų kova su klimato kaita tėra turtingiesiems
skirta pramoga.
Nepaisant to, kad nuolat
kuriami įstatymai, kaip reikėtų naikinti atliekas, tačiau
nėra kontroliuojama atliekų
gamyba. Pavyzdžiui, daugelis prekybos centrų pompastiškai džiaugiasi, jog atsisakė
prekybos plastikiniais vienkartiniais indais. Sveikintina. Tačiau ką mes matome
pažvelgę į savo šiukšliadėžes? Vienkartinius puodelius
ir šiaudelius kokteiliams?

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad visi Lietuvoje
priimami įstatymai turi būti vertinami atsižvelgiant į
galimą poveikį klimatui. Šalies vadovas pabrėžė, kad
Lietuva „nebegali ilgiau stovėti nuošalyje nuo globalių
problemų, susijusių su klimato kaita, sprendimo“.

pokyčius tyrinėjantys mokslininkai pripažįsta, jog kritinė
riba ne tik jau pasiekta, bet
jau peržengta. Kritinių gamtinių procesų sustabdyti nebeįmanoma. Šioje vietoje galima save tik guosti, jog tereikia
atsiversti istorijos vadovėlius
ir pamatyti, kad klimatas pasaulyje keitėsi ir anksčiau. Antarktida ne veltui vadinama
dar vienu žemynu. Atrandama, jog prieš daugelį metų ji
iš tikrųjų buvo ne baltai žymima ledo kepurė vandenynų
santakoje, o tikras, netgi labai
šiltas žemynas. Tai, kad mūsų
planetos evoliucijai ir gamtai
nė motais tokie teršėjai kaip

Europos parlamentaras Liudas Mažylis konferencijoje dėl Rusijos dujotiekio žalos
Europai, žmonijai ir Baltijos jūros gamtai (nuotr. Naujasis Gėlupis, 2019-10-22)

Šiai metais teko dalyvauti
ne viename posėdyje ir konferencijoje, kurioje aktualizuojama klimato kaitos problema. Džiugu girdėti, jog tai
visiems parūpo, jog ieškoma
būdų, kaip įstatymais sustabdyti gamtos teršimą. Visgi reikia žvelgti giliau.
Esame vienas pasaulis, viena planeta ir dėl jos turime
kovoti absoliučiai visi iki vieno, todėl nesunku suprasti,
jog Europos Sąjungoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose priimami ir veikiantys įstatymai
neveikia kitose šalyse, o tai
šią pasaulinės kovos su tarša hipotezę sumala į miltus.
Išsivysčiusių šalių įstatymai
neveikia trečiosiose šalyse ir
dėl gana paprasto principo
– jos yra skurdesnės. Pavyzdžiui, jeigu mums nurodoma
rūšiuoti atliekas, mes įsigyjame kelias šiukšliadėžes ir
jas rūšiuojame, tačiau to nedaro žmogus, kuris neturi
galimybių net įsigyti maisto.
Kaip pavyzdį imant nuolat
nepriteklių kenčiantį Afrikos
žemyną bei karų, žiaurių valdovų ir tų pačių gamtos ka-

Ne. Mes ten matome kalnus
maisto produktų pakuočių su
maisto likučiais. Šios atliekos
nėra perdirbamos, jos keliaus
į sąvartynus ir po tam tikro
laiko galbūt bus sudegintos
šiukšlių deginimo jėgainėse
(jeigu joms bus numatytas
valstybinis finansavimas ir
jos nebankrutuos iki to laiko,
kai prisikas iki tų pakuočių).
Negana to, mes kasdien visas
prekes (net ir vieną bananą)
dedame į permatomus plastikinius (plastiko ir celiuliozės
mišinio) neperdirbamus maišelius, kurie vėlgi keliauja į sąvartynus ir vandenynus. Kaip
galime apsaugoti planetą nuo
šiukšlių, jeigu mes jas kasdien
gaminame?
Klausimo į šį atsakymą
gauti nepavyksta. Kodėl? Nes
pramonė yra valstybės pajamų šaltinis ir nukirsti pramonei rankas būtų tas pats,
kas nukirsti pajamas švietimo, gydymo ir kitoms socialinėms reikmėms. Esame užburtame rate, kuris mūsų kovą su atliekomis paverčia Don
Kichoto kova su malūnais.
Deja, patys klimato kaitos
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mes, primena ir Lietuvos istorija su savo tūkstančius metų
trukusiais ledynmečiais.
Besikeičiantis mūsų planetos polius ir jo šiaurinis
taškas dabar esantis... Sibire,
aiškiai parodo, jog klimatas
keisis, norime mes to ar nenorime, o vienintelis kas nuo
mūsų priklauso – ar gyvensime plastiko ir radioaktyviųjų atliekų pasaulyje, ar vis gi
sugebėsime suvaldyti pačių
išrastą pramonę.
Išsivysčiusi pramonė suteikia daug džiaugsmo ir technologinių stebuklų. Nors ir
džiaugiamės populiarėjančiais elektromobiliais, deja,
pro ausis praleidžiame elementarius faktus, jog sunkiausiai perdirbamos yra
elektroninės atliekos, kurių
gausu būtent elektromobiliuose. Skatindami jų naudojimą, skatiname ir jiems skirtų
akumuliatorių gamybą, kurie
yra išimtinai pavojingi gamtai. Negana to, nors šie automobiliai skleidžia mažiau
teršalų, tačiau jų gamybos
kaštai (tas pats elektros mikroschemoms naudojamas
Redakcija pasilieka teisę
rankraščius trumpinti ir redaguoti.

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

gamtinis smėlis) eikvoja planetos išteklius, o jų atliekos
sukelia daugiau pavojų, nei
iki šiol naudojami plieniniai
„grabai“.
Negana to, augantis elektromobilių poreikis didina
energijos sąnaudas.

Energija
2019-ieji istorijoje svarbūs ir kaip energetinės rokiruotės tendencijų aiškėjimo
periodas.
Nors pasaulyje auga elektros energiją tausojančių
elektros komponentų naudojimas, visgi reikia pripažinti,
jog pagal žmonių sampratą
„mažiau“ reiškia „daugiau už
tą pačią kainą“. Jeigu 100 vatų lemputė pakeičiama kad
ir tokiu pat šviesumu šviečiančia 25 vatų lempute, mes
mielai vietoj vienos lemputės
įsisuksime keturias, kad būtų
šviesiau... už tą pačią kainą.
Taigi, jeigu pasaulio politikai
turėjo minčių apie energijos
taupymą, jos labai greitai suskilo į šipulius, nes apšviesdami daugiau sueikvojame tiek
pat energijos. Suprantama,
tuo atveju, jeigu mūsų tikslas
yra sunaudoti mažiau elektros energijos. Tačiau žmonių
pagrindinis tikslas – gyventi šviesiai ir linksmai, todėl
energijos sąnaudos, netgi su
energiją tausojančiomis priemonėmis, yra didesnės.
Augantis elektromobilių
populiarumas šį elektros suvartojimą dar labiau didina. O
pasaulio energetikos modelio
paaiškinimas slypi Lietuvoje.
Keista, bet būtent tai pabrėžė Astravo atominės elektrinės (AE) Lietuvos pašonėje
statybos.
Astravo AE yra puikus pavyzdys, kad, nors pasaulis
siekia atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo plėtros, „žalieji“ šaltiniai yra nepajėgūs atlaikyti dabartinio
energijos poreikio. Todėl alternatyvomis jiems pasirenkami tie patys, jau puikiai savo „saugumu“ ir ekologija pasižymintys atominiai šaltiniai.
Žmonija, patyrusi dešimtis
atominių avarijų Ukrainoje,
Japonijoje, Rusijoje, Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse
Amerikos Valstijose bei radiLaikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248 (PDF ISSN 2538-8525).
Priedas ISSN 2538-9076.
Tiražas – 1 300 egz.
Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.

2020
Iranas, Rusija ir Kinija pradėjo bendras
laivynų pratybas

kaliose, besivystančiose, šalyse ir toliau lipa ant to paties
grėblio. Nereikia pamiršti, jog
elektros lemputės šviesa mėgaujamės vieną vakarą ar vieną valandą, o nuo jai skirtos
elektros energijos pagaminimo atlikusios radioaktyvios
atliekos galutinai suskyla tik
per 10 tūkst. metų. Šios atliekos ne tik skleidžia radiaciją ir yra privalomos saugoti
nuo žmonių bei gamtos, bet
turi būti saugomos ir vėsinamose saugyklose. Nesunku suvokti, jog tą žmonės ir
turės daryti 10 tūkst. metų,
nors nei vienas žmogaus gaminys ar saugykla neturi 10
tūkst. metų garantijos ir apsiriboja tik keliomis dešimtimis metų.
Lietuva, bandydama boikotuoti šia nesaugią energetiką, ruošiasi nepirkti joje
pagamintos energijos, tačiau,
paradoksas - to nesutinka
daryti kitos valstybės. Lietuva, neturėdama kitų, ją pilnai
aprūpinančių šaltinių, bus,
vistiek, priversta naudotis iš
Astravo, nors ir aplinkiniais
keliais, atkeliaujančia energija. To pavyzdys yra mūsų
energetinės nepriklausomybės simboliu tapęs, milijardinės vertės suskystintų
dujų terminalas Klaipėdoje.
Nors, jis buvo skirtas dujų iš
viso pasaulio priėmimui ignoruojant Rusijos dujas - šiuo
terminalu nuolat atkeliauja
Lietuvai skirtos dujos iš Rusijos uostų.
Koks yra Europos požiūris į
energetiką - nesunku spręsti.
Europos Sąjungos parlamentarai garsiai ir išraiškingai
kalbėdami apie energetines
nepriklausomybes ir „žaliąją“ energetiką vis dažniau
susiduria su Vokietijos paradoksu. Vokietija, taipogi aktyviai kovojanti dėl „žaliosios“
energetikos, net ir neturėdama Europos parlamento (EP)
pritarimo, sutiko priimti Rusijos iškastines (išgaunamas
iš jos teritorijoje slypinčių
milžiniškų klodų) dujas, priimdama jas Baltijos jūros dugnu nutiestu dujotiekiu „Nord
Stream“. Apie tai, jog EP nariai
tik garsiai kalba ir nesiima
veiksmų parodo ir bebaigiamas tiesti antrasis dujotiekisREKLAMA

Irano karinis jūrų laivynas Indijos vandenyno šiaurėje
pradėjo pirmas bendras pratybas su Rusija ir Kinija.
Teheranas siekia glaudesnio karinio bendradarbiavimo su
Pekinu ir Maskva, Jungtinėms Valstijoms taikant šiitiškai
respublikai beprecedentes ekonomines sankcijas.

dvynys „Nors Stream II“. Nors,
visi energetikos specialistai
kalba, apie didelę žalą gamtai, jo nereikalingumą, o Rusijos žmogaus teisių gynėjai
ir apie fatališką, aukų pareikalaujantį, kalinių darbą šio
dujotiekio tiesime, deja, akivaizdu, jog pasaulio ir Europos politika yra nukreipta ne
į energijos poreikį, o į naudą
iš energijos gamybos. Dauguma specialistų pripažįsta, jog
antro dujotiekio tiesimas turi
ir labai stiprų politinį atspalvį
- juo Rytų Europa bus atskirta
nuo Rusijos energetikos.

Politika
Rytų Europos energetinis
atskyrimas nuo Rusijos šaltinių sukurs dvejopą efektą.
Pats pagrindinis to efektas
pasireikš triuškinančia Vokietijos galybe. Vokietija, su
niekam neprilygstančiais dujų resursais, taps didžiausia
dujų energetikos operatore
visoje Europoje, ko pasekoje, galės įtakoti kitų šaltinių
kainas, taip sukurdama dujų
energetikos monopolį. Ne paslaptis, jog pagrindinis pasaulio ginklas - ne tankai ir ne raketos, o milijardinis energijos
abonementų skaičius, iš kurio
galima ne tik gauti pajamas,
bet ir jį įtakoti politiškai.
Paradoksas, Vokietija, tapusi galinga valstybę ir sukėlusi
Pirmąjį pasaulinį karą, po jo
pralaimėjimo, iškilo dar didingiau ir išnaikino apie 80
milijonų pasaulio žmonių.
Dabar matome, kaip ji, sutriuškinta ir Antrojo pasaulinio karo metu, vėl kaip feniksas atgimė kaip stipriausia
šiandieninė Europos valstybė.
Besiplečiantis Vokietijos,
Prancūzijos, o dabar ir Turkijos, baletas su Rusija tampa
vis įdomesnis.
JAV prezidentu tapus Donaldui Trampui pasaulyje
prasidėjo politinis neapibrėžtumas. Tapo sunku suprasti,
su kuo kokia šalis susivienijusi, o kas taps atpirkimo
ožiu. Visgi, tapo aišku viena,
„taikos“ sąjungos nebeturi
realios prasmės ir pagrindo,
palyginus su „naudos“ sąjungomis.
Prasidėjo „pažinčių vaka-

rėlis“ - „šoksime su tuo, kas
pavaišins gėrimu“. O gėrimas kvepia dujomis, investicijomis, muitais bei turizmu.
Tiesa, pastarajam dar galioja
papildomi „simpatijos“ reikalavimai.
Galima nesunkiai pastebėti, jog nors Europos Sąjungos
valdžia deklaruoja apie narių
vienybę, vienybė vis dažniau
siejama ekonominiais, o ne
draugiškais saitais. Europos
Sąjunga grįžta į savo ištakas
- ekonomiškai naudingą sąjungą. Visi kiti aspektai tampa
tik blausiu šešėliu. Tai parodo
ir įžymusis Didžiosios Britanijos „Brexit“. Prasidėjęs dėl
tautinių ir socialinių nesutarimų, jis patapo tik ekonomine mozaika.
Per šią prizmę lengva pažvelgti ir į Lietuvą, kurią krečia toks pats politinis neapibrėžtumas. Žmonėms atsibodo stabilumas be nieko,
nieko, kas bent šiek tiek praskleistų užuolaidas į ateities
perspektyvas. Atsivželgiant į
tai, žmogaus pasąmonėje įsijungia kraštutinumų žaidimas „viskas arba nieko“. Lietuvių pasąmonėje šis požiūris
į viską yra labai dažnas, todėl
ir politikos padangėje populiariausi būna arba tie patys,
kurie seniai žinomi su savo
didesniais arba mažesniais
trūkumais, arba tie, kurie išvis nežinomi. Toks pasirinkimas, kaip „protingas ir nesusitepęs“ reikalauja per daug
analizės ir yra per sudėtingas,
todėl dažnai yra atmetamas,
pasirenkant lengvesnį kelią.
Taip atsiranda sindromas
vadinamas „išsigimėlių šou“
(angl. „freak show“). Žmonės
renkasi bet ką, kas pavergia
jų širdis ne protu, o pramogomis.
Lietuvoje dabar taip ir gyvename - nesuvokdami kas
vyksta ir kas bus, nes klounai visada saugo savo paslaptis, jog galėtų mus nustebinti siurprizu - nepriklausomai nuo to, ar tai graži gėlių
puokštė, ar į mus iš gėlės žiedo purškiamas vanduo. Tiesą
pasakius, ir pasaulyje, ir Lietuvoje gyvename tuo pačiu
ritmu, laukdami, ką pamatysime naujo ir drąstiško.
NUKelta Į 4 p. 
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Kazachstane nukritus lėktuvui žuvo 15
žmonių

Ar planuojate
ateinančių
metų darbus
ir veiklas, ar
įmanoma jas
sėkmingai
įgyvendinti?

Janina Armonienė

Aš jau gal dešimtmetį ar
daugiau metų pabaigoje
planuoju ateinančių metų
darbus, tikslus, idėjas ir juos
užsirašau, nes nauji metai
– naujo etapo pradžia. Vienas svarbiausių norų – dar
daugiau dėmesio skirti artimiesiems, ypač mamai,
kuriai 86-eri. Žinoma, ir neužsirašius dėmesio vieni kitiems skiriame, bet didesnius darbus – keliones, namų remontus, atostogų norus, didesnius pirkinius ir
pan., man norisi užsirašyti ir
kartas nuo karto išsitraukus
užrašus įvykdytus darbus išbraukti, sąrašą papildyti naujomis idėjomis. Aš tikiu, kad
savo norus, planus pavyksta
išpildyti, jei juos gražiai susidėlioji.

Aistė Černevičienė

Taip, metų pabaigoje, ypač
ruošdamasi Kalėdoms, aš
apmąstau, ką nuveikėme

Kazachstane netrukus po pakilimo Almatos oro uoste
sudužus keleiviniam lėktuvui žuvo mažiausiai 15
žmonių. Lėktuvas su 95 keleiviais ir 5 įgulos nariais,
skridęs iš Almatos į Nur Sultaną, kildamas prarado
aukštį ir rėžėsi į betoninį užtvarą ir dviaukštį pastatą.

Mintimis
dalijasi
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja
Laima Duoblienė

per šiuos metus, ir planuoju didesnius kitų metų darbus, pirkinius, galimybes.
Advento laikotarpis tam labai tinkama. Ir su šeima aptariame, o tai dažniausiai
vyksta susibūrus prie kalėdinio stalo. Kai planuoji, tai,
manau, geriau pavyksta įgyvendinti. Pavyzdžiui, šiais
metais namuose pakeitėme
vamzdynus, nusipirkome
vieną brangesnį daiktą, tai
kitais metais jau bus galima
remontuoti kitur, įsigyti kitą
stambesnį pirkinį.

dinti iš karto nusprendus, o
ne nuo pirmadienio ar sausio 1 d. Mūsų šeimoje nėra
tradicijos metų pabaigoje
ar pradžioje aptarti metų
įvykius ar numatyti ateities
planus – sugalvojame, pasitariame ir pradedame įgyvendinti.

Evelina Apolianskaitė

Edita Granickienė

Viską įmanoma įgyvendinti, jei turi noro ir tikslą.
Bet nežinau, ar būtinai reikia nustatyti konkrečią įgyvendinimo datą, nes nusistatytus terminus, mano galva, labai nesunku atidėti. Jei
nori daryti – reikia daryti čia
ir dabar. Žinoma, didesnius
pirkinius ar ilgesnes keliones būtina planuoti, bet kai
kuriuos planus, pavyzdžiui,
mesti rūkyti, laikytis dietos
ir pan., reikia pradėti įgyven-

Aš dažnai – prieš Rugsėjo
1-ąją ar Naujuosius metus
– pasižadu, kad pradėsiu
geriau mokytis, gausiu geresnius pažymius. Jau planuoju ir ateinančios vasaros
kelionę. Kol kas labai daug
savo gyvenime neplanuoju,
nes planuoji ar neplanuoji,
vis tiek viskas ateina savaime. Žinoma, apie studijas jau
mąstau, bet galutiniam apsisprendimui dar yra daug
laiko. Nemanau, kad logiška
kažką nuspręsti pradėti įgyvendinti po mėnesio, dviejų
ar dar ilgesnio laikotarpio.
Taip daro tie, kurie neturi
motyvacijos, ir abejoju, kad
jiems pavyksta įgyvendinti
savo planus.
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2020
Brazilijos policija tiria išpuolį prieš Jėzų
homoseksualu pavaizdavusią komikų trupę
Rio de Žaneiro policija ketvirtadienį pranešė atliekanti
tyrimą dėl vienos ultradešiniųjų grupuotės vaizdo įrašo,
kuriame tvirtinama, kad ji surengė išpuolį prieš komikų
trupę, pavaizdavusią Jėzų kaip homoseksualų asmenį. Jie
uždegė Molotovo kokteilius ir sviedė juos į pastatą.

ATKelta IŠ 3 p.
Deja, tenka nusivilti, nes
naujo, kas įvedama drąstiškai,
matome daug, tačiau visa tai
ir sugriūna taip pat drąstiškai.
Šių dienų politiką būtu galima
pavadinti laboratorijos eksperimentų lauku, o eilinius
civilius žmones - laboratorinėmis žiūrkėmis.
Faktas, jog artimiausius
metus, pasaulyje ir Lietuvoje pagrindiniu politikų darbu
išliks ne žmonių gyvenimo
sąlygų gerinimas, o naudingų sąjungininkų paieškos.
Nesunku suprasti, jog grožio
ir naudos bus daug, bet tai
bus sunkiai pamatuojama,
nes bus beprasmiška.
Prienai
Sunku būtų nepaliesti ir šio,
mielo širdžiai krašto. Nuolat
tenka pabrėžti, jog Prienai tikras Nemuno kilpų kraštas,
per kurį ir vingiuoja Lietuvos
upių tėvas teikiantis džiaugsmą ne tik akiai bei pro šalį keliaujantiems turistams, bet ir

nų krantus, todėl Prienai - ne
mažesnis kurortas už Birštoną). Tiesa, nors meilę šio
krašto grožiui ir gyvenimui
sunku apsakyti žodžiais, tenka pripažinti, jog tik tiek šis
kraštas ir teturi.
Jeigu nuolat vertiname
Prienus pagal grožį, reikia
pripažinti, jog ekonominiu
požiūriu Prienų kraštas yra
gili duobė. Kodėl? Todėl, kad
vos keletas Prienų rajone veikiančių stambių įmonių su
šiuo kraštu turi bendrų tik
porą elementų - įmonės teritoriją ir dalį darbuotojų. Šios
įmonės orientuojasi į kitas
Lietuvos arba Pasaulio rinkas.
Reikia pripažinti, jog Prienai
nors ir gražus kraštas, visgi,
yra nepatrauklus verslui dėl
savo ribotos rinkos, na ir, žinoma, valdžios. Nors valdžia
nuolat deklaruoja, gelbėjanti
verslui, visgi, ne kartą teko
išklausyti verslininkų pasakojimus, kaip jų verslo atėjimas į Prienų kraštą baigėsi
biurokratiniuose ir naudos

Prienų laisvalaikio zona Stadiono mikrorajone (nuotr. Naujasis Gėlupis)

vietiniams gyventojams bei
jo vilnyse besimaudančiais
vaikais.
Dažnai tenka pabrėžti, jog
šis kraštas - pats nuostabiausias ir jį tikrai verta mylėti dėl
jo gamtos ir kurortinės ramybės (kažkodėl daugeliui tenka
priminti, jog Birštono kurorto
krantus skalauja tas pats Nemunas, kuris skalauja ir PrieREKLAMA

siekiančiuose koridoriuose. Ir
iš tikrųjų, keista matyti, kaip
verslas klesti aplinkiniuose
rajonuose, o Prienuose - Baltarusijos ir Lenkijos (Rytų ir
Vakarų Europos) sankryžoje
- vegetuoja.
Nors galime džiaugtis kuriamomis grožio oazėmis
Prienų mieste bei aplink, reikia pripažinti, jog žmonių gal-

vose yra didesnį darbo atlygį
atnešančio darbo paieškos.
Galima pripažinti, jog visiškai
iš vietos nejudanti ir valdžios
ilgus metus dėl kompetencijos, o gal dėl „gėrio stabilumo“ ignoruota Prienų urbanizacija pasiekė kritinį tašką.
Birštonas, suderinęs naująjį
strateginį planą, jau numatė
tankiai apgyvendinamų teritorijų plėtrą, tuo tarpu Prienuose, ta linkme juda pirmasis ir vienintelis toks, mažo
kalibro projektas buvusios
Prienų specialiosios mokyklos teritorijoje. Atsižvelgiant
į anksčiau buvusį ir mažėjantį, su Birštono sanatorijų plėtra glaudžiai susijusį, didelį
gyvenamųjų teritorijų poreikį, galima nesunkiai teigti, jog Prienai ir vėl pavėlavo.
Naujakuriai atsikels, bet ne į
Prienus.
Labai smagu matyti jaunosios kartos aktyvumą besistengiant įžvelgti Prienų
krašto gėrį pilkoje spalvoje.
Visgi, mylėti ir socialiai puoselėti savo kraštą, tai dar
nereiškia, jog savo kraštą
vystysime ekonomiškai. Pabandykite parėję namo, savo
vaikams papasakoti apie skaniai atrodančią keptą vištą ir
paklausti ar jie pasidarė nuo
to sotesni.
2020 metus pradėsime gana įspūdingai. Su didėjančiais
mokesčiais ir dėl pasaulinio
ekonominio neapibrėžtumo
augančia recesija, panašia į
2008 metų juodają dėmę. Suprantama, tai paveiks smulkųjį verslą. Mažėjantis ES finansavimo, auganti jam privalomoji mokestinė našta vėl
pastatys Lietuvą ant „nulinės“
ribos krašto. Turbūt, galima
lengvai nuspėti, jog išsilaikys
tie, kurie turi sukaupę ekonominius resursus. Prienų krašto didžiosioms įmonėms, šis
laikotarpis bus mažesnių pajamų laikotarpis, tačiau Prienų krašto smulkiajam verslui, pajamos gali sumažėti iki
kritinės ribos. Neskatinant
verslo atėjimo, investicijų ir

Irane netoli branduolinės jėgainės įvyko
5,1 balo žemės drebėjimas

gyventojų skaičiaus augimo,
šie procesai bus fatališki.
Vis dar keista, kuomet Prienų rajono savivaldybėje vis
dar kuriama turizmo strategija bei institucija. Ta institucija, kuri jau irgi pavėlavo su
laikmečiu ir galimomis investicijomis. Kuomet dauguma
savivaldybių jau nuraškė turizmo vaisius, Prienų rajono
savivaldybė, vis dar nesugeba sukonkretinti savo vizijos,
tikslų ir veiksmų.
Keisčiausia, jog jau daug
metų tūkstančius sporto turistų iš viso pasaulio kasmet
pritraukianti sportinė Prienų
krašto perspektyva Prienų
rajono savivaldybei matosi tik
per oranžinio kamuolio prizmę. Panašu, jog 5-6 vietas Lie-

Iraną penktadienį sukrėtė 5,1 balo žemės drebėjimas.
Požeminis smūgis 5 val. 23 min. vietos (3 val. 53 min.
Lietuvos) laiku sukrėtė kaimus, įsikūrusius netoli
Kalameho miesto, esančio apie 45 km į rytus nuo
Bušehro branduolinės jėgainės.

ventojų) privačių organizacijų organizuojamiems, pakankamai dideles pajamas atnešantiems (žinoma, ne savivaldybei), žygiams.
Apie tai, kaip jaučiasi žmonės Prienų krašte, galima pastebėti labai lengvai. Žmonės
pripratę savo vidinę savijautą reflektuoti į aplinką. Nuoaltiniai nusiskundimai, bloga
nuotaika ir dėmesys neigiamai informacijai lengvai atskleidžia, jog žmogaus viduje auga pasitenkinimo kontroversija.
Nors visada dauguma žmonių neigia savo polinkį į negatyvias naujienas, naujos technologijos žinikakslaidai leidžia nesunkiai įvertinti ar šį jų
teigiama nuostata - reali. De-

negatyvizmas kyla iš nepatenkinamos gyvenamosios
aplinkos, todėl ir esame tam,
jog atmerktume akis ateities
paieškoms, o ne praeities nagrinėjimui.
Iš tikrųjų, 2019 metai Prienų kraštui atnešė ir daug netekčių. Į amžinybę iškeliavo
daug mūsų krašto šviesuolių, kurių visada trūks ir, kurie visada išliks Prienų krašto istorijos puslapiuose. Juos
užims kiti, tačiau išeinant tokiems žmonėms, atsiranda
dar vienas vertinimo taškas
- jų įvertinimo taškas. Tuomet, supranti, jog tam, kad
sukurtum gera, jog būtum visuomet laukiamas ir mylimas
žmogus - nebūtina nuversti
kalnus. Kartais užtenka ir nu-

Prienų sporto arena su stadionu ir statomu plaukimo baseinu (nuotr. Naujasis Gėlupis)

tuvos turnyruose Prienų rajono savivaldybė linkusi vertinti labiau nei aukso medalius
pasaulio turnyruose.
Keista, jog turinti visas galimybes plėtoti visų trijų sporto erdvių oras-žemės-vanduo
bazę, valdžia užsidaro save į
užburtą stabilaus nieko ratą.
Keista, jog pasaulio valstybės
ir didieji miestai drąskosi dėl
galimybės organizuoti Olimpines žaidynes bei tarptautinius čempionatus, o Prienų
valdžiai užtenka vegetacijos
„iš reikalo“.
Turbūt nereikia minėti,
jog olimpiniai miestai statomi tam, jog ne tik garsintų
šalį ir miestą, bet ir atneštų
finansinę naudą. Net ir pporto varžybos organizuojamos
tam, jog atneštų pelną jų organizatoriams. Deja, Prienų
rajono savivaldybės valdžia
mieliau skiria savo resursus
(finansuojamus iš mokesčių
mokėtojų - Prienų krašto gy-

ja, ne. Statistika aiškiai parodo, jog žmones vis dar masina
neigiamos žinios, smurtas ir
mirtys. Žmonės, tarsi, pasiilgę
žinių - kaip viskas blogai buvo
padaryta. Ne kas, ne ką, ne kodėl, bet kaip? Žmones domina
smurto aprašymai.
Tai parodė, netgi paskutinėmis šių metų dienomis
įvykęs nelaimingas atsitikimas, kurio metu žuvo žmogus. Paskelbus žinią apie tai,
iškilo didelis nepasitenkinimas, kodėl taip mažai informacijos. Norėtųsi atsakyti į
šį klausimą gana lakoniškai jeigu domina mirtys, apie jas
galite sužinoti daugiau kapinėse. Jeigu norite įsigilinti į
jas - galima savo žinias pagilinti studijuojant mediciną. O
norint suprasti mūsų požiūrį
- ar būtūmėte tarp tų žmonių,
norinčių apie savo artimojo
netektį detaliai papasakoti
visam pasauliui ir paskui tai
skaityti, ir skaityti... Žmogaus

džiuginti kitus.
Besibaigiant metams, gavome žinią, jog antrąją šv. Kalėdų dieną į amžinybę iškeliavo ir dar viena iš stropiausių
mūsų skaitytojų, su kuria ne
kartą tekdavo pasikalbėti ne
tik redakcijoje, bet ir tarpdury, ant laiptų vedančių į redakciją bei gatvėje. Malonus
pašnekesys praskaidrindavo ir sunkiausią dieną. Ją pažinojusieji už jos darbus ją
vadinosi, tiesiog, mama. Tokiais momentais ir suvoki, jog
brangiausio žmogaus vardo
nusipelni ne tada, kai saugai
save „gėrio stabilume“, o kai
stengiesi dėl kitų, net ir banguojant audringai jūrai.
To ir linkime, Jums mieli
skaitytojai, ateinančiais metais. Rasti džiaugsmą, ramybę ir saugumą. Ateityje. Nes
praeitis ir dabartis tėra įvertinimo taškas, kuomet nusprendžiame, kokią norime matyti
savo ateitį.

atgarsiai

Jemeno šiaurėje per ataką žuvo 17 civilių
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Aštuoni iš 15 Kauno barų teisme atgavo
teisę prekiauti alkoholiu

Jemeno šiauriniame Sados regione per ataką prieš vieną
turgų, kuris nuo lapkričio pabaigos buvo atakuotas jau
trečią kartą, žuvo septyniolika civilių. Nuo 2015 metų, kai
Rijado vadovaujama koalicija įsikišo į Jemeno konfliktą,
buvo nužudyta dešimtys tūkstančių žmonių, daugiausia
civilių, o dar milijonai buvo priversti palikti namus.

Prieš kelerius metus Kauno savivaldybei apribojus
alkoholio prekybą penkiolikoje barų, aštuoni teismuose
pasiekė, kad sprendimas būtų panaikintas. Šiuo metu su
veiklos apribojimais dirba tik vienas baras Kaune: kiti
arba laimėjo bylas, arba užsidarė ir persikvalifikavo.

Prieškalėdiniame posėdyje – šventinės nuotaikos ir rimti sprendimai
ATKelta IŠ 1 p.
nimo organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšomis
finansuojamų projektų ir Kūno kultūros ir sporto veiklos
aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projek-

Prienų rajono savivaldybė
turės tiesioginę ir lemiamą
įtaką VšĮ Krepšinio sporto
klubo „Prienai“ sprendimų
priėmimui, veiklos priežiūrai ir kontrolei.
Taryba patvirtino viešo-

tų paraiškų vertinimo komisijos. Pirmojoje dirbs penki
nariai, kurie buvo išrinkti iš
aštuonių kandidatų, antrojoje – septyni (išrinkti iš devynių pasiūlytų). Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo
programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų
vertinimo komisijoje dirbs R.
Pavlavičienė, R. Revuckienė,
V. Stasytienė, J. Strampickas
ir R. Šiugždinis. Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo programos lėšomis
finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijoje dirbs D. Damijonaitytė, A.
Gataveckienė, V. Naudžiūtė,
V. Slauta, I. Urbanavičienė, A.
Urbonienė ir V. Zujienė.
Balsų dauguma (16 pritarus, dviem – ne, dviem susilaikius ir keturiems nebalsavus) pritarta sprendimo
projektui, kuriame numatyta, kad Prienų rajono savivaldybė tampa viešosios įstaigos Krepšinio sporto klubo
„Prienai“ ketvirtąja dalininke ir perduoda viešajai įstaigai 600 eurų vertės piniginį
įnašą. Šis sprendimas turėtų
užtikrinti VšĮ Krepšinio sporto klubo „Prienai“ veiklos
tęstinumą ir skaidrumą, nes

sios įstaigos „Prienai“ dalininko teisių perleidimo sutartį. Šia sutartimi Prienų
rajono savivaldybė neatlygintinai perima įstaigos dalis iš VšĮ „Prienai“ dalininko
Adomo Kubiliaus ir tampa
VšĮ „Prienai“ savininke. Planuojama, kad ateityje VšĮ
„Prienai“ vykdys Prienų rajono savivaldybės turizmo
ir verslo informacijos centro veiklą.
Patvirtinti
Savivaldybės 2019 m. biudžeto pakeitimai
Taryba vienbalsiai pritarė,
kad Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausias leistinas
pareigybių skaičius būtų padidintas 1 pareigybe iki 31,3.
Mokykla gauna finansavimą
iš Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos projektui, kurį įgyvendins bendradarbiaudama
su trimis Kauno miesto darželiais. Projekto įgyvendinimui reikalinga 1 auklėtojo padėjėjo pareigybė, kuri
bus finansuojama projekto
lėšomis.
Tarybos nariai pritarė Savivaldybės 2019 m. biudžeto pakeitimams, Savivaldybės turto perdavimui valdy-

REKLAMA

ti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise rajono sveikatos, švietimo ir kultūros
įstaigoms, rajono neįgaliųjų
draugijai.
Taryba priėmė sprendimą
neskelbiamų derybų būdu
įsigyti pastatą – gyvenamąjį
namą ir jam priskirtą žemės
sklypą buvusiame kariniame
miestelyje. Minėtas pastatas
kelia pavojų aplinkiniams,
gadina miesto įvaizdį. Ilgų
derybų su pastato savininku metu buvo susitarta, kad
pastatą įsigis Prienų rajono savivaldybė. Planuojama
pastatą nugriauti, o teritoriją
sutvarkyti ir pritaikyti verslo plėtrai.
Pasibaigus sutarčiai su
įmone, teikusia vietinės
reikšmės kelių ir gatvių projektavimo paslaugas, Tarybos nariai pritarė, kad būtų
vykdomas atviras konkursas

vandenys“veiklos planas,
patikslinti Tarybos sprendimai
Prieš tvirtinant UAB „Prienų vandenys“ 2019–2021
metų veiklos planą, Tarybos
nariai įmonės vadovo klausinėjo, ką daryti, kad vandens
kaina sumažėtų. Pasak l. e.
direktoriaus pareigas P. Mitkevičiaus, vandens kaina nesikeičia nuo 2012 m., tačiau
tikėtis, kad ji mažės, neverta – nors vartotojų daugėja,
tačiau suvartojama mažiau
vandens, daug įmonės kaštų reikalauja senų tinklų
remontas. Direktorius pasidžiaugė, kad labai padidėjo
vandens ir nuotekų tinklai,
tačiau tinklų plėtra reikalauja ir didesnių eksploatavimo
išlaidų. Į klausimą, ar Prienų
rajono savivaldybei nereikės
mokėti baudų už nevisiškai
įsisavintas ES lėšas, buvo at-

mas – pakeista Prienų rajono
savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudėtis. Dabar
vietoje Aušros Žiurauskaitės komisijoje dirbs Giedrė
Aukštakalnė, Prienų rajono
savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti funkcijas,
susijusias su neįgaliųjų būsto
klausimais.
Taryba pakeitė ir 2017
m. lapkričio 30 d. priimtą
sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
Pasikeitus pareigybių pavadinimams, pakeisti keturi
pareigybių sąrašo punktai.
Jie išdėstyti taip: Biomedicinos technologas (buvo Klinikos laborantas), Radiologijos
technologas (buvo Radiologijos laborantas), Vyresnysis

goti padengti netinkamas finansuoti, bet šiam projektui
įgyvendinti būtinas išlaidas,
jeigu tokių bus, ir tinkamas
išlaidas, kurių nepadengia
projektui skiriamo finansavimo lėšos.“ Sprendimo projektui pritarta.
Tarybos nariai pritarė ir
Prienų rajono savivaldybės
tarybos 2019-02-14 sprendimo Nr. T3-35 pakeitimui,
kuriame 2019 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymas
išdėstytas nauja redakcija.
Taip pat buvo pakeistos
Jiezno seniūnijos Vėžionių
kaimo Mokyklos gatvės geografinės charakteristikos
(gatvė pratęsiama iki kelio,
esančio tarp Gėlių g. ir Lankų g.).
Po Tarybos posėdžio buvo
išklausyta informacija, atsakymai į paklausimus, taip
pat Taryba balsavo dėl įpa-

ir sudaroma nauja sutartis su
geriausią kainą pasiūliusiu
projektavimo paslaugų teikėju. Planuojamas sutarties
terminas – 12 mėnesių, su
galimybe pratęsti sutartį 2
kartus po 12 mėnesių. Planuojama pirkimo vertė visam sutarties terminui, įvertinant ir pratęsimus, – 300
tūkst. eurų su PVM.
Be diskusijų Tarybos nariai
patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto
sąrašą, kuriame – 36 objektai. Į sąrašą įtrauktam nekilnojamajam turtui nuo 2020
metų bus taikomas 3 proc.
nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas.
Patvirtintas UAB „Prienų

sakyta, kad minimalūs reikalavimai buvo įgyvendinti. ,,Prienų vandenų“ 2019–
2021 m. veiklos planas patvirtintas vienbalsiai.
Taryba pritarė, kad bendruomenei „Veiverių kraštas“ valdyti ir naudoti panaudos teise 10 metų būtų perduota Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ir šiuo metu Prienų
r. Veiverių Antano Kučingio
meno mokyklos patikėjimo
teise valdoma negyvenamoji patalpa, esanti Kauno g. 54,
Veiveriuose.
Tarybos nariai pritarė, kad
būtų pakeistas Prienų rajono
savivaldybės tarybos 2017
m. balandžio 27 d. sprendi-

biomedicinos technologas
(buvo Vyresnysis klinikos
laborantas), Vyresnysis radiologijos technologas-radiologijos technologas (buvo
Vyresnysis radiologijos laborantas-radiologijos laborantas).
Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros
raštą, kuriuo prašoma patikslinti Savivaldybės tarybos
2019-02-14 sprendimo Nr.
T3-26 „Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono dalies sausinimo tinklo ir melioracijos
griovių rekonstrukcija“ 2
punktą. Šį punktą siūloma išdėstyti taip: „Užtikrinti 21,1
proc. projekto išlaidų bendrąjį finansavimą ir įsiparei-

reigojimo administracijai
parengti sprendimo projektą pagal Vyriausybės atstovo
reikalavimą, kad būtų atlikti
administracijos struktūros
pakeitimai ir Savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatorius būtų tiesiogiai pavaldus
administracijos direktoriui.
Savivaldybė laikosi pozicijos, jog tai savivaldą varžantis
teisės aktas, todėl daugumos
Tarybos narių balsais tokiam
siūlymui nepritarta.
Per Tarybos posėdžio pertrauką politikus su kalėdinėmis lauktuvėmis aplankęs
Kalėdų Senelis ir jo palyda
linkėjo gražių švenčių, sėkmingų ir darbingų ateinančių metų.
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evangelijos taku
Japonijoje įvykdyta pirmoji per dešimtmetį
egzekucija užsieniečiui

Azijoje stebėtas „ugnies žiedu“
vadinamas Saulės užtemimas

Mokslininkai ir smalsuoliai nuo Saudo Arabijos ir
Omano iki Indijos, Pakistano, Tailando ir Indonezijos
ketvirtadienį galėjo stebėti „ugnies žiedu“ vadinamą
Saulės užtemimą. Ankstesnis žiedinis Saulės užtemimas
2017 metų vasarį taip pat buvo matomas Indonezijos
dalyje.

Japonijoje ketvirtadienį buvo įvykdyta pirmoji per pastarąjį
dešimtmetį mirties bausmė užsieniečiui – Kinijos piliečiui,
nuteistam dėl keturių vienos šeimos narių nužudymo
ir apiplėšimo 2003 metais. 40 metų Wei Wei (Vei Vei)
ketvirtadienį buvo pakartas kalinimo įstaigoje.

Lietuvos vietovardžių metams paminėti – respublikinis
bendrojo ugdymo mokyklų repo konkursas
ATKelta IŠ 1 p.
mokinė Urtė Mitrochinaitė. Ją paruošė anglų kalbos
vyresnioji mokytoja Ligita
Štrėmienė.
Prieš Kalėdas visiems da-

lyviams buvo išsiųsti Prienų
rajono savivaldybės Švietimo
skyriaus diplomai.
Dėkoju už pagalbą rengiant konkursą Prienų švietimo pagalbos tarnybai ir

Prienų m. savivaldybės Švietimo skyriui.

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos anglų
kalbos mokytoja metodininkė Rita Markovskaja 

Šventiniai renginiai Ašmintos daugiafunkciame centre
Popiežiaus žinia
Urbi et Orbi: Kalėdos
– šviesa sužeistai
žmonijai

Baigiantis metams ir artėjant didžiosioms metų šventėms pradedame
vertinti ir branginti laukimo laiką – adventą, kad
galėtume pabaigti metų
darbus, stabtelėti, pamąstyti ir aplink save skleisti meilę, šilumą, gerumą,
džiaugsmą.
Ašmintos daugiafunkciame centre gruodžio mėnesį
vyko daug renginių, skirtų
adventiniam laikotarpiui ir
artėjančioms Kalėdų šventėms.
Pirmąją advento dieną pynėme adventinius vainikus,
gaminome žaisliukus ir rankdarbius, kuriais puošėme savo aplinką.
Gruodžio 6 d. Ašmintos
daugiafunkciame centre vyko etnografinė popietė „Artėjant dangaus ir žemės šven-

tei“, kurią parengė daugiafunkcio centro mokiniai ir
darbuotojai. Renginio metu
prisiminėme senolių adventinio laikotarpio papročius,
tradicijas, tikėjimus, burtus.
Adventinio laikotarpio
mintimis pasidalijo Pakuonio parapijos kunigas Rimas
Pilypaitis. Artėjančių švenčių
laukimu džiaugėsi „Ąžuolo“
progimnazijos direktorės
pavaduotojos Giedrė Tautvydienė ir Daiva Grigaliūnienė, PKLC direktorė Virginija
Naudžiūtė, Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė Dalia
Bredelienė, Pakuonio seniūnas Antanas Keturakis.
Mokiniai kartu su tėveliais
ir mokytojomis gamino darbelius ir gruodžio 16 d. dalyvavo „Ąžuolo“ progimnazijoje organizuotoje kalėdinėje

labdaros mugėje.
Gruodžio 19 d. vyko Kalėdinės eglutės šventė ir susitikimas su Kalėdų Seneliu.
Visi kartu sekdami pasaką
ieškojome gruodžio mėnesio stebuklų, Kalėdų šventės,
dovanėlių ir Naujųjų metų
paslapties.
Gruodžio 20 d. puošėme
eglutę prie Ašmintos kaimo
kryžiaus, vildamiesi, kad tarp
žaliuojančių eglutės šakų
spindinčios švieselės trumpiausiomis ir tamsiausiomis
dienomis sušildys ne tik ašmintiškius, bet ir švenčių laikotarpiu į mūsų kraštą užsukusius svečius, padės pajusti
Kalėdų dvasią.

„Nepamiršk manęs“ – etiketė su tokiu užrašu yra
ant maišelių, kuriuos gaus
atsakingai atliekas rūšiuojantys ir jas į Alytaus regiono rūšiavimo centrus (didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles) atvežantys gyventojai.
Daugkartinio naudojimo
maišeliai skirti vaisiams ir
daržovėms sverti. Jie nau-

dojami vietoj įprastų vienkartinių plastiko maišelių, į
kuriuos daugelis pirkėjų bei
pardavėjų deda sveriamus
produktus.
Centro lankytojai iš dėvėtų
užuolaidų ir užuolaidų audinio atraižų pasiuvo tūkstantį maišelių, kurie jau išdalinti rūšiavimo centrams
(atliekų surinkimo aikštelėms). Maišelius kartu su

elektros elektronikos ir kitų
šiose aikštelėse surenkamų
atliekų.
„Tai – ir dovana, ir padėka
atliekas rūšiuojantiems mūsų regiono, kuris rūšiuoja
tris kartus geriau nei kiti šalies regionai, gyventojams“,
– sakė ARATC Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio
naudojimo padalinio vadovė
Agnė Jučienė. ARATC inf. 

Ašmintos daugiafuncio
centro darbuotojos:mokytoja Rasa Vaitauskaitė, bibliotekininkė Rasa Šiugždinienė, renginių organizatorė Rima Vilkienė

Atvežusiems atliekas į aikšteles – dovana su prašymu:
žaisminga skrajute gaus kie„Nepamiršk manęs“
kvienas, atvežęs stambiųjų,
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„Visi esame pašaukti skelbti viltį pasauliui, ne tik žodžiais skelbti, bet visų pirma
savo gyvenimu liudyti, kad
gimęs Jėzus yra mūsų viltis“,
– sakė popiežius Pranciškus
kelioms dešimtims tūkstančių žmonių, Kalėdų šventės
vidudienį susirinkusių į Šv.
Petro aikštę, ir tikintiesiems
visame pasaulyje. Prieš iškilmingą palaiminimą Romos
miestui ir pasauliui – Urbi et
Orbi – popiežius perskaitė
Kalėdų žinią.
„Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą“
(Iz 9, 1).
Brangieji broliai ir seserys,
džiugių Kalėdų!
Iš Motinos Bažnyčios įsčių
šią naktį vėl gimė žmogumi
tapęs Dievo Sūnus. Jo vardas
Jėzus reiškia Dievas gelbsti. Tėvas, amžinoji ir beribė
meilė, atsiuntė jį į pasaulį ne
tam, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad išgelbėtų (plg. Jn
3, 17). Tėvas jį mums davė
dėl savo didžiojo gailestingumo. Davė jį mums visiems.
Davė jį visiems laikams. Jis
gimė kaip tamsią šaltą naktį
uždegta maža liepsnelė.
Tas Vaikelis, gimęs iš Mergelės Marijos, yra kūnu tapęs Dievo Žodis. Žodis, kuris Abraomo širdį ir žingsnius nukreipė pažadėtosios
žemės link, kuris ir dabar
patraukia visus, kas pasitiki
Dievo pažadais. Žodis, kuris
vedė žydų tautą iš vergijos į
laisvę ir kuris ragina visų laikų, taip pat mūsų laikų, vergus išeiti iš savo kalėjimų. Žodis, pasaulio šviesa, švieses-

nis už saulę, įsikūnijęs mažame žmogaus sūnuje.
Dėl to pranašas sušunka:
„Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą“ (Iz 9, 1). Taip, žmonių širdys skendi sutemose, tačiau
Kristaus šviesa už jas stipresnė. Sutemos dengia žmonių,
šeimų, visuomenės tarpusavio santykius, tačiau Kristaus šviesa už jas stipresnė.
Tamsa gaubia ekonominius,
geopolitinius ir ekologinius
konfliktus, tačiau Kristaus
šviesa už ją stipresnė.
Kristus tebūna šviesa daugybei vaikų, dėl karų ir konfliktų kenčiančių Artimuosiuose Rytuose ir kitose pasaulio šalyse. Tebūna paguoda mylimai sirų tautai, kuri
nesulaukia, kada pasibaigs
jau dešimtį metų šalį draskantis susipriešinimas. Tesupurto geros valios žmonių
sąžines. Teįkvepia valstybių
vadovus ir tarptautinę bendruomenę surasti sprendimus, kurie garantuotų regiono tautoms saugumą ir
taikų sambūvį ir nutrauktų
kančias. Tebūna jis parama
libaniečių tautai, kad ji įveiktų dabartinę krizę ir atrastų
savo pašaukimą būti laisvės
ir visų darnaus gyvenimo
skelbėja.
Viešpats Jėzus tebūna
šviesa Šventajai Žemei, kurioje jis, žmogaus Išganytojas, gimė, kur daugybė prislėgtų, bet vilties neprarandančių žmonių laukia taikos,
saugumo ir gerovės laikų.
Tebūna paguoda socialinių
neramumų varginamam
Irakui ir sunkios humanitarinės krizės kamuojamam
Jemenui.
Betliejaus Kūdikis tebūna
paguoda visam Amerikos žemynui, kuriame daug šalių
kenčia dėl socialinių ir politinių neramumų. Tepadeda
brangiajai venesueliečių tautai, labai ilgai varginamai socialinės ir politinės suirutės,
kad kiekvienas stokojantysis sulauktų reikalingos pagalbos. Telaimina pastangas
tų, kurie siekia teisingumo ir
susitaikinimo, kurie darbuojasi, kad įveiktų krizę ir visas
skurdo formas, žeidžiančias
žmogaus asmens orumą.

Pasaulio Išganytojas tebūna šviesa brangiajai Ukrainai, trokštančiai konkrečių
sprendimų, kurie atneštų
tvarią taiką.
Gimęs Viešpats tebūna
šviesa visoms tautoms Afrikos žemyne, kur tebesitęsiantys socialiniai ir politiniai sunkumai dažnai verčia
žmones migruoti, likti be namų ir be šeimos. Tebūna taika žmonėms, gyvenantiems
konfliktų nukamuotuose
Kongo Demokratinės Respublikos rytiniuose regionuose.
Tebūna paguoda visiems,
kas kenčia nuo smurto, stichinių nelaimių ir ligų. Testiprina persekiojamuosius
dėl tikėjimo, ypač pagrobtus
misionierius ir tikinčiuosius,
visus, kas, ypač Burkina Fase,
Malyje, Nigeryje ir Nigerijoje
tampa ekstremistų grupuočių aukomis.
Iš dangaus nužengęs į žemę Dievo Sūnus teapgina ir
tepalaiko visus, kurie dėl šių
ir kitų neteisingumo formų
renkasi emigraciją, vedami
vilties susikurti saugesnį gyvenimą. Neteisingumas juos
verčia keliauti per dykumas
ir jūras, tampančias kapinynais. Neteisingumas juos
verčia kentėti neapsakomus
pažeminimus, vergystę, kankinimus nežmoniškose įkalinimo stovyklose. Dėl neteisingumo jie atsimuša į abejingumo sienas, išvaromi iš
šalių, kuriose galėtų pradėti
oresnį gyvenimą.
Emanuelis tebūna šviesa
visai sužeistai žmonijai. Teištirpdo mūsų širdžių kietumą ir egoizmą, tepaverčia
mus savo meilės įrankiais.
Per mūsų varganus veidus jis
tedovanoja šypseną viso pasaulio vaikams, ypač kitų paliktiems ir skriaudžiamiems.
Per mūsų silpnas rankas teaprengia tuos, kurie neturi
kuo apsirengti, teduoda duonos alkstantiesiems, tegydo
sergančiuosius. Per mus jis
tebūna artimas seniems ir
vienišiems žmonėms, migrantams ir atstumtiesiems.
Šią šventą dieną jis visus teapdovanoja savo švelnumu
ir teišsklaido šio pasaulio
sutemas.
VATICANNEWS
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Taline prieš 6 dienas dingusi mergina surasta
gyva pelkėje miesto teritorijoje



Italijos švietimo ministras dėl lėšų
trūkumo atsistatydino

Italijos švietimo ministras Lorenzo Fioramonti,
ketvirtadienį pareiškė, kad atsistatydino iš pareigų,
nes jo vadovauta ministerija nėra pakankamai
finansuojama. Jo teigimu, vyriausybė nesugebėjo
„užtikrinti finansinės vaterlinijos,... ypač tokiose
svarbiose srityse kaip universitetai ir moksliniai tyrimai“.

Prieš beveik savaitę Taline dingusi 23 m. mergina
ketvirtadienio rytą buvo surasta gyva, vienoje iš miesto
žaliųjų zonų esančioje pelkėje. Ją du savanoriai surado labai
sunkiai pasiekiamoje vietoje; merginai paimti teko kviesti
Policijos ir sienų apsaugos departamento sraigtasparnį.
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Gruodžio 20 d. Birštono tarybos
posėdis ir svarbiausi jo sprendimai

Pagerbti geriausi 2019 metų
Birštono sportininkai
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gruodžio 19 d. į tradicinę
geriausių metų sportininkų pagerbimo šventę kurhauze Birštono sporto centro administracija pakvietė
visą sporto bendruomenę, trenerius, mokytojus,
sportininkus bei jų šeimų
narius.
Po muzikinio kūrinio, kurį padovanojo grupė „Sugarfree LT“, Birštono sporto
centro direktorius Saulius
Smailys pasidžiaugė gražia
tradicija pagerbti geriausių
rezultatų pasiekusius sportininkus ir jų trenerius, pažymėti ryškėjančius jaunus
ir gabius sportininkus, ku-

rie ateityje garsins Birštono vardą.
Pasak direktoriaus, visi
2019 metais planuoti renginiai ir veiklos įvykdytos, treneriai išsikeltus uždavinius
taip pat sėkmingai įvykdė.
S. Smailys paminėjo, kad
per šiuos metus labai pagerėjo renginių kokybė, pavyko surengti ir naujų sportinių renginių, iš kurių galima
paminėti Birštono – Kaišiadorių bendrą mačą, Kauno
miesto sportines varžybas,
„Saulės vaikų“ vasaros šventę bei Aklųjų sporto pirmenybes, futbolo U-14, Baltijos
moterų taurės pirmenybes,
tarptautines Lietuvos – Turkijos rungtynes ir kt.
SC direktorius pasidžiaugė ir laimėtu nauju projektu, kuris yra skirtas ilgame-

tes tradicijas turinčiai sporto
šakai – irklavimui.
S. Smailys sakė, jog džiugu, kad kasmet didėja pačių
birštoniečių susidomėjimas
sportu, daugiau yra norinčiųjų pasinaudoti SC teikiamomis paslaugomis. Tiesa,
dauguma kurorto gyventojų
nesiekia rezultatų, bet pasirenka sveikatinimo grupes.
Birštono sporto centras jau
daugelį metų rengia aukšto
meistriškumo sportininkus,
kurių rengimas ir ugdymas
užtrunka 5–10 metų. Tiesa, daugelis jų nepasirenka
pačių aukščiausių tikslų patekti į rinktines ir atstovauti
Lietuvai. Tačiau stiprių jaunų
sportininkų netrūksta. Gal
po kurio laiko ir jie garsins
ne tik Birštoną, bet ir Lietuvą visame pasaulyje.
Susirinkusius sportininkus ir jų trenerius pasveikino savivaldybės merė N.
Dirginčienė ir padėkojo už jų
laimėjimus bei pasiektus rezultatus. Merė pažymėjo, jog
gyvenant Birštone būtina užsiimti kokia nors sporto šaka, nes birštoniečiai turi būti
sveiki ir sportuoti. Pasak meNUKelta Į 9 p. 
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Gruodžio 20 d., penktadienį, vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono
savivaldybės gyventojams
svarbūs sprendimai.
Posėdžio pradžioje, Birštono savivaldybės merė Nijolė
Dirginčienė aptarė 2019 metus, Tarybos veiklą, priimtus
svarbiausius sprendimus ir
kurorto įvykius.
2019 m. balandžio 16 d.
prisiekė naujos kadencijos
Taryba, kurioje dirba 15 narių. Savivaldybės mero pareigas pradėjo eiti Nijolė Dirginčienė, mero pavaduotojo
– Vytas Kederys, Administracijos direktoriaus – Jovita
Tirvienė. Tarybai atstovavo:
Lietuvos socialdemokratų
partija – 9; Lietuvos socialdemokratų darbo partija – 3,
Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Birštonas“
– 2, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
– 1. Taryboje dirba Socialdemokratų frakcija, vienijanti
9 narius, mažumos (opozi-

cijos) frakcija „Demokratijos
sargyboje“, vienijanti 3 narius
bei opozicijos frakcija „Kartu
Birštono labui“, vienijanti 3
narius. Per pirmuosius kadencijos metus Savivaldybės
taryba posėdžiavo 10 kartų, svarstė 183 sprendimo
projektus ir jau priėmė 176
sprendimus. 4 gyventojai
naudojosi galimybe per Tarybos posėdžius pasisakyti
„Birštoniečių tribūnoje“. Vyko
po 8 Ekonomikos ir verslo, Finansų ir biudžeto, Jaunimo ir
socialinių reikalų komitetai, 3
Kontrolės komitetai.
Svarbiausi 2019 m. priimti
Tarybos sprendimai: patvirtinti naujos redakcijos Birštono savivaldybės žemės ūkio
rėmimo fondo nuostatai;
patvirtinta Birštono savivaldybės 2019 m. visuomenės
sveikatos rėmimo specialioji
programa; Birštono mieste
esančioms gatvėms suteikti Bokšto alėjos, Žibuoklių ir
Viensėdžio takų pavadinimai,
Geležūnų kaime esančiai gatvei – Laukų gatvės pavadi-

nimas; patvirtintas Birštono
savivaldybės vietinės reikšmės kelių ar inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo
ar remonto 2019–2021 metų
prioritetinių objektų sąrašas;
patvirtintas Kelių priežiūros
ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės
keliams Birštono savivaldybei pagal suteiktų nakvynių
viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse
skaičių paskirstymo 2019
metais objektams sąrašas;
patvirtintas Kelių priežiūros
ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių
institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir
vidaus keliams tiesti, taisyti
(remontuoti), rekonstruoti,
prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais objektams
sąrašas; patvirtinta Nenaudojamų, naudojamų ne pagal
paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių
NUKelta Į 8 p. 
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Medikai nerimauja, kad šventiniu
laikotarpiu pradeda trūkti kraujo donorų

Nebereiks informuoti VMI apie
užsienyje įsigytus naujus automobilius

Medikai nerimauja, kad šventiniu laikotarpiu pradeda
trūkti kraujo norų, praneša Lietuvos radijas. Pasak Santaros
klinikų Kraujo centro vedėjos Linos Kryžauskaitės, šiomis
dienomis kraujo poreikis išauga ir todėl, kad padaugėja
traumų.

Gyventojus ketinama atleisti nuo prievolės informuoti
Valstybinę mokesčių inspekciją apie kitose Europos
Sąjungos (ES) valstybėse įsigytas naujas transporto
priemones – automobilius, mopedus ar motociklus.
Dabar to reikalaujama dėl prievolės sumokėti PVM.

Gruodžio 20 d. Birštono tarybos posėdis ir svarbiausi jo sprendimai
ATKelta IŠ 7 p.
sąrašo nauja redakcija; nustatyti 2020 metams žemės
mokesčio tarifai; patvirtintas
Birštono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų
atitikties joms nustatytiems
veiklos tikslams vertinimo
tvarkos aprašas; patikslintas
Centralizuoto vaikų priėmimo į Birštono savivaldybės
biudžetinių švietimo įstaigų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas; patvirtintas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti Birštono savivaldybėje tvarkos aprašas; Taryba
pritarė sprendimui sudaryti
sąlygas dalyvauti 2014–2020
m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslo programos Interreg
V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programoje ir
gauti finansavimą bendram
Birštono savivaldybės administracijos ir Raczki valsčiaus
(Lenkija) administracijos
projektui „Bendri veiksmai
siekiant pagerinti paveldo turizmą abipus sienos“; pritarta sprendimui sudaryti sąlygas dalyvauti 2014–2020 m.
Europos Sąjungos finansinio
laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V–A
Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programoje ir gauti
finansavimą bendram Birštono savivaldybės administracijos ir Lapy ligoninės (Lenkija) administracijos projektui
„Bendri veiksmai stiprinantys tarpvalstybinę sveikatos
priežiūros sistemą Lietuvos–
Lenkijos pasienyje“; pritarta
sprendimui sudaryti sąlygas
dalyvauti 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansinio
laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V–A
Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programoje ir gauti
finansavimą bendram Birštono savivaldybės administracijos ir Lenkijos Punsko
apskrities administracijos
REKLAMA

projektui „Patrauklios Punsko ir Birštono viešosios erdvės: Paveldas. Konkurencingumas. Tvarus turizmas“;
Taryba pritarė sprendimui
perduoti Birštono jaunimo
klubui (asociacijai) pagal
panaudos sutartį Pirminės
sveikatos priežiūros centro Birštone, Jaunimo g. 8-3,
patalpų dalį; Taryba pritarė
sprendimams dėl Birštono
savivaldybės biudžeto pakeitimų; patvirtinti reikalavimai
strateginiam investuotojui,
nuomojant Birštono nuosavybės teise valdomą žemės
sklypą.
2019 metais buvo atidarytas aukščiausias Lietuvoje Birštono/Nemuno kilpų
apžvalgos bokštas, padidinęs vienadienių turistų srautą. Bokšte nuo jo atidarymo
dienos apsilankė daugiau
nei 100 tūkst. lankytojų. Vien
pirmąją savaitę į viršų įkopė
apie 10 tūkst. žmonių. Bokšto apžvalgos aikštelė – 45 m
aukštyje, viso bokšto aukštis
– 55 m. Apžvelgti Nemuną
galima nuo 30 iki 70 metrų
virš upės pakilusių šlaitų.
Buvo tęsiamas glaudus tarptautinis bendradarbiavimas
su miestais partneriais, su
LR ambasadomis Lietuvoje ir
užsienyje. Šiuo metu Birštono
savivaldybė turi 13 miestų
partnerių, bendraujama su
15 skirtingų valstybių ambasadų. Toliau tęsiama „Eko
miestas Birštonas“ koncepcija: įrengtos naujos elektromobilių įkrovimo stotelės
(Birštono kultūros centro kieme, Jaunimo g. 4, ir automobilių stovėjimo aikštelėje šalia
stadiono, B. Sruogos g). 23A,
toliau miestas tvarkomas robotais, aiški ir artimiausių
metų kryptis – antiplastikas,
ekologija, tvarumas, žaliasis kurortas, klimato kaitos
problematika ir sprendimo
būdai. Pernai Birštone apsilankė kiek daugiau nei 146
tūkst. turistų. Daugiausiai
jų – lietuviai. Lyginant šių ir
praeitų metų pirmąjį pusmetį, lietuvių lankytojų srautas
išaugo 17 proc. Juntamas ir
užsieniečių srauto augimas.

Sparčiai auga latvių bei vokiečių poilsiautojų skaičius,
Birštoną pamilę ir Izraelio
piliečiai. Tai pat turistus į
Birštoną traukia kokybiški,
išskirtiniai kultūros ir sporto
renginiai. Buvo pasidžiaugta kvartalinės renovacijos
rezultatais, suremontuotomis Žvėrinčiaus, Mokyklos
gatvėmis, tiesiamais naujais
šaligatviais, tvarkoma infrastruktūra. Toliau daug dėmesio skiriama socialinei sričiai,
užtikrinamos kokybiškos paslaugos, paslaugos į namus,
nėra eilių. Per metus įvyko
apie 300 renginių, svarbiausi

pingą, vasaros rogučių trasą,
užbaigti daugiafunkcį sporto
centrą, bus statomi nauji daugiabučių pastatai, viešbučiai,
renovuojamos sanatorijos ir
SPA centrai. Planuojama toliau vystyti „Birštono vartai“
projektą, tęsti žemės sklypų
nuomą.
Tarybos posėdžio metu,
Taryba pritarė sprendimui
patvirtinti Birštono kurorto
bendrojo plano sprendinių
korektūros „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros tvirtinimo“
keitimą. Priėmus šį sprendimo projektą, pripažįstamas

šakų bei funkcijų įgyvendinimas. Strateginis veiklos planas sudarytas, atsižvelgiant
į asignavimų valdytojus, planuojamą lėšų poreikį, numatomus finansavimo šaltinius,
t. y. į 2020 metų savivaldybės
biudžetą, taip pat žmogiškuosius išteklius. Birštono savivaldybės strateginio 2020–
2022 metų veiklos plano
veiklos programos: Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo
programa, Švietimo veiklos
programa, Kultūros ir sporto
puoselėjimo veiklos programa, Visuomenės sveikatos
stiprinimo programa, Socia-

Akimirka iš diskusijų festivalio. (nuotr. Naujasis Gėlupis, 2019-09-07)

jų: miesto šventė „Būk Birštone“, kurioje buvo dar daugiau svečių iš užsienio, daug
ekologiškumą skatinančių
akcijų. Šventėje šiais metais
karaliavo mėlyna spalva, simbolizuojanti Nemuno upės
vingius, mineralinio vandens
šaltinius, gryną orą ir ekologiškumą. Šventiniai renginiai
sujungė pramogas danguje,
žemėje ir ant vandens. Diskusijų festivalis „Būtent“ vyko
jau trečią kartą, buvo daugiau
kaip 200 diskusijų, 8000 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio.
Jau patvirtinta, kad „Būtent“
vyks 2020 metų rugsėjo 4–5
dienomis, Birštone, Vytauto
parke, toje pačioje erdvėje.
Artimiausi kitų metų planai:
tęsiamos sveikatos, tarptautinio kurorto tradicijos, išsaugomas unikalumas, gyvenimo kokybės gerėjimas,
skatinamos inovacijos ir technologijos, tvarus vystymasis,
žaliasis kurortas – veiksniai,
kurie kuria Birštono kurorto
sėkmės istoriją. Kitais metais
ruošiamasi atidaryti kem-

netekusiu galios Birštono
savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Birštono miesto
centrinės dalies architektūrinės-erdvinės kompozicijos
specialiojo plano patvirtinimo“, kadangi Savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės
lygmens ar vietovės lygmens
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai
konkretizuoja Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinius ir Savivaldybės tarybos
sprendimu specialiojo teritorijų planavimo dokumentai pripažįstami Savivaldybės
bendrojo plano sudedamąja
dalimi. Keičiant Savivaldybės
lygmens bendrąjį planą, jie integruojami į atitinkamo bendrojo plano sprendinius.
Taip pat Taryba patvirtino
Birštono savivaldybės strateginį 2020–2022 metų veiklos planą. Jame detalizuojamas savivaldybės strateginio
2013–2020 metų plėtros plano prioritetų, tikslų ir uždavinių, Savivaldybės atskirų ūkio

linės paramos ir paslaugų teikimo programa, Savivaldybės
infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa, Turizmo skatinimo,
rekreacijos ir verslo vystymo
veiklos programa, Urbanistinės plėtros programa.
Tarybos posėdžio metu
buvo nutarta pakeisti Studijų rėmimo fondo nuostatų
tris punktus. Pakeisti punktai
suteiks galimybę didesnei daliai studentų kreiptis dėl vienkartinių stipendijų. Studijų
rėmimo fondo pirmininkė ir
Tarybos nariai pastebėjo, kad
nemažai studentų kreipėsi ir
skambino telefonu dėl vienkartinių stipendijų skyrimo,
tačiau neteikė dokumentų
dėl vienam šeimos nariui viršijančių pajamų dydžių. Atsižvelgiant į tai, kad pragyvenimo lygis ir infliacija didėja,
keičiami pajamų dydžiai, tenkantys vienam šeimos nariui
per mėnesį. Taip pat papildytas punktas – į bendras šeimos pajamas neskaičiuojamas studentų laikinų vasaros

darbų darbo užmokestis, kai
pajamos vienkartinės, vieno
ar dviejų mėnesių. Projekto
iniciatoriai – Studijų rėmimo
fondo tarybos nariai.
Buvo nutarta užprenumeruoti 2020 m. 335 laikraščio
„Gyvenimas“ priedo ,,Birštono versmės“ egzempliorius ir
25 laikraščio „Naujasis Gėlupis“ priedo „Prie Vytauto kalno“ egzempliorius Birštono
savivaldybėje gyvenantiems
neįgaliesiems ir pensinio
amžiaus sulaukusiems asmenims. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vedėjui buvo pavesta, atsižvelgiant į Savivaldybėje veikiančių Nevyriausybinių
organizacijų rekomendacijas, sudaryti ir patvirtinti bei,
esant reikalui, koreguoti laikraščio „Gyvenimas“ priedo
,,Birštono versmės“ ir laikraščio „Naujasis Gėlupis“ priedo „Prie Vytauto kalno“ prenumeratorių sąrašus. Pagal
Birštono savivaldybės bendruomenių, nevyriausybinių
organizacijų, paslaugas teikiančių įstaigų, Skyriaus pateiktus sąrašus, buvo nutarta suteikti paramą Birštono
savivaldybės bendruomenės
neįgaliems ir pensinio amžiaus asmenims, užprenumeruojant jiems Birštono krašto
žmonėms skirtus leidinius,
kuriuose periodiškai rašoma
apie Savivaldybės tarybos ir
Savivaldybės administracijos veiklą, kitus gyventojams
aktualius klausimus. 2018 m.
Savivaldybės tarybos sprendimu buvo užprenumeruota
344 laikraščio „Gyvenimas“
priedo ,,Birštono versmės“
egzemplioriai ir 36 laikraščio „Naujasis Gėlupis“ priedo
„Prie Vytauto kalno“ egzemplioriai. Užprenumeravus pasirinktą Birštono krašto žmonėms skirtą spaudos leidinį,
didelė neįgaliųjų ir pensinio
amžiaus asmenų dalis turės
galimybę daugiau sužinoti
apie Savivaldybės tarybos ir
Administracijos veiklą, krašto
aktualijas. Spaudos leidiniai
Savivaldybės neįgaliesiems
ir pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims prenumeruojami nuo 2002 metų.
Birštono savivaldybės
informacija 
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Panevėžio rajone asmenys dujiniu pistoletu
apšaudė namą, įsiveržė į vidų
Ketvirtadienio naktį Panevėžio rajone Uliūnų kaime
asmenys apšaudė namo duris, įsiveržė į vidų bei daužė
ir šaudė į įvairius namuose buvusius daiktus. Lauke
išdaužė namo terasos stiklus bei kieme stovėjusių dviejų
automobilių langus. Įtariamasis ieškomas.

Pagerbti geriausi 2019 metų Birštono sportininkai
ATKelta IŠ 7 p.
rės, nesvarbu, kur sportuosime ir ką veiksime, svarbu
– masiškumas, dalyvavimas
sporto renginiuose.
Savivaldybės merė ir sporto centro direktorius įteikė
padėkas sportininkus ugdantiems treneriams:
> irklavimo treneriui Vytautui Domarkui už aukštus
sportininkų rezultatus;
> lengvosios atletikos treneriui Povilui Juozaičiui už
aukštus sportininkų rezultatus;
> krepšinio treneriui Aurimui Liuizai už jaunųjų talentų ugdymą, už komandos paruošimą varžyboms
Lietuvoje;
> lengvosios atletikos treneriui Jonui Juozaičiui už jaunųjų talentų ugdymą, jų paruošimą varžyboms;
> teniso treneriui Linui
Smailiui už jaunųjų talentų
ugdymą bei paruošimą turnyrams Lietuvoje;
> futbolo treneriui Virmantui Šabasevičiui už jaunųjų talentų ugdymą, už futbolo komandų paruošimą
varžyboms Lietuvoje;
> krepšinio treneriui Vidui Kapačinskui už jaunųjų
sportininkų ugdymą, už ,,SCOlimpas“ komandos paruošimą varžyboms.
Renginyje apdovanoti ir
jauni, ir patyrę sportininkai
Perspektyvi jaunoji sportininkė, lengvaatletė Armanda
Tolytė, Lietuvos vaikų olimpinių vilčių varžybų prizininkė, tarptautinių varžybų
prizininkė.
Perspektyvus jaunasis
sportininkas, tenisininkas
Lukas Smailys, Lietuvos reitinginių U12 teniso turnyrų
prizininkas.
Perspektyvus jaunasis
sportininkas, irkluotojas
Matas Černevičius, Lietuvos
jaunimo čempionato finalininkas.
Perspektyvus jaunasis
sportininkas, irkluotojas
Ignas Daunoravičius, Lietuvos jaunimo čempionato finalininkas.
REKLAMA

Perspektyviausias ,,Birštono SC“ komandos jaunasis futbolininkas Augustinas
Rukas.
Naudingiausias ,,Birštono
SC“ komandos krepšininkas
Vakaris Diškevičius.
Rezultatyviausias Birštono „SC-Olimpas“ komandos
krepšininkas Mindaugas
Knyšius.
Geriausia 2019 m. Birštono šachmatų žaidėja ir trenerė Danutė Urbanavičiūtė.
Geriausias 2019 m. Birštono šachmatų žaidėjas Robertas Travkinas. Geriausia
2019 m. Birštono petankės
žaidėja Irma Bagdanavičienė.
Geriausias 2019 m. Birštono petankės žaidėjas Paulius Bagdanavičius. Laimis
Pempė – už pergales Lietuvos futbolo III lygos pirmenybėse.
Valentinas Gasparavičius –
už pergales Lietuvos futbolo
III lygos pirmenybėse.
Žilvinas Bajoras – už pergales Lietuvos futbolo III lygos pirmenybėse.
Pagerbti senjorai sportininkai
Geriausias 2019 m. Birštono sporto meistras – sunkiaatletis Romas Matažinskas,
Europos senjorų sunkiosios
atletikos vicečempionas.
Geriausia 2019 m. sporto
meistrė – stalo tenisininkė
Audronė Šidiškienė, Lietuvos veteranų stalo teniso absoliuti 2019 m. čempionė.
Apdovanotos ir komandos, klubai
Perspektyviausia komanda – Birštono SC krepšinio
komanda, Lietuvos Pietvakarių krepšinio čempionato
mažosios taurės laimėtoja.

Aktyviausias sporto klubas 2019 m. – Birštono sveikos gyvensenos klubas ,,Šilagėlė“.
Klubo ,,Šilagėlė“ prezidentui Vytautui Gedminui įteikta
padėka už aktyvią sportinę
veiklą, už pergales Lietuvos
petankės turnyruose.
Geriausi Birštono savivaldybės sportininkai
Geriausias 2019 m. Birštono lengvaatletis – Paulius
Juozaitis, Lietuvos jaunimo
čempionas, tarptautinių varžybų Slovakijoje nugalėtojas,
Lietuvos lengvosios atletikos
jaunimo rinktinės narys.
Neolimpinių sporto šakų
geriausias 2019 m. Birštono sportininkas – Vidas Blekaitis, Pasaulio rąsto kėlimo
vicečempionas.
Olimpinių sporto šakų geriausias 2019 m. Birštono
sportininkas – Paulius Černevičius, Lietuvos irklavimo
čempionas, tarptautinių regatų vienvietėje valtyje finalininkas, Lietuvos irklavimo
jaunimo rinktinės narys.
Sportininkams įteikti Birštono savivaldybės ir sporto
centro prizai, rėmėjų – „Eglės
sanatorijos“ Birštone dovanų kuponai (įteikė „Eglės sanatorijos atstovas Gintautas
Vaičiukynas). Šiaulių banko
dovana įteikta Pauliui Černevičiui.

ŠEŠTAdienis,
2019 m. GRUODŽIO 28 d.,
naujasis gĖlupis



Neblaivus Viešojo saugumo tarnybos
pareigūnas sudavė neblaiviai moteriai

Vilniuje neblaivus Viešojo saugumo tarnybos
pareigūnas sudavė ranka neblaiviai moteriai. Incidentas
įvyko trečiadienį apie 7 val. bute. Vyrui nustatytas
1,88 prom. alkoholio girtumas, moteriai – 3,32 prom.
alkoholio.

10

PRIE VYTAUTO KALNO

ŠEŠTAdienis,
2019 m. GRUODŽIO 28 d.,
naujasis gĖlupis

Kauno rajone rastas moters kūnas su smurto
žymėmis, sulaikyti su įtariamieji

Čilėje galbūt tyčia sukeltas miško gaisras
sunaikino du Valparaiso miesto rajonus
Dešimtys šeimų Čilėje per Kalėdas liko be namų, kai
galbūt tyčia sukeltas miško gaisras turistų pabėgtame
Valparaiso uostamiestyje nusiaubė du šlaituose
įsikūrusius rajonus. Gaisras kilo antradienį ir per kelias
valandas sunaikino ar apgadino maždaug 245 namus.
Trečiadienį 150 ha nusiaubęs gaisras dega toliau.

Trečiadienį Kauno rajone, Garliavoje, rastas moters kūnas
su smurto žymėmis. Ketvirtadienį policija pranešė, kad
sulaikyti du įtariamieji: neblaivus (1,65 prom. alkoholio)
1951 metais gimęs vyras ir 1979 metais gimęs vyras, jie
uždaryti į areštinę.

Šachmatų turnyruose
Greitųjų šachmatų turnyro nugalėtojas – vilnietis
Aras Vardanyan
Gruodžio 14 dieną Birštono gimnazijos aktų salėje vyko atviras greitųjų šachmatų
turnyras „Birštono taurė“, kurį organizavo Birštono savivaldybė ir Lietuvos šachmatų
mokykla.
Gausiai susirinkusius dalyvius pasveikino Birštono
sporto centro direktorius
Saulius Smailys ir Lietuvos
šachmatų mokyklos direktorius Donatas Pilinkus.
Turnyre dalyvavo 104 dalyviai iš Punsko,Minsko, Vilniaus, Kauno, Druskininkų,
Marijampolės, Vilkaviškio,
Alytaus, Jonavos, Kazlų Rūdos, Šiaulių. Turnyre dalyvavo ir Birštono šachmatininkai: Danutė Urbanavičiūtė,
Virginija Černevičienė, Jonas
Džervus, Kazimieras Senavaitis, Jonas Aleknavičius, Algimantas Janauskas ir moksleiviai Ugnė Vėgėlytė ir Julius
Šeržentas.
Geriausia sekėsi birštoniečiams. 1-ąją vietą laimėjo Jonas Džervus, surinkęs 6
taškus iš 9 galimų. 2-ąją vietą iškovojo Kazimieras Senavaitis su 5 taškais, o trečiąją
prizinę vietą užėmė Danutė
Urbanavičiūtė, surinkusi taip
pat 5 taškus.
Tarp jaunesnių birštoniečių geriau sekėsi Ugnei Vėgėlytei, kuri surinko 3 taškus.
Birštoniečiai prizininkai buvo apdovanoti medaliais.
Turnyro nugalėtoju tapo ir
taure buvo apdovanotas Aras
Vardanyan (Vilnius), įveikęs
visus varžovus. 2 vietą lai-

mėjo Pijus Stremavičius (7,5
tšk., Kaunas), 3vietą užėmė
Darius Viškelis (7,5 tšk., Vilnius), 4 vietą – Kasparas Mažiukas (7tšk., Vilnius), 5 vietą
– Marius Bieliauskas (7 tšk.,
Vilnius), 6 vietą – Andrius
Aleknavičius (6,5 tšk., Kaunas), 7 vietą – Paulis Juknis
(6,5 tšk., Kaunas).
Tarp moterų 1vietą iškovojo Kristina Šulikienė (5,5 tšk.,
Kaunas), 2 vietą – Danutė Urbanavičiūtė (5 tšk., Birštonas), 3 vietą – Augustė Ovcinikova (4 tšk., Vilkaviškis).
Iš senjorų geriausiai sekėsi
alytiškiui Rimantui Žebeliui,
surinkusiam 6 taškus. Visi prizininkai buvo apdovanoti medaliais ir piniginiais
prizais. Vaikams buvo įteiktos Lietuvos šachmatų mokyklos išleista knygelė apie
šachmatus.
Kalėdinio šachmatų turnyro nugalėtoja – Danutė
Urbanavičiūtė
Tradicinis kalėdinis šachmatų turnyras vyko Birštono
gimnazijoje gruodžio 10–18
dienomis. Jame dalyvavo 8
vyrai ir 3 moterys.
Žaidė moterys su vyrais
kartu, tik rezultatai buvo

Artėjančios Kalėdos ir
šventinė nuotaika paskatino pakviesti Nemajūnų
bibliotekos padalinio skaitytojus dalyvauti kūrybinėje popietėje.
Į popietę susirinkę skaitytojai kūrė ir piešė kalėdinius
atvirukus-sveikinimus. Renginio tikslas buvo prisiliesti
prie grožio, džiaugsmo ir tas
akimirkas dalinti kitiems.
Darbas reikalavo kūrybiškumo, nes darant atviruką pirmą kartą reikia dirbti

kruopščiai, atidžiai, neskubant. Atrodo, kad mūsų vaikai, be kompiuterio, daugiau
nieko nenori ir nežino. Kūrybinė popietė parodė, kad
yra ne visai taip. Vaikai dirbo
susikaupę, mintyse jau numatydami, kam tą atviruką
dovanos Kalėdų proga. Juk
kuriantis žmogus dažniau
šypsosi, mažiau pyksta. Smagu, kai matai besišypsančius
vaikų veidus ir grožį kuriančias rankas. Džiaugiamės,
kad bendravimas kuriant

Mėgėjų meno kolektyvų
šventinis koncertas

Greitųjų šachmatų turnyro metu A. Rauduvė apdovanoja
birštoniečius K. Senavaitį, J. Džervų ir D. Urbanavičiūtę

skaičiuojami atskirai. Pirmąją vietą užtikrintai laimėjo Danutė Urbanavičiūtė, surinkusi 10 taškų. 2 vietą laimėjo Virginija Černevičienė
(5 tšk.), 3vietą užėmė Ineta
Marčiukaitytė (3,5 tšk.).
Tarp vyrų geriausiai sekėsi
Kazimierui Senavaičiui, kuris
surinko 8 tšk. Antrąją vietą
laimėjo Jonas Aleknavičius, o
trečiąją – Jonas Džervus. Absoliučia turnyro nugalėtoja
tapo šachmatų trenerė Danutė Urbanavičiūtė, nepralaimėjusi nė vienos partijos.
„Žaibo“ turnyre dalyvavo 9
dalyviai, o nugalėtoja vėl tapo
Danutė Urbanavičiūtė.
Moksleivių turnyre dalyvavo 12 mokinių (5 mergaitės ir 7 berniukai). Geriausiai
pasisekė ketvirtokei Nedai
Žuvininkaitei, kuri laimėjo

1 vietą surinkusi 16,5 taško.
Garbinga 2-oji vieta atiteko
pirmokėlei Ugnei Vėgėlytei
(13,5 tšk.), o 3-ioji prizinė
vieta – antrokėlei Ugnei Naudžiūnaitei ( 9,5tšk.). Tarp berniukų vyko atkali kova ir geriausiai sekėsi pirmokėliams:
1-ąją vietą iškovojo Augustas
Jančiulis (17 tšk.), 2-ąją vietą – Kristupas Botyrius (16
tšk.), o 3-iąją vietą – Julius
Šeržentas (15 tšk.).
Varžybų uždaryme dalyvavo Birštono sporto centro
direktorius Saulius Smailys,
kuris visiems nugalėtojams
įteikė kalėdines dovanėles, o
vaikams ir po šokoladą, palinkėdamas gražių pergalių
ateinančiais metais.

buvo mielas visiems. Nemajūnų bibliotekininkė Eitmyra
Grybauskienė sveikina visus
skaitytojus ir linki šiltų bei

jaukių akimirkų šventinio
laikotarpio metu.

Birštono sporto centro
Šachmatų būrelio
informacija

Šventiniai atvirukai

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
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Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gruodžio 20-ąją Birštono kultūros centre vyko
mėgėjų meno kolektyvų
šventinis koncertas, kuriame apsilankę birštoniečiai
galėjo ne tik pasidžiaugti
gražiomis dainomis ir šokiais, bet ir pasisemti daug
geros energijos bei su gera
nuotaika palydėti senuosius metus.
Juk visi laukiame kalėdinio
stebuklo, norime padovanoti
vieni kitiems šypsenas, palinkėti laimės ir sėkmingų ateinančių metų.
Šventinį koncertą daina
apie Kalėdas pradėjo Birštono KC folkloro ansamblis
„Raskila“, neseniai atšventęs
savo veiklos 30-metį.
Po „Raskilos“ scenoje sukosi mažieji „Kupolės“ šokėjai
(vadovė Birutė Brazdžiūtė),
netrukus smagiu šokiu pradžiugino tautinių šokių kolektyvas „Aguonėlė“ (vadovė
Virginija Bankauskienė).
Meno mėgėjų kolektyvų
yra ne tik Birštone, bet ir kitose savivaldybės vietovėse.
Savo krašto dainomis birštoniečius džiugino Nema-

jūnų bendruomenės „Santalka“ vokalinis ansamblis,
vadovaujamas Romualdo
Žukausko.
Gausiai susirinkusius žiūrovus maloniai nudžiugino
ir CRAZY grupės bei mažųjų CRAZY grupių pasirodymas. Mažosios dainininkės
ir jų vadovė Lijana Stakauskaitė sulaukė daug dėmesio
ir plojimų.
Porą gražių dainų padainavo ir Birštono kultūros centro
moterų vokalinis ansamblis
„Aušrinė“, vadovaujamas Aldonos Armonienės.
Netrukus į sceną įsiveržė
„Vėjo“ šokėjai (vadovė Ilona
Aksenavičienė), padovanoję
šokius „Šventinė akimirka“
ir „Kalėdų paslaptys“.
Šventinį vakarą savo šokiu
užbaigė vyresnio amžiaus
šokėjų kolektyvas „Jievaras“
(vadovė V. Bankauskienė).
Taip besilinksminant atvyko ir labai laukiamas svečias
– Kalėdų Senelis, panoręs
kartu su visais pasidžiaugti
gražiais meno mėgėjų pasiekimais, pagirti jų vadovus ir
įteikti dovanėles.
Šis tradicinis prieškalėdinis visų meno kolektyvų pasirodymas – graži ir prasminga dovana birštoniečiams bei
kurorto svečiams.

Birštono viešosios bibliotekos informacija 
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TV PROGRAMA
Taifūnas „Phanfone“ Filipinuose nusinešė
mažiausiai 16 gyvybių

gruodžio
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Visi
kalba 07:00 Mūšio laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo programa
07:30 Kalėdų šeima Elfų
šalyje. Komedija 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios. Orai. 12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Sniegynų vilkė. Žiemos
pasaka. Dok.filmas 12:55
Pasaulio dokumentika.
Premjera. Gyvūnų metropolis. Dok.serialas 13:50
Džesika Flečer 10. Kriminalinis serialas 15:28 Loterija „Keno Loto“.” 15:30
Žinios. Orai 15:45 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Langas į valdžią 18:30
Vakaras su Edita 19:30
Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 20:30
Panorama 20:52 Sportas.
Orai. 21:00 Simonui Donskovui – 70! 22:50 Mano
didelės storos graikiškos
vestuvės 2. Romantinė
komedija 00:25 Su Kalėdom, po velnių. Komedija 01:45 Europos kinas.
Fantomų gniaužtuose.
Drama 03:20 Neužmiršti.
Dok.filmas 04:05 Langas
į valdžią
06:55 Medžioklės sezonas atidarytas 08:30 KINO
PUSRYČIAI Smurfai 2 10:45
Transformeriai. Tamsioji
Mėnulio pusė 13:50 Bėgimas džiunglėse 15:55
Aloha 17:55 Gyvūnų pasaulis 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
SUPERKINAS. PREMJERA
Kamanė 21:50 Karštos
gaudynės 23:40 Draugiškas seksas 01:45 Sumažinti žmonės
06:15 Televitrina 3 06:30
Ančiukų istorijos 1/19s.
07:00 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/11,12s.
07:30 Aladinas 1/150s.
08:00 Ančiukų istorijos
1/20s. 08:30 Virtuvės istorijos 10/17s. 09:00 Gardu 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 nuotykiai ledo šalyje 11:50 Mikė
REKLAMA

Pūkuotukas 12:55 Nevykėlio dienoraštis: Ilga kelionė 14:30 Po priedanga
16:20 Suaugusiųjų priežiūra 18:30 TV3 žinios 362
19:17 TV3 sportas 1 19:22
TV3 orai 362 19:25 Eurojackpot 52 19:30 Uošvių
nepasirinksi 1/4s. 21:00
Gerumo stebuklas 23:15
Meilės priesaika 01:20
Moterys meluoja geriau.
Robertėlis 03:00 Suaugusiųjų priežiūra
06:25 Gyvūnijos stebuklai
(3) 07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(56) 08:30 Galiu rytoj (13)
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina 10:05 Varom! (1)
10:35 Geriausias žmogaus
draugas (1) 11:40 Negyvenamose salose su Beru
Grilsu (2) 12:45 Džeimio
ir Džimio kulinarinės dvikovos (7) 13:45 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (8) 14:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (57) 15:45 Nusikaltimų tyrėjai (2) 17:00
Betsafe–LKL čempionatas.
Rytas - Lietkabelis 19:30
Muzikinė kaukė. Geriausieji 22:05 MANO HEROJUS
Troja 01:00 AŠTRUS KINAS
Skautai prieš zombius
07:15 TV parduotuvė
07:30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“ (15,16)
08:30 „Neprijaukinti“ (1)
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2019” 09:30 Krepšinio pasaulyje su V 10:00
Vantos lapas 10:30 „Pone
prezidente“ (1/25,26,27)
12:00 „Detektyvas Linlis“ (9) 14:00 Gyvenimas
15:00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu. 2019. N7. 16:00 Žinios 16:28 Orai
16:30 Kryptys LT 17:00
Laikykitės ten 18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 Vyrų
šešėlyje (7) 19:00 „Moterų daktaras“ (3/37) 20:00
Žinios 20:28 Orai 20:30
Oponentai 21:00 Kitoks
pokalbis su Edvardu Žičkumi 22:00 Viralas 22:30
Žinios 22:58 Orai 23:00
Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Moterų daktaras“
(3/37) 01:00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“
(1/3,4) 03:00 „Pasaulis iš
viršaus“ (5/13) 03:30 Viralas 04:00 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi 04:45
Gyvenimas

TV

06:20 Akloji (99) 06:50
Kaip tik laiku Kalėdoms
08:40 Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai (98) 09:35 Tėvas
Motiejus (12) 10:50 Akloji
(100,101,102) 12:25 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson
receptai (5) 12:55 Akloji
(103,104,105) 14:30 Sveikatos namai 15:30 Sveikatos
namai televitrina 15:45 Širdele mano (248,249) 17:45
Akloji (26,27) 18:45 Būrėja
(65) 19:15 PREMJERA Karališkasis Kalėdų pokylis
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Minčių galia 22:55 Toks pat kitoks
kaip aš 01:10 Kovos su mafija būrys. Bosas grįžta (3)
03:00 Visa tiesa apie Hario
Kveberto bylą (5,6)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Merūnas Vitulskis. Pasaulio
klasikos hitai 07:15 Auksinis protas 08:30 Unikalios
mamos 09:00 Vilniečiai.
Ada Skliutauskaitė 09:30
Pradėk nuo savęs. Programa apie ekologiją 10:00 Į
sveikatą! 10:30 Smalsumo genas 11:00 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus albumas
11:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis 12:00
Kultūrų kryžkelė. Trembita 12:30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 13:00 Koncertas „Mažesnieji broliai – su
žmonėmis ir dėl žmonių“.
Brolių pranciškonų atsikūrimo Lietuvoje 30-mečiui
14:30 Džiuzepė Verdis.
Opera „Traviata“. Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro spektaklis 16:30
Mūšio laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo
programa 17:00 Klauskite daktaro 18:00 Stambiu
planu 19:00 Kalėdų koncertas „Dievas mums gimė“. Tiesioginė transliacija
iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios.” 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00
Kino žvaigždžių alėja. Mažoji panelė Marker. Romantinė komedija 22:40 Kauno
„Hanza dienos 2019“ 00:35
Dabar pasaulyje 01:05 Velnio nuotaka. Muzikinis filmas Kazio Borutos apysakos „Baltaragio malūnas“
motyvais 02:20 Ir vis tiek
mes mylime. Drama 03:50
ARTS21 04:15 Kelias. Programa apie tradicines protestantų bendruomenes
Lietuvoje

SEKMADIENIS
gruodžio
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Ugnis ir
paguoda. Dok.filmas 07:00
Šventadienio mintys 07:30
Klausimėlis 08:00 Tėčio reikalai 08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų pasakos. Stebuklingas stalelis 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30
Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Septyni
pasauliai, viena planeta.
Azija 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų
jaunikliai. Pirmi gyvenimo
metai 13:45 Puaro. Detektyvas 15:28 Loterija „Keno
Loto“.” 15:30 Žinios. Orai
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Gyvenimo spalvos.
Kalėdos 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Duokim garo! 19:30 Fortūnos šypsena
20:25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.” 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai. 21:00
Savaitė su „Dviračio žiniomis“ 21:30 Snieguolė
ir medžiotojas. Nuotykių
fantastinis filmas 23:35 40
dienų ir 40 naktų. Romantinė komedija 01:10 Pasaulio
dokumentika. Septyni pasauliai, viena planeta.Azija
02:00 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų jaunikliai. Pirmi gyvenimo metai 02:50
Kelionės namo. Dok.filmas
03:55 Šventadienio mintys
04:25 Mano didelės storos
graikiškos vestuvės 2. Romantinė komedija
07:05 Medžioklės sezonas
atidarytas 2! 08:35 Tomas
ir Džeris. Mažieji Kalėdų Senelio pagalbininkai 09:00
Sveikatos namai 10:00 KINO PUSRYČIAI Piratai! Nevykėlių kompanija 11:45
Skūbis Dū 13:30 Piko valanda 15:30 Šnipas ne savo
noru 17:20 Teleloto 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 Lietuvos balsas.
Senjorai 22:10 PREMJERA
Šeimynėlė 00:15 Ačiū už
Jūsų tarnybą 02:25 Karštos
gaudynės
05:45 Televitrina 3 07:00
Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/13,14s. 07:30
Aladinas 1/151s. 08:00 An-

čiukų istorijos 1/21s. 08:30
Svajonių ūkis 6/15s. 09:00
La Maistas 1/17s. 10:00 Pasaulis pagal moteris 8/17s.
11:00 Svajonių sodai 15
12:00 Iš vabalų gyvenimo
13:50 Slaptasis agentas
Maksas 15:40 Urmu pigiau
2 17:30 Visi mes žmonės
3/17s. 18:30 TV3 žinios 363
19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 363 19:30 X Faktorius 7/17s. 22:30 Transporteris 2 00:05 Robinas
Hudas 02:10 Kaimynas
šnipas 03:45 Pono Poperio pingvinai
06:30 „Giants Live“ pasaulio galiūnų čempionatas. Mančesteris, Jungtinė
Karalystė 07:30 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (57) 08:30 Tauro ragas
09:00 „Ultimate Strongman“ pasaulio veteranų
galiūnų čempionatas. Belfastas, Šiaurės Airija 10:05
Varom! (2) 10:35 Geriausias
žmogaus draugas (2) 11:40
Negyvenamose salose su
Beru Grilsu (3) 12:45 Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos (8) 13:45 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (1) 14:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (58) 15:45 Nusikaltimų tyrėjai (3) 17:00
Betsafe–LKL čempionatas.
Nevėžis - Pieno žvaigždės 19:30 Žandaras ir žandariukės 21:30 Narkotikų
prekeiviai (7) 22:30 Gyvi
numirėliai (12) 23:25 Nudėti Giunterį 01:05 Skautai
prieš zombius
07:15 TV parduotuvė 07:30
„Gluchariovas“ (3/7) 08:30
„Neprijaukinti“ (2) 09:00
Mano vieta 09:30 „Neprijaukinti“ (3) 10:00 Šiandien kimba 11:00 Kryptys
LT 11:30 Krepšinio pasaulyje su V 12:00 „Pagrindinis
įtariamasis. Tenison“ (1/5,6)
14:00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi 15:00 Skyrybos 16:00 Žinios 16:28
Orai 16:30 „24/7“ 17:30
Oponentai 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 Vyrų šešėlyje 8 19:00 „Moterų
daktaras“ (3/38) 20:00
Žinios 20:28 Orai 20:30
Lietuva tiesiogiai 21:30
„24/7“ 22:30 Žinios 22:58
Orai 23:00 Laikykitės ten
00:00 „Moterų daktaras“
(3/38) 01:00 „Detektyvas
Linlis“ (9) 03:00 „Pasaulis iš
viršaus“ (5/14) 03:30 Opo-
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Indonezijoje autobuso avarijos aukų
padaugėjo iki 35

Indonezijoje per anksčiau šią savaitę įvykusią katastrofą,
kai autobusas nulėkė nuo 150 metrų aukščio skardžio
ir įkrito į upę, žuvo mažiausiai 35 žmonės, ketvirtadienį,
pateikdami atnaujintus duomenis apie aukas, pranešė
pareigūnai.

Centrinio Filipinų regiono kaimuose ir turistų pamėgtuose
rajonuose Kalėdų dieną siautęs taifūnas nusinešė
mažiausiai 16 gyvybių. Taifūnas „Phanfone“, kurio vėjų
greitis siekė 195 km per. val., trečiadienį plėšė namų stogus
ir vartė elektros stulpus.
ŠEŠTADIENIS
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nentai 04:00 „24/7“

TV

06:05 Akloji (108,109)
07:05 Karališkasis Kalėdų
pokylis 08:45 Daktaras
Ozas 09:40 Tėvas Motiejus
(13) 10:55 Akloji (110,111)
12:00 Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai (6)
12:30 Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos salos (2)
13:00 Gaminame namie
su Reičele Alen (12) 13:30
Sveikinimai 15:45 Širdele
mano (250) 17:15 Akloji
(28,29) 18:15 Būrėja (66,67)
19:15 PREMJERA Kalėdų
sutartis 21:00 SNOBO KINAS Viskas, ką turėjome
23:10 Tyla 02:10 Toks pat
kitoks kaip aš 04:10 Minčių galia
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Monika
Linkytė ir„London Community Gospel Choir“ 07:45
Krikščionio žodis 08:00
Kelias. Programa apie tradicines protestantų bendruomenes Lietuvoje 08:30
Kultūrų kryžkelė. Menora
09:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“
09:30 Linija. Spalva. Forma. Programa apie dailę.
10:00 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija 10:30 Literatūros
pėdsekys. Programa apie
Lietuvos įtaką pasaulio kūrėjams. 11:00 Stop juosta.
Programa apie modernizmo architektūrą. 11:30 7
Kauno dienos 12:00 Kelias
į namus 12:30 Mokslo sriuba 13:00 Klausimėlis 13:15
Simonui Donskovui – 70!
15:00 Šventadienio mintys 15:30 Brandūs pokalbiai 16:00 Euromaxx 16:30
Veranda. Programa apie
aplinkos estetiką 17:00 Stilius 17:55 Kultūringai su Nomeda 18:50 Mūsų miesteliai. Panemunėlis. 2 d 19:45
Premjera. Frenki Dreik paslaptys 1. Detektyvinis serialas 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00
Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. Svečias
– superžvaigždės grupė
„Enigma“ 22:00 Felikso Bajoro dedikacijų vakaras. 85mečio jubiliejinis koncertas.
23:25 Teatras. Dok.laidų ciklas apie teatrą 00:20 Kino žvaigždžių alėja. Mažoji
panelė Marker. Romantinė
komedija 02:00 Snieguolė
ir medžiotojas. Nuotykių
fantastinis filmas 04:05
Šventadienio mintys

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

HOROSKOPAS

Gruodžio 30 - sausio 5 d.

jūsų rankose degte degs. Pats laikas
imtis projektų, iš kurių tikitės didžiausio pelno. Bendradarbis(-ė) į jus svaido meilius žvilgsnius, bet ar protinga
painioti tarnybos ir širdies reikalus?
Sapnai šią savaitę bus iš pirmo žvilgsnio keisti, bet pranašingi.
MERGELĖ
(08.22-09.23)
Jūsų bendro projekto partneris gali
turėti savų slaptų interesų, tad būkite
budrus. Nepatikėkite viso techninio
darbo kitiems. Jūs turite žinoti, kas iš
tiesų vyksta. Šią savaitę pirkti nekilnojamąjį turtą - labai geras ženklas. Artimas jūsų draugas ketina labai kvailai
pasielgti. Jei galite - sustabdykite jį.



DAINININKAS

Gabrielius Liaudanskas



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)
Šią savaitę gali pavykti rasti papildomą
pajamų šaltinį. Tai būtų labai laiku, nes
gresia nemažos išlaidos. Darbe turėsite progą pasireikšti nauju amplua. Tai
atskleis viliojančias perspektyvas, bet
kartu ir suteiks papildomų rūpesčių.
Protingai pasinaudojęs susiklosčiusiomis aplinkybėmis, galite pasiekti
tikrai įspūdingų laimėjimų.



JAUTIS
(04.21-05.21)
Emociškai nebūsite itin stabilus, nors
pastebimų permainų nematyti nei
profesinėje srityje, nei asmeniniame
gyvenime. Kai kuriuos pasiūlymus ar
patarimus galite priimti kaip asmeninį įžeidimą, nors siūlytojo ketinimai iš
tiesų bus patys nekalčiausi. Savo ambicijas verčiau pasistenkite tramdyti.
Antroje savaitės pusėje galite turėti
puikių progų pataisyti santykius su
giminaičiais.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Kažkas jus šią savaitę negailestingai
vedžios už nosies, suteikdamas jums
nerealių vilčių. O tai bus labai nemalonu. Nebūkite naivus ir nepasiduokite.
Keldamas erzelynę ir maištaudamas
tik susigadinsite gerą savo vardą. Pabandykite varžovą įveikti gudrumu.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Laukia nuotykinga savaitė, pilna įdomios veiklos ir jaudinančių pasikeitimų. Ne visi jie galų gale bus teigiami,
ypač antradienį. Galimas kilimas karjeros laiptais. Asmeniniame gyvenime
tikriausiai niekas nesikeis, bet tai juk
nėra blogai?



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Sumaištis jūsų jausmuose. Nebereikėtų svarstyti ir mąstyti - veržkitės į
priekį. Šiuo metu jūs tiesiog privalote
pasitikėti savo jėgomis, jei nenorite
likti paskutinis. Prie jūsų sėkmės prisidėtų ir tai, kaip sugebėsite parodyti
gerąsias savo puses.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Tiesą sakant, šią savaitę vargu ar galėsite daryti bent kiek esmingesnės
įtakos tam, kas vyksta aplink jus. Nesiremkite tik savo paties nuojauta.
Protingiausia būtų šiuo metu gerai
išsiaiškinti padėtį ir klausyti protingų patarimų.



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Šią savaitę daug svajosite, planuosite, imsitės naujų projektų. Vedusieji
galėtų padovanoti sau antrą medaus
mėnesį ar bent jau būti šiek tiek romantiškesni nei paprastai. Piniginės
VANDENIS
išlaidos ar investicijos bus sėkminges(01.21-02.18)
nės antroje savaitės pusėje.
Visi malonūs dalykai kažkuomet baigiasi. Šią savaitę jums tai teks pajusti
VĖŽYS
savo kailiu. Protingiausia šiuo metu
(06.22-07.22)
Savaitės pradžioje galimi netikėti ir būtų nuolankiai pasiduoti likimui, nes
radikalūs pasikeitimai darbe ar tar- jokia kova nepakeis situacijos. Jei bus
nyboje. Jei nesnausite, galėsite įvykių labai sunku, tiesiog paverkite vienas
eigą pakreipti sau naudinga linkme. kamputyje, gal palengvės.







Saugokitės tarnybinio romano - nieŽUVYS
ko gera iš to nebus. Verčiau nusipir(02.19-03.20)
kite loterijos bilietą. Fortūna turėtų Šią savaitę atsidursite kryžkelėje. Jums
jums nusišypsoti.
nepatiks, kad yra kitaip galvojančių nei
jūs. Tuomet ir teks pasirinkti - ar nuoLIŪTAS
lat ginčytis, ar ieškoti kompromiso. Ir
(07.23-08.21)
Savaitės pradžioje būsite kupinas tiek tik jūs pats galite nuspręsti, kuris kedvasinės, tiek fizinės energijos. Darbai lias jums yra priimtinesnis.
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TV PROGRAMA

Pranešė išmokėjusi 110 tūkst. eurų

Už kompensaciją pardavus taršų automobilį
bus galima įsigyti ir dviratį ar paspirtuką

Aplinkos ministerijos duomenimis, 2019 metais iki
gruodžio vidurio iš viso buvo gauti 186 prašymai gauti
1 tūkst. eurų kompensacijai už seną automobilį ir
išmokėjusi 110 tūkst. eurų. Du trečdaliai žmonių rinkosi
įsigyti mažiau taršius automobilius su benzininiu
varikliu, trečdalis – hibridinius, o vos 5 proc. pasirinko
įsigyti elektromobilius.

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika žada, kad kitąmet, gavus
kompensaciją už seną ir taršų automobilį, bus galima įsigyti
ne tik mažiau aplinką teršiantį automobilį, bet ir dviratį ar
paspirtuką. Planuojama panaikinti ir reikalavimą utomobiliui,
norint gauti už jį kompensaciją, turėti galiojančią TA.
PIRMADIENIS
gruodžio

30

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis. Detektyvinis
serialas 10:05 Klausimėlis
10:25 Miuncheno kriminalinė policija 36. Detektyvinis
serialas 11:10 Komisaras
Reksas. Detektyvinis serialas 12:00 Beatos virtuvė
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:20 Laba diena,
Lietuva 15:00 Žinios. Orai.
16:35 Kūrybingumo mokykla 16:45 Premjera. Ponių rojus 4. Serialas 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė 20:25 Loterija
„Keno 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 Komisaras Reksas.
Detektyvinis serialas 00:30
Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Vakaras su
Edita 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Tikrasis
genijus. Serialas
06:00 Piratai! Nevykėlių
kompanija 07:45 Sniego
karalienė 09:10 Kaip prisijaukinti slibiną 11:00 Haris
Poteris ir netikras princas
14:00 Krokodilas Dandis
16:00 Labas vakaras, Lietuva 16:40 Šrekas 2 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 Zoologijos sodo
prižiūrėtojas 21:35 Lietuviški svingeriai 22:28 Telefoninė loterija 1634 22:30
Lietuviški svingeriai 23:30
Pasižadėjęs kitai 01:40
Šeimynėlė
06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1, 52
06:55 Žuvėliokai 3, 47
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 91 07:55 La
Maistas 1, 17 08:55 Meilės
sūkuryje 3203 10:00 Nuo
likimo nepabėgsi 1, 35,36
12:00 Atsargiai! Merginos
REKLAMA

4, 68,69 13:00 Parduotas
gyvenimas 1, 80,81,82,83
15:00 Simpsonai 21, 15,16
16:00 TV3 žinios 263 16:25
TV3 orai 263 16:30 TV Pagalba 14, 82 18:30 TV3 žinios 364 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 364 19:30
Namas 2, 18 20:30 Moterys
meluoja geriau 12, 59 21:00
TV3 vakaro žinios 207 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai
207 22:00 Kalėdinis firmos
vakarėlis 00:05 Transporteris 2 01:40 Meilės priesaika 03:30 Trys muškietininkai 06:00 Sveikatos
medis 6/16s.

07:50 Neklausk meilės vardo (282,283) 08:50 Meilės
sparnai (131) 09:50 Akloji (26,117,118,119) 12:00
Bjaurusis ančiukas Niujorke
(109) 13:00 Zigis ir Ryklys
(76) 13:10 Keista šeimynėlė
(24) 13:35 Antinas Gudruolis (5) 14:00 Ogis ir tarakonai (39) 14:10 Kalėdų sutartis 16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (419,420) 17:10
Būk su manim (1645,1646)
18:30 Keršto gėlės (68)
19:20 Kalėdos vos ne šuniui ant uodegos 21:00
“Velvet” kolekcija (9,10)
23:10 Gyvenimo daina
(63,64) 01:00 Senojo Tilto
paslaptis (246,247) 03:05
06:30 CSI. Majamis (22) Viskas, ką turėjome 04:45
07:25 Mano virtuvė geriau- Tėvas Motiejus (19)
sia (22) 08:35 Stoties policija (19) 09:35 Paskutinis
faras (7) 10:30 Gelbėtojai 06:00 Lietuvos Respubli- 112 (29,30) 11:30 Nusikal- kos himnas 06:05 Naktimų tyrėjai (3) 12:35 Įsta- tis Manhatane. Česlovas
tymas ir tvarka. Specialiųjų Gabalis ir instrumentinis
tyrimų skyrius (7) 13:35 ansamblis „Vilniaus diverMano virtuvė geriausia tismentas“ 07:10 Kultūros
(23) 14:55 Stoties policija diena 07:25 Kaip Paulinė
(20) 16:00 Paskutinis faras Kalėdas gelbėjo. Serialas
(8) 17:00 Info diena 17:30 07:40 Drakoniukas KokoGelbėtojai - 112 (31,32) sas 1. Animacinis serialas
18:30 Betsafe–LKL čempi- 07:55 Smurfai. Animacinis
onatas. Juventus - Žalgiris serialas 08:10 Muzikinis
21:00 Neįmanoma misija. intarpas 08:20 Pradėk nuo
Šmėklos protokolas 23:35 savęs. Programa apie ekoTroja 02:30 Narkotikų pre- logiją 08:50 Maistas: tiesa
keiviai (7) 03:25 Gyvi nu- ar pramanas? 4 09:15 Lamirėliai (12)
bas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Vil06:14 TV parduotuvė
niaus albumas 12:40 Linija.
06:30 Krepšinio pasaulyje
Spalva. Forma. Programa
su V 07:00 Šiandien kimapie dailę 13:05 Stambiu
ba 08:00 „24/7“ 09:00
planu 14:00 Kultūringai su
Apie tave 10:00 GyveniNomeda 15:00 Muzikinis
mas 11:00 Skyrybos 12:00
intarpas 15:10 Olimpinio
TV parduotuvė 12:15 Masidabro žingsniai. Antanas
no vieta 12:50 „Gyvybės
Mikėnas 16:05 Drakoniulangelis“ (1/22) 14:00 Kikas Kokosas 1. Animacitoks pokalbis su Edvarnis serialas 16:15 Smurfai.
du Žičkumi 15:00 LaikykiAnimacinis serialas 16:45
tės ten 16:00 Reporteris
Premjera. Maistas: tiesa ar
16:20 Sportas 16:28 Orai
pramanas? 4 17:05 Premje16:30 „Viešnia iš ateities“
ra. Ieškok manęs Paryžiuje
(1) 18:00 Reporteris 18:20
2. Serialas 18:00 Kultūros
Sportas 18:28 Orai 18:30
diena. 18:30 Gimę tą pačią
„Kartą po 20 metų”. Medieną 19:25 Pasikėsinimas į
lodrama, komedija 20:00
popiežių Joną Paulių II. Dok.
Reporteris 20:20 Sportas
filmas 20:20 Kūrybingumo
20:28 Orai 20:30 Laikymokykla 20:30 Panorama
kitės ten 21:30 Laikykitės
21:00 Dienos tema 21:20
ten su Andriumi Tapinu. NSportas. Orai 21:30 Ste7. 22:30 Reporteris 22:58
buklas. Vaidybinis filmas
Orai 23:00 Kitoks pokalbis
23:00 Istorijos detektyvai
su Edvardu Žičkumi 00:00
23:50 Kūrybingumo moSkyrybos 01:00 „Gyvybės
kykla 00:00 DW naujienos
langelis“ (1/21) 02:00 Lairusų kalba. 00:15 Mokslo
kykitės ten su Andriumi Tasriuba 00:45 Kelias į namus
pinu. N-7. 03:00 „Pavojingi
01:15 Simonui Donskovui
jausmai” (1/1,2,3,4)
– 70! 03:00 40 dienų ir 40
naktų. Romantinė komediTV
06:35 Tėvas Motiejus (19) ja 04:35 Kelias

ANTRADIENIS
gruodžio
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios.
Orai. 09:20 39-asis tarptautinis festivalis „Rytojaus
cirkas“. Cirko programa
10:55 Premjera. Kaip išgelbėti Kalėdas?. Fantastinė komedija šeimai 12:30
Nikas. Kelionė į žvaigždes.
Animacinis filmas 13:50
Dainuoju Lietuvą. Naujametinės dainos. 14:05
Klausimėlis 14:35 Dviračio žinios. Nacionaliniai
humoro asociacijos apdovanojimai H.A.H.A 2019
16:05 „2 Donatai“ – grupė
verta milijono! Koncertas.
17:25 Loterija „Keno Loto“.”
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Kas ir kodėl? 18:30
Vakaras su Edita 19:30
Naujieji su „Dviračio žiniomis“.” 20:25 Loterija „Keno
Loto“.” 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai. 20:59
Loterija „Jėga“.” 21:00 Metų panorama 22:00 LRT
Metų apdovanojimai. Iškilmingas Naujųjų metų
sutikimas 23:57 LR Prezidento Gitano Nausėdos
naujametinis sveikinimas
Lietuvai 00:02 LRT Metų
apdovanojimai. Iškilmingas Naujųjų metų sutikimas 00:30 Grupės „Antikvariniai Kašpirovskio
dantys“ koncertas „Nieko
nereikia daryt“ 01:50 Andriaus Mamontovo „Elektromechaninis koncertas“.”
03:35 Šlagerių festivalis
„Palanga 2018“.” 05:40
Klausimėlis. Šviečiamoji
programa
06:00 Šrekas 2 07:40 Madagaskaras 09:15 Katės ir
šunys 11:00 Haris Poteris
ir mirties relikvijos. 1 dalis
13:50 Krokodilas Dandis 2
16:00 Labas vakaras, Lietuva 16:45 Piko valanda 3
18:30 Žinios 19:50 Sportas
19:57 Orai 20:00 Naujieji
su LNK šeima 23:58 Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos naujametis sveikinimas 00:00
Muzikinė kaukė. Šventinė
puota 02:30 Karštas kubilas - laiko mašina 2 04:15
Piko valanda 3

Keista magija 08:20 Sniegas 10:10 Drakonų kova.
Evoliucija 11:50 Kaimiečiai Beverlyje 13:35 Erelis
Edis 15:40 Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė
ir drabužių spinta 18:30
TV3 žinios 365 19:22 TV3
sportas 1 19:27 TV3 orai
365 19:30 Ledynmetis.
Mamuto Kalėdos 19:55
Vienas namuose 5. Šventinis apiplėšimas 21:40
Kastyčio Kerbedžio jubiliejinis koncertas Amžinai
23:40 Ingos Valinskienės
naujametis koncertas Aš
laimINGA 23:58 Lietuvos
Respublikos Prezidento
Gitano Nausėdos naujametis sveikinimas 00:00
Ingos Valinskienės naujametis koncertas Aš laimINGA 02:00 Auksiniai
svogūnai 04:35 Atsargiai!
Merginos 4, 68,69
06:20 Džeimio ir Džimio
kulinarinės dvikovos (8)
07:20 Šiaurinių elnių šeimyna 08:25 Gyvūnijos
stebuklai (4,5) 10:35 Muzikinė kaukė. Geriausieji
13:05 Jazzu ir D. Montvydo muzikinė dvikova “Red
Bull Soundclash” 15:30
40-asis Pasaulinis rytojaus cirkas 17:25 Visiškai
slaptai 19:10 Nacionalinis
saugumas 21:00 Pasimatymo filmas 22:40 Pinigų
traukinys 00:45 Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas 03:00 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (7)
06:14 TV parduotuvė
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Moterų daktaras“
(3/33,34,35) 10:00 „Neprijaukinti“ (1,2) 11:10 „Aš
myliu savo vyrą“ (1) 12:20
TV parduotuvė 12:35 „Aš
myliu savo vyrą“ (2,3,4)
16:00 Reporteris 16:28
Orai 16:30 „Viešnia iš ateities“ (2) 18:00 Reporteris
18:20 Sportas 18:28 Orai
18:30 Komiko vakaras
20:00 Reporteris 20:20
Sportas 20:28 Orai 20:30
Laikykitės ten su A.Tapinu.
Naujametinis šou. N-7
01:00 Humoro magistrai
02:00 „Aš myliu savo vyrą“ (1,2,3,4) 05:00 „Moterų
daktaras“ (3/33)

TV

06:35 Tėvas Motiejus (20)
07:50 Neklausk meilės
06:20 Televitrina 3 06:35 vardo (284,285) 08:50

Meilės sparnai (132) 09:50
Akloji (27,120,121,122)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (110) 13:00 Zigis ir Ryklys (77,78) 13:20
Keista šeimynėlė (25)
13:50 Antinas Gudruolis
(6) 14:15 Kalėdos vos ne
šuniui ant uodegos 16:00
Svaragini. Amžina draugystė (421,422) 17:00 Būk
su manim (1647,1648,1649)
18:25 Keršto gėlės (69)
19:15 PREMJERA Kalėdos ir pabėgusi nuotaka
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Prancūziška žmogžudystė. Salos žaizdos 22:55
Naujametinis traukinys
00:35 Senojo Tilto paslaptis (248,249) 02:50 “Velvet” kolekcija (9,10) 04:35
Tėvas Motiejus (20)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Kultūros
diena 07:25 Krikščionio
žodis 07:40 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis serialas 07:55 Smurfai. Animacinis serialas
08:20 Į sveikatą! 08:45
Atspindžiai 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 Kalėdų pasaka „Šokio karalienė ir giriniai“. VIII teatralizuotas vaikų ir jaunimo
menų festivalis.” 14:05
Muzikinis intarpas 14:15
Pasaulio dailiojo čiuožimo taurės varžybos. Rusijos „Didysis prizas“. Parodomoji programa 16:30
Rokas Radzevičius. Roko
opera „Jūratė ir Kastytis“
18:00 Metų „Kultūros diena“.” 19:00 Ievos Narkutės koncertas „Kai muzika
baigias“.” 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Ugnies medžioklė su varovais. Miuziklas 23:20 LRT OPUS ORE.
Grupė „Parranda Polar“
23:57 LR Prezidento Gitano Nausėdos naujametinis sveikinimas Lietuvai
23:59 Laikrodis+Himnas
00:02 LRT OPUS ORE. Grupė „Colours of Bubbles“
00:50 LRT OPUS ORE. Grupė „Garbanotas Bosistas“
01:40 LRT OPUS ORE. Grupė „Baltas kiras“ 02:35 LRT
OPUS ORE. Grupė „Royce“
03:10 LRT OPUS ORE. Grupė „Proper Heat“ 03:45 LRT
OPUS ORE. Grupė „Deeper
Upper“ 04:20 Klausimėlis 04:35 Rokas Radzevičius. Roko opera „Jūratė
ir Kastytis“

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Vartotojų kontrolė 07:00
Klauskite daktaro 08:00
Metų panorama 09:00
Vakaras su Edita 10:00
Naujieji su „Dviračio žiniomis“ 10:55 Šv. Mišios
Pasaulinei taikos dienai.
Tiesioginė transliacija iš
Vatikano. 12:40 Vienos
filharmonijos orkestro
Naujametis koncertas
2020. Transliacija iš Vienos. 15:20 Muzikinis intarpas 15:45 Premjera.
Zalcburgo istorija. Romantinė drama 17:25
Loterija „Keno Loto“.”
17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Gyčio Paškevičiaus koncertas „Draugams“.” 20:25 Loterija
„Keno Loto“.” 20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“.” 21:00 Premjera.
Bridžitos Džouns kūdikis. Romantinė komedija 23:00 Meilė ant
ledo. Romantinė drama
00:25 Zalcburgo istorija.
Romantinė drama 02:00
Šlagerių festivalis „Palanga 2019“ 04:05 Gyčio
Paškevičiaus koncertas
„Draugams“
06:00 Sniego karalienė 07:20 Madagaskaras 08:50 Kempiniukas
Plačiakelnis 10:20 Pelės
medžioklė 12:15 Haris
Poteris ir mirties relikvijos. 2 dalis 14:45 Šėtoniškas sandėris 16:35
Mano super buvusioji
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 Betmenas prieš Supermeną. Teisingumo aušra
22:30 Pagirios 3: velniai
žino kur 00:35 Karštas
kubilas - laiko mašina 2
02:20 Pasižadėjęs kitai

06: 30 Televitrina 1
06:45 Vienas namuose
5. Šventinis apiplėšimas 08:25 Sniegas 2
10:05 Eragonas 12:05
Undinėlė 13:50 Boltas 15:35 Narnijos kronikos. Princas Kaspijanas 18:30 TV3 žinios
1 19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 1 19:30
Pelenė 21:35 Nedidelė paslauga 22:25
Vikinglotto 1 22:30 Nedidelė paslauga 23:55
Kalėdinis firmos vakarėlis 01:50 Tėvynė 5, 10
02:50 APB 1, 10 03:40
Erelis Edis
06:05 Gyvūnijos stebuklai (4) 07:10 Visiškai
slaptai 08:55 40-asis
Pasaulinis rytojaus cirkas 10:50 Nacionalinis saugumas 12:30
“Rondo” gyvai 15:00 42asis Tarptautinis Monte Karlo cirko festivalis
17:30 Atsarginių suolelis
19:10 Skorpionų karalius
21:00 Kiečiausi Spartos
vyrai 22:30 Pasimatymo filmas 00:00 Pinigų
traukinys 01:50 Nusikaltimų miestas (8,9)
07:00 TV parduotuvė
07:15 Laikykitės ten su
A 11:00 „Pavojingi jausmai” (1/1,2) 12:00 TV
parduotuvė 12:15 „Mano tėtis Senis Šaltis“
(1,2,3,4) 16:00 Reporteris 16:20 Sportas 16:28
Orai 16:30 „Viešnia iš
ateities“ (3) 18:00 Reporteris 18:20 Sportas
18:28 Orai 18:30 Komiko vakaras 20:00 Reporteris 20:20 Sportas
20:28 Orai 20:30 „Atėjo…Sabas” (1) 21:30
Gyvenimas 22:30 Reporteris 22:50 Sportas
22:58 Orai 23:00 Humoro magistrai 00:00
Humoro vakaras 02:00
„Mano tėtis Senis Šaltis“ (1,2,3,4)

TV

06:35 Tėvas Motiejus
(21) 07:50 Neklausk
meilės vardo (286,287)

08: 50 Meilės sparnai (133) 09:50 Akloji
(28,123,124,125) 12:00
Bjaurusis ančiukas Niujorke (111) 13:00 Riterių
princesė Nela (1) 13:25
Keista šeimynėlė (26)
13:50 Muča Luča (3)
14:15 Kalėdos ir pabėgusi nuotaka 16:00 Svaragini. Amžina draugystė
(423,424) 17:00 Būk su
manim (1650,1651,1652)
18:25 Keršto gėlės (70)
19:15 PREMJERA Linksmų Kalėdų! 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Prancūziška žmogžudystė.
Juodosios Uolos 22:55
Gyvenimo daina (65,66)
00:55 Senojo Tilto paslaptis (250,251) 03:00
Prancūziška žmogžudystė. Salos žaizdos 04:30
Tėvas Motiejus (21)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Džiuzepė Verdis. Opera „Traviata“. Lietuvos
nacionalinio operos ir
baleto teatro spektaklis
08:05 LRT OPUS ORE.
Grupė „Parranda Polar“
08:45 Rasos lašeliai
2019 10:50 LRT Metų apdovanojimai. Iškilmingas Naujųjų metų sutikimas 13:10 LRT OPUS
ORE. Grupė „Garbanotas
Bosistas“ 14:00 Pasaulio
dailiojo čiuožimo taurės
varžybos. Italijos „Didysis prizas“. Parodomoji
programa 16:15 Ievos
Zasimauskaitės koncertas „Aš galiu skrist“.”
17:30 Andriaus Mamontovo „Elektromechaninis
koncertas“.” 19:15 Premjera. Išeiti iš namų. Dok.
filmas 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Prieš spektaklį.
Interviu su Asmik Grigorian. 21:15 Salomėja.
Opera 23:10 Merūnas:
itališkų operų perlai
00:35 Fortūnos šypsena
01:25 Ievos Zasimauskaitės koncertas „Aš galiu skrist“ 02:40 Ugnies
medžioklė su varovais.
Miuziklas 05:05 Brandūs
pokalbiai

tv programa
Nepalas dėl įtariamo kibernetinio
sukčiavimo areštavo 122 Kinijos piliečius

SAUSIO
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30
Žinios. Orai. 09:20 Senis. Detektyvinis serialas
10:10 Klausimėlis 10:25
Miuncheno kriminalinė
policija 36. Detektyvinis
serialas 11:10 Komisaras
Reksas. Detektyvinis serialas 12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:20 Laba diena,
Lietuva 15:00 Žinios. Orai.
16:35 Kūrybingumo mokykla 16:45 Premjera. Ponių rojus 4. Serialas 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro 19:30 Daiktų
istorijos 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Gyvenk
be skolų 22:30 Dviračio
žinios 23:00 Ištikimybė.
Serialas, trileris 23:45 Komisaras Reksas. Detektyvinis serialas 00:30 Mūsų
gyvūnai 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Vakaras su
Edita 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Ištikimybė. Serialas, trileris
04:50 Kūrybingumo mokykla
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (2) 07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
(123,124) 09:45 Gyvūnų
pasaulis 10:15 Rozenheimo
policija (16) 11:15 Atsargiai
- giminės! (5) 11:50 Būrėja (85,86) 13:00 Tik tu ir
aš (36,37) 14:00 Našlaitės
(143) 15:00 Svajoklė (143)
16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30 VIDO VIDeO 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:00 Rimti
reikalai 2 (64) 21:30 Žinios
22:20 Sportas 22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS
Machinatoriai 00:20 Akloji zona (21) 01:10 Pagirios
3: velniai žino kur 02:55
Alchemija X. Vieną kartą
Varėnoj 03:25 RETROSPEKTYVA
REKLAMA

06:10 Televitrina 1 06:25
Žvaigždžių karai. Sukilėliai
2, 1 06:55 Žuvėliokai 3, 48
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 92 07:55 Svajonių
sodai 15 08:55 Meilės sūkuryje 3204 10:00 Nuo
likimo nepabėgsi 1, 37,38
12:00 Atsargiai! Merginos
4, 70,71 13:00 Parduotas
gyvenimas 1, 84,85,86,87
15:00 Simpsonai 21, 17,18
16:00 TV3 žinios 1 16:25
TV3 orai 1 16:30 TV Pagalba 14, 83 18:30 TV3 žinios
2 19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 2 19:30 Farai 13,
17 20:30 Moterys meluoja geriau 12, 60 21:00 TV3
vakaro žinios 1 21:52 TV3
sportas 1 21:57 TV3 orai 1
22:00 Karo dievas 00:25
Skubi pagalba 2, 9 01:15
Makgaiveris 1, 10 02:05
Tėvynė 5, 11 03:10 APB 1,
11 04:05 Skubi pagalba 2,
9 04:55 Atsargiai! Merginos 4, 70,71

22:50 Sportas 22:58 Orai
23:00 Gyvenimas 00:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 01:00 Laikykitės ten 02:00 „Pamotė“
(1,2,3,4)

TV

06:35 Tėvas Motiejus (22)
07:50 Neklausk meilės vardo (288,289) 08:50 Meilės
sparnai (134) 09:50 Akloji
(29,126,127,128) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke
(112) 13:00 Riterių princesė
Nela (2) 13:25 Antinas Gudruolis (7) 13:50 Muča Luča
(4) 14:15 Linksmų Kalėdų!
16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (425,426) 17:00
Būk su manim (1653,1654)
18:00 Keršto gėlės (71)
18:50 Paskolinta meilė
(111) 19:50 PREMJERA Maljorkos bylos (1) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Kasandra. Baltoji mirtis 23:05 Gyvenimo daina
(67,68) 01:00 Senojo Tilto
paslaptis (252,253) 03:05
Prancūziška žmogžudystė.
Juodosios Uolos 04:35 Tė06:20 Negyvenamose vas Motiejus (22)
salose su Beru Grilsu (2)
07:25 Mano virtuvė geriausia (23) 08:35 Stoties poli- 06:00 Lietuvos Respublicija (20) 09:35 Paskutinis kos himnas 06:05 Naktės.
faras (8) 10:30 Gelbėtojai Muzikinis ritualas tarp rea- 112 (31,32) 11:30 Negy- lybės ir sapnų 07:10 Mevenamose salose su Beru tų „Kultūros diena“ 08:15
Grilsu (3) 12:35 Įstatymas Mūšio laukas. Visuomenės
ir tvarka. Specialiųjų tyri- atsparumo skatinimo promų skyrius (8) 13:35 Mano grama 08:45 Smalsumo
virtuvė geriausia (24) 14:55 genas 09:15 Labas rytas,
Stoties policija (21) 16:00 Lietuva 12:00 DW nauPaskutinis faras (9) 17:00 jienos rusų kalba. 12:15
Info diena 17:30 Gelbėtojai Kultūrų kryžkelė. Trembi- 112 (33,34) 18:35 CSI. Ma- ta 12:40 Veranda. Prograjamis (23) 19:30 Jūrų pės- ma apie aplinkos estetiką
tininkai (18) 20:30 Galiu 13:05 Kelionės namo. Dok.
rytoj (14) 21:00 Maksimali filmas 14:00 Gimę tą parizika 22:55 Kiečiausi Spar- čią dieną 14:55 Kremliaus
tos vyrai 00:25 Įstatymas ir Trojos arklys. Dok.filmas
tvarka. Specialiųjų tyrimų 15:50 Džiunglių knyga 1.
skyrius (8) 01:10 Nusikal- Animacinis serialas 16:05
Drakoniukas Kokosas 1.
timų miestas (10,11)
Animacinis serialas 16:15
Smurfai. Animacinis seria06:14 TV parduotuvė 06:30 las 16:40 Premjera. MaisVantos lapas 07:00 „Mote- tas: tiesa ar pramanas? 4
rų daktaras“ (3/36,37,38) 17:00 Premjera. Ieškok
10:00 Laikykitės ten su manęs Paryžiuje 2. SeriaAndriumi Tapinu. N-7. 11:00 las 17:50 „Citadele“ Kara„Pavojingi jausmai” (1/3,4) liaus Mindaugo krepšinio
12:00 TV parduotuvė 12:15 taurė. Ketvirtfinalis. Utenos
„Pamotė“ (1,2,3,4) 16:00 „Juventus“ – Vilniaus „RyReporteris 16:20 Sportas tas“. Tiesioginė transliacija
16:28 Orai 16:30 „Viešnia 20:00 Dokumentinė apyiš ateities“ (4) 18:00 Repor- braiža „Mes nugalėjom“
teris 18:20 Sportas 18:28 20:30 Panorama 21:00
Orai 18:30 „Šuns širdis“ (1) Dienos tema 21:20 Spor20:00 Reporteris 20:20 tas. Orai 21:30 Elito kinas.
Sportas 20:28 Orai 20:30 Tobuli melagiai 23:05 Išeiti
„Atėjo…Sabas” (2) 21:30 iš namų. Dok.filmas 00:15
Skyrybos 22:30 Reporteris DW naujienos rusų k.
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SAUSIO

3

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30
Žinios. Orai. 09:20 Senis. Detektyvinis serialas
10:25 Miuncheno kriminalinė policija 36. Detektyvinis serialas 11:10
Komisaras Reksas. Detektyvinis serialas 12:00
Vartotojų kontrolė 13:00
Stilius 13:58 Loterija „Keno Loto“.” 14:00 Žinios.
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva 15:00
Žinios. Orai. 16:35 Kūrybingumo mokykla 16:45
Premjera. Ponių rojus
4. Serialas 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Kas
ir kodėl? 18:30 Visi kalba 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno
Loto“.” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Auksinis protas 22:55 Milžinas
Halkas. Fantastinis veiksmo filmas 01:15 Šiukšlės.
Drama 03:10 Kas ir kodėl? 03:40 Šventadienio mintys 04:05 Beatos
virtuvė
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (3) 07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
(125,126) 09:45 Rimti reikalai 2 (64) 10:15 Rozenheimo policija (17) 11:15
Atsargiai - giminės! (6)
11:50 Būrėja (87) 12:25
Būrėja (88) 13:00 Tik tu ir
aš (38,39) 14:00 Našlaitės (144) 15:00 Svajoklė
(144) 16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30 VIDO
VIDeO 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
KK2 penktadienis 21:00
SAVAITĖS HITAS Žalioji
zona 23:10 Reindžeriai
01:10 Projektas X 02:40
Machinatoriai
06:10 Televitrina 1 06:25
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 2 06:55 Žuvėliokai
3, 49 07:25 Kempiniukas
Plačiakelnis 1, 93 07:55
Farai 13, 17 08:55 Meilės
sūkuryje 3205 10:00 Nuo
likimo nepabėgsi 1, 39,40
12:00 Atsargiai! Merginos
4, 72,73 13:00 Parduotas
gyvenimas 1, 88,89,90,91

15:00 Simpsonai 21, 19,20
16:00 TV3 žinios 2 16:25
TV3 orai 2 16:30 TV Pagalba 14, 84 18:30 TV3
žinios 3 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 3 19:30
Gražuolė ir pabaisa 21:05
Toras 23:15 Megė 01:00
Karo dievas 03:10 Nedidelė paslauga
06:35 CSI. Majamis (23)
07:30 Mano virtuvė geriausia (24) 08:40 Stoties policija (21) 09:40
Paskutinis faras (9) 10:35
Gelbėtojai - 112 (33,34)
11:35 Jūrų pėstininkai (18)
12:35 Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius (9) 13:35 Mano virtuvė geriausia (25) 14:55
Stoties policija (22) 16:00
Paskutinis faras (10) 17:00
Info diena 17:30 Gelbėtojai - 112 (35,36) 18:35 CSI.
Majamis (24) 19:30 Amerikietiškos imtynės (51)
21:30 Porininkai 23:20
Maksimali rizika 01:15
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (9)
02:00 Nusikaltimų miestas (12,13)
06:14 TV parduotuvė
06:30 Gyvenimas 07:30
Kryptys LT 08:00 „Detektyvas Linlis“ (3,4) 12:00 TV
parduotuvė 12:15 „Atėjo…
Sabas” (1,2) 14:00 Skyrybos 15:00 „Pavojingi jausmai” (1/5,6) 16:00 Reporteris 16:20 Sportas 16:28
Orai 16:30 „Viešnia iš ateities“ (5) 18:00 Reporteris
18:20 Sportas 18:28 Orai
18:30 „Šuns širdis“ (2)
20:00 Reporteris 20:20
Sportas 20:28 Orai 20:30
Laikykitės ten 21:30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi 22:30 Reporteris
22:50 Sportas 22:58 Orai
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2019” 23:30
Vantos lapas 00:00 „Atėjo…Sabas” (1,2) 02:00
Skyrybos 03:00 „Pavojingi jausmai” (1/5,6) 04:00
Laikykitės ten

TV

06:35 Tėvas Motiejus (23)
07:50 Neklausk meilės
vardo (290,291) 08:50
Meilės sparnai (135) 09:50
Akloji (129,130,30,31)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (113) 13:00
Riterių princesė Nela (3)
13:30 Antinas Gudruo-
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Kinijos povandeninis laivas išbandė
didelio nuotolio balistinę raketą

Nepale daugiau kaip 100 Kinijos piliečių, turėjusių turistines
vizas, buvo areštuoti dėl įtariamos kibernetinio sukčiavimo
schemos. Keliomis dienomis anksčiau daugiau kaip 340
Kinijos piliečių buvo suimti Filipinuose. Praeitą mėnesį dar
beveik 700 šios šalies piliečių buvo suimti Malaizijoje.
KetvirtADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2019 m. GRUODŽIO 28 d.,
naujasis gĖlupis

Kinijos povandeninis laivas atliko didelio nuotolio
balistinės raketos, galinčios smogti bet kuriam Jungtinių
Valstijų teritorijos taškui, bandomąjį paleidimą,
antradienį pranešė dienraštis “The Washington Times”.
lis (8) 14:00 Muča Luča
(5) 14:25 Ogis ir tarakonai (1,2) 14:45 Maljorkos
bylos (1) 16:00 Svaragini. Amžina draugystė
(427,428) 17:00 Būk su
manim (1655,1656) 18:00
Keršto gėlės (72) 18:50
Paskolinta meilė (112)
19:50 PREMJERA Maljorkos bylos (2) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Visa
tiesa apie Hario Kveberto bylą (7,8) 23:00 Kovos
su mafija būrys. Bosas
grįžta (4) 01:00 Senojo
Tilto paslaptis (254,255)
03:05 Kasandra. Baltoji
mirtis 04:45 Tėvas Motiejus (23)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius
Jazz 2019. Castor Stetson
(Lietuva) 06:50 LRT OPUS
ORE. Grupė „Deeper Upper“ 07:30 Džiunglių knyga 1. Animacinis serialas
07:40 Drakoniukas Kokosas 1. Animacinis serialas
07:55 Smurfai. Animacinis serialas 08:20 LRT
OPUS ORE. Grupė „Royce“
08:50 Maistas: tiesa ar
pramanas? 4 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 12:40 7 Kauno dienos 13:05 Mūsų
miesteliai. Panemunėlis. 2 d 13:55 Salomėja.
Opera 15:50 Džiunglių
knyga 1. Animacinis serialas 16:05 Drakoniukas
Kokosas 1. Animacinis
serialas 16:15 Smurfai.
Animacinis serialas 58,59
s 16:45 Premjera. Maistas: tiesa ar pramanas?
4 17:05 Premjera. Ieškok
manęs Paryžiuje 2. Serialas 18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną 19:20 Virgilijus Alekna. Širdžių čempionas.
Dok.filmas 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 21:30
Europos kinas. Julija ir
karininkas. Drama 23:00
Tolimųjų Rytų griausmas.
Dalyvauja būgnininkai iš
Japonijos Ichitaro 00:30
DW naujienos rusų kalba.
00:45 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką 01:15 Kėdainių miesto
šventė 2019 02:05 Elito
kinas. Tobuli melagiai.
Komedija 03:40 Kelionės
namo. Dok.filmas 04:40
7 Kauno dienos

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTADIENIS
SAUSIO
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Mūšio laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo programa
07:30 Gipsas. Komedija
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Nepažįstamas kiaulinių pasaulis
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų
metropolis 13:50 Džesika
Flečer 10. Kriminalinis serialas 15:28 Loterija „Keno Loto“.” 15:30 Žinios.
Orai 15:45 Sveikinimų
koncertas 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Langas į valdžią 18:30 Vakaras su Edita 19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.” 20:30
Panorama 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Saulius
Prūsaitis „Namo nereiks
pareit!“. Koncertinis šou
22:30 Kiniška dėlionė.
Komedija 00:30 Milžinas
Halkas. Fantastinis veiksmo filmas 02:50 Europos
kinas. Julija ir karininkas.
Drama 04:20 Kūrybingumo mokykla
06:55 Tomo ir Džerio nuotykiai (2) 07:20 Zigis ir
Ryklys (13) 07:45 Šaunusis Skūbis-Dū (21) 08:10
Ponas Bynas (26) 08:40
Tomo ir Džerio nuotykiai
(7) 09:10 Beprotiškos
melodijos (6) 09:35 KINO PUSRYČIAI Mėnulio
užkariautojai 11:25 Tėčio
dienos stovykla 13:15 Sugrįžęs iš praeities 15:30
Gyvenimo užrašai 17:55
Gyvūnų pasaulis 18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 SUPERKINAS
Misija Katmandu. Nelės Ir Simono nuotykiai
21:15 Auksinis kompasas 23:30 Žinių vedėjas
2. Legenda tęsiasi 01:35
Žalioji zona
06:15 Televitrina 1 06:30
Ančiukų istorijos 1, 21
07:00 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1, 15,16
07:30 Aladinas 1, 152
08:00 Ančiukų istorijos
1, 22 08:30 Virtuvės istorijos 10, 18 09:00 Gar-

du Gardu 9, 1 10:00 Būk
sveikas! 3, 1 10:30 Penkių žvaigždučių būstas 7,
18 11:00 Mano pinigai 1,
10 11:30 Planeta 51 13:05
Johanos paslaptis 14:45
Asteriksas ir Obeliksas:
jos didenybės tarnyboj
16:45 Ekstrasensų mūšis 18, 3 18:30 TV3 žinios 4 19:17 TV3 sportas
1 19:22 TV3 orai 4 19:25
Eurojackpot 1 19:30 Uošvių nepasirinksi 1, 5 21:00
Iš meilės Pablui 23:20
Deadpool 01:25 Toras
03:20 Megė 04:55 Tėvynė 5, 10
06:25 Gyvūnijos stebuklai (5) 07:30 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (58) 08:30 Galiu
rytoj (14) 09:00 Sveikatos kodas 10:05 Varom!
(3) 10:40 Diena laukinėje
gamtoje (2) 11:40 Negyvenamose salose su Beru
Grilsu (4) 12:45 Džeimio
ir Džimio kulinarinės dvikovos (9) 13:45 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (2) 14:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (59) 15:45 Nusikaltimų tyrėjai (4) 17:00
Betsafe–LKL čempionatas. Rytas - Nevėžis 19:30
Muzikinė kaukė 22:00
Dakaras 2020 (1) 22:30
Laukiniai laukiniai vakarai
00:40 Blogas senelis
07:15 TV parduotuvė
07:30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“ (17,18)
08:30 „Neprijaukinti“
(3) 09:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2019”
09:30 Krepšinio pasaulyje 10:00 Vantos lapas
10:30 „Kartą po 20 metų”. Melodrama, komedija 12:00 „Detektyvas
Linlis“ (10) 14:00 Gyvenimas 15:00 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu. N-7.
16:00 Žinios 16:28 Orai
16:30 Kryptys LT 17:00
Laikykitės ten 18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30
Vyrų šešėlyje (1) 19:00
„Moterų daktaras“ (3/39)
20:00 Žinios 20:28 Orai
20:30 „Senos sodybos
belaisvis“. Drama 22:30
Žinios 22:58 Orai 23:00
Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Moterų daktaras“
(3/39) 01:00 „Pagrindinis
įtariamasis“ (6/2) 03:00
„Pasaulis iš viršaus“ (1/1)
03:30 Kryptys LT 03:50

Laikykitės ten 04:35 Gyvenimas

TV

06:45 Akloji (117,118)
07:45 Pragaro katytė
(15) 08:40 Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai (100) 09:35 Tėvas
Motiejus (14) 10:50 Gordono Ramzio virtuvės
pamokos (1) 11:55 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson receptai (7,8) 12:55
Akloji (122,123,124) 14:30
Sveikatos namai 15:30
Sveikatos namai televitrina 15:45 Širdele mano (1,2) 17:45 PREMJERA Uždrausto miesto intrigos (1) 18:50 Akloji
(129,130) 19:50 Būrėja
(85,86) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA
Geriausia draugė 22:55
Blogasis Santa 2 00:40
Kovos su mafija būrys.
Bosas grįžta (4) 02:30
Visa tiesa apie Hario Kveberto bylą (7,8)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Merūnas: itališkų operų perlai
07:30 Auksinis protas
08:45 Po pamokų. Apie
mus supantį pasaulį – suprantamai ir žaismingai
09:00 Vilniečiai. Albinas
Purys 09:30 Pradėk nuo
savęs. Programa apie
ekologiją 10:00 Į sveikatą! 10:30 Smalsumo genas 11:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
11:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis 12:00
Kultūrų kryžkelė. Trembita 12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 13:00
ARTS21 13:30 Premjera.
Indivizijos. TV meninės
dokumentikos apybraižų
ciklas. 14:00 Marijus Adomaitis. Muzikinis spektaklis „e-CARMEN“ 16:00
Euromaxx 16:30 Mūšio
laukas 17:00 Klauskite
daktaro 18:00 Stambiu
planu 18:55 Pasaulio teisuoliai 19:45 Premjera.
Frenki Dreik paslaptys
1. Detektyvinis serialas
20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Apgaulė. Kriminalinė komedija 23:05 Lemon Joy
– 25. Gimtadienio koncertas. 00:50 Virgilijus Alekna. Širdžių čempionas.
Dok.filmas 02:00 Šiukšlės. Drama 03:55 ARTS21
04:20 Kelias
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SKELBIMAI

Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav. iki 8 sav.
amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš
karto. Tel. 8 612 34503.
Vilniaus apskrities ūki
ninkas nuolat perka
arklius. Suteikia trans
porto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

Nekilnojamas turtas

Automobiliai, dalys

2 kambarių butus

Parduoda

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

„VW Passat“ (1993 m., 1,9 l,
D, lengvojo lydinio ratlankiai,
papildomai žieminės padangos su viskuo, el. nuleidėjai,
šildomos sėdynės, stoglangis,
geros būklės, 850 Eur). Tel. 8
605 89017.

Perka

Skubiai perku 1, 2, 3 ar 4 kambarių butus, gali būti su skolomis. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8
642 33366.

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 676 41155.
Brangiai mišką (gali turėti
bendrasavininkų, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

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

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

Perka

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

Žemės ūkis

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.
Superkame kar
ves, bulius ir tely
čias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supir
kėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Įmonė tiesiogiai galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 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 (Ričardas Lukauskas).

Įvairios prekės
Parduoda

DURPIŲ BRIKETAI
IR MALKOS

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

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

Perka

Išnuomoja
Alytaus Jazminų turguje išnuomojama patalpa prekybai. Tel.
8 604 18200.

Išsinuomoja

Ūkininkas išsinuomotų dirbamos ar apleistos žemės Stakliškių apylinkėse (kaina nuo 100
Eur/ha). Tel. 8 675 78390.
REKLAMA

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“).

Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Tel. 8 672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.

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

Sausas kapotas malkas, laikomas po stogu (vežame ir mažais kiekiais), pušines atraižas,
supjautas po 30 cm, statybinę
medieną, malkines, voljerus
šunims, sandėliukus, lauko tualetus, sūpynes, šulinių apdailas,
mėsos rūkyklas. Atvežame. Tel.
8 648 61061.

Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.

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

Uosio, skroblo, juodalksnio,
beržo malkas, supjautas kaladėmis, sukapotas ir 2-3 m ilgio.
Pristatymas nemokamas. Statybinę medieną pagal klientų pageidaujamą ilgį ir išmatavimus.
Išrašau sąskaitą. Pristatymas
nemokamas. Tel.: 8 614 98516,
8 639 48191.
Pjuvenų briketus gamintojo
kainomis. Tel. 8 600 43966.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

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

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

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įren
gimo darbus. Sudarome sąma
tas, pristatome medžiagas, sutei
kiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.

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

Paslaugos

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

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

Paskolos!!! Turimų
paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame
paskolas ir refinansuojame
turimas bei kt. skolas (antstoliai, Sergel, Gelvora ir kt.)
sumoje nuo 100 iki 10 000
eurų sumai, laikotarpiui nuo 2
iki 48 mėn. Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje.
Konsultuojame pensijų kaupimo II - III pakopoje klausimais.
Tarpininkas Ričiardas (ind.
veiklos pažym. Nr. 621263). Tel.
8 601 50935.
Atlieku įvairius vidaus ir
lauko apdailos darbus. Tel. 8
689 80927.
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!

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

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

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

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname, šiltiname ir dažome namų
fasadus. Statome karkasinius
namus. Kasame pamatus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame
langų apdailą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame
butus: dažome, glaistome, klojame laminatą, atliekame kitus
darbus. Tel. 8 606 46488.

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

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

Santechnikos darbai: vamzdžių keitimas, metalinių vamzdžių sriegimas, klozetų tvarkymas ir keitimas, nerūdijančių kriauklių skylių gręžimas.
Profesionalia įranga atkišu
kanalizacijas. Katilų prijungimas ir kiti santechnikos darbai.
Atvykstu ir savaitgaliais bei į
rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba
8 619 54866.
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 virykles, orkaites, džiovykles.
Atvykstu į namus. Suteikiu
garantiją. Tel. 8 647 55929.
Suremontuosime Jūsų seną
arba naują lengvąjį automobilį
arba mikroautobusą (smėliavimas, virinimas, detalių keitimas,
kėbulo įstrižainių atstatymas,
paruošimas, dažymas). Taip pat
motociklų detalių, plastmasių
taisymas. Tel. 8 687 26417.

Remontuoju visų modelių
„MTZ“ ir „Belarus“ traktorius.
Tel. 8 678 04550.
Atliekame įvairius žemės
kasimo, lyginimo darbus:
kasame, valome tvenkinius,
darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome teritorijas.
Konsultuojame. Turime patirtį.
Dirbame kokybiškai. Tel. 8 640
50090.

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 Birštone reikalinga kambarinėvalytoja, apmokome dirbti.
Tel. 8 687 53756. Galima siųsti
CV el.p. pusynebirstone@gmail.
com
Baldų įmonei – stalius. Atlyginimas nuo 600 iki 1000 Eur.
Gaminame nestandartinius
medinius baldus ir duris. Tel.
8 679 11884, www.baldaiirspalvos.lt

Nori susipažinti

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

Kviečia

Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
REKLAMA

(„Carito“ bendruomenės namai), Birštone ir III – 18 val. ir V
– 15 val. Bulikos g. 6, Jiezne. Tel.:
8 689 36747, 8 602 88177.

Renginiai

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

Gruodžio 28 d. 19 val. Užuguosčio sporto salėje (Mokyklos g. 10,
Užuguostis) – 5-asis Legendinis
Užuguosčio karnavalas. Renginys nemokamas. Vakaro tema
– neonas. Vakaro metu vyks
labdaringa loterija, Jūsų laukia
foto veidrodis, neoninis grimas
ir dažai. 19.00 val. – Labdaringo
vakaro pradžia. Mažųjų renginio
dalyvių susitikimas su aktore
Giedre Kederyte ir dovanos.
Padėkos apdovanojimai „Užuguosčio varpai“. Magijos teatras
„DiArchy“. Labdaringa loterija ir
daug vertingų prizų. Lietuviškų šlagerių koncertas (grupė
„DAR“). Vakaro netikėtumas
– Antaveršio kietoji energetika.
Diskoteka su atlikėjais „Keyper“
– užsienietiški šlageriai gyvai.
2.00 val. – pabaiga.
Gruodžio 29 d. 16 val. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio
centre – Naujametinis šventinis
koncertas „Palydėkim metus“.
Jums koncertuos grupė „Lietuvaičiai“. Po koncerto vyks šventinė diskoteka su grupe „Tuoj“.
Renginys nemokamas.
Gruodžio 29 d. 16 val. Prienų
sporto arenoje – LKL krepšinio varžybos“: Prienų „CBET“
– Šiaulių „Šiauliai“.

Sausio 3 d. 18 val. Stakliškių
kultūros ir laisvalaikio centre
– šventinis koncertas „Pabūkime kartu“. Savo gražiausias
dainas ir muzikos akordus dovanos liaudiškos muzikos kapela „Korys“, vokalinis ansamblis
„Guosta“, linksmasis „Trio“. Apie
pačius tyriausius jausmus papasakos teatro trupė. Renginys
nemokamas.
Sausio 6 d. 13 val. Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje (Pilotiškių g. 12, Pilotiškių k., Naujosios Ūtos sen.,
Prienų r. sav.) minėsime iškiliojo
kraštiečio poeto, rašytojo, literatūrologo Vinco Mykolaičio-Putino 127-ąjį gimtadienį. Renginio
metu kviečiame skaityti poeto
kūrybą. Apie ketinimus 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.

Sausio 14 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– rež. Roberto Razmos kino
filmas (romantinė komedija)
„Tobulas pasimatymas“. Bilieto
kaina – 5 Eur.

Sausio 28 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– animacinis filmas visai šeimai
„Šuniškas pokštas“. Bilieto kaina
4 Eur.

Parodos

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

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama dailininkės Jurgitos Rancevienės tapybos darbų paroda „Mutabor“.
Paroda veiks gruodžio–sausio
mėn.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama Elenos Kurklietytės
monotipijų paroda „Sėkmės
medžioklė“. Paroda veiks iki
sausio 6 d.
Prienų krašto muziejuje veikia
kalėdinė paroda-mugė, kurioje
galima apžiūrėti ir įsigyti rankdarbius. Mugė veiks iki gruodžio
31 d.

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

Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama Prienų meno mokyklos dailės klasės mokinių
tapybos paroda „Spalvos ir
mintys“.

Pakuonio laisvalaikio salėjebibliotekoje gruodžio mėn.
eksponuojama Mildos Kiaušaitės fotografijos darbų paroda
„Beveidžiai“.
Ašmintos laisvalaikio salėje
gruodžio mėn. eksponuojama
Prienų meno mokyklos dailės
klasės mokinių tapybos paroda
„Spalvos ir mintys”.

Prienų sporto arenoje eksponuojama 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 fotografijose.

Varžybos

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

GRUODžIO 29 d. 16.00
Bval. Prien ų KKS C B
arenoje Betsafe-LKL varžybos: Prienų „CBET“ prieš
Šiaulių „Šiaulius“. Tiesioginė
transliacija internetu DELFI
TV.

ŠEŠTAdienis,
2019 m. GRUODŽIO 28 d.,
naujasis gĖlupis
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BALANDŽIO 11 d. 17:00
B
val. Betsafe-LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“

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

BALANDŽIO 16 d. 18:30
B
val. Prienų KKSC arenoje Betsafe-LKL varžybos:
Prienų „CBET“ prieš Vilniaus
„Rytas“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

SAUSIO 4 d. 17.00 val.

BBetsafe-LKL varžy-

bos: Klaipėdos „Neptūnas“
prieš Prienų „CBET“. Tiesioginė
transliacija internetu DELFI
TV.
SAUSIO 12 d. 17.00 val.

BBetsafe-LKL varžybos:
Alytaus „Dzūkija“ prieš Prienų
„CBET“. Tiesioginė televizijos
transliacija BTV.

SAUSIO 19 d. 17:00 val.

BPrienų KKSC areno-

je Betsafe-LKL varžybos:
Prienų „CBET“ prieš Pasvalio
„Pieno žvaigždės“. Tiesioginė
transliacija BTV.

SAUSIO 25 d. 17:00 val.
Betsafe-LKL varžybos: Panevėžio „Lietkabelis“
prieš Prienų „CBET“. Tiesioginė
transliacija BTV.

B

VASARIO 1 d. 18:00 val.
Prienų KKSC arenoje Betsafe-LKL varžybos:
Prienų „CBET“ prieš Klaipėdos
„Neptūnas“. Tiesioginė transliacija 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 arenoje Betsafe-LKL varžybos:
Prienų „CBET“ prieš Kauno
„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

B

KOVO 8 d. 16:00 val.
B
Prienų KKSC arenoje Betsafe-LKL varžybos:

Prienų „CBET“ prieš Alytaus
„Dzūkija“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.
KOVO 15 d. 17:00 val.
B
Betsafe-LKL varžybos:
Utenos „Juventus“ prieš Prienų

„CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

KOVO 21 d. 17:00 val.
B
Betsafe-LKL varžybos:
Kėdainių „Nevėžis“ prieš Prienų
„CBET“. Tiesioginė transliacija
BTV.

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį
„Naujasis Gėlupis“ 2020 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių
krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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6x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1

SAUSIO

3

Atsakymai

Sausio 1 d.
TREČIADIENIS
5
Naujieji metai
Lietuvos vėliavos diena
© 2016 KrazyDad.com
© 2016 KrazyDad.com
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:02
Dienos ilgumas 07.20
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Sudoku
Mečislovas, Arvaidas, Arvaidė,
Įrašykite
skaiEufrozija, Mečys, Eufrozina
tmenis nuo 1 iki
Tinkamas
laikas
sėti:
on of the classic strategy game in which you must locate and sink a
9 taip,
kad skainetinkamas
sėti.row/column
dicate the number
of squareslaikas
in each
that contain a ship
Sode, darže:
nesikarndicate water, specific ships, or parts of ships.tmenys
Circles indicate
tinkamas laikas laistyti, netintotųsquares
eilutėse,
s). Semicircles indicate ends of larger ships. Large
kamas laikas kaupti vaisius.
© 2015 Schoolhouse ©
Technologies
2015 Schoolhouse Technologies - 1 nds are unspecified ship pieces. The completestulpeliuose
list of ships bei
he puzzle. No ship may
touch2 another
ship, even
diagonally.
paryškintuose
Sausio
d.
9 langelių (3×3)
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:42
kvadratuose.
leidžiasi 16:03
Dienos ilgumas 07.21
jauniausiu planetoje, pabuvojusiu abejuose
Lošimas
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Savaitė istorijos puslapiuose
ašigaliuose.
Nr. 1398
Bazilijus, Grigalius, Mažvydas,
m. gruodžio 28 d.: vyskupas AntaGailutė, Fulgentas, Stefanija
2019-12-25
m. gruodžio 29 d.: Kazachstanas
nas Baranauskas Seinų katedroje
Tinkamas laikas sėti:
paskelbė krikščionių ir musulmolapines petražoles, špinatus,
pirmą kartą sakė pamokslą lietuvių kalba.
SKAIČIAI
nų
šventes
poilsio
dienomis.
salotas, lapinius burokėlius,
m. gruodžio 28 d.: įkurta Lietuvos
salierus, agurkus, smidrus, ko- Pagrindiniai skaičiai: 03, 18, 22,
m. gruodžio 30 d.: į JAV sudėtį
ūkininkų sąjunga.
pūstus (ir žiedinius).
33, 39, 41
integruota Luiziana – prisijungus
Sode, darže:
m. gruodžio 28 d.: Kaune sureng- šiai 828 tūkst. kvadratinių mylių teritorijai, JAV
Vikingo
skaičius:
08
tinkamas laikas kaupti, kontos pirmosios bokso varžybos, ku- plotas išaugo beveik dvigubai.
servuoti ir šaldyti vaisius.
rių iniciatorius buvo lakūnas Steponas Darius.
Vieno derinio laimėjimų
m. gruodžio 30 d.: užveistos pirlentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
Sausio 3 d.
m. gruodžio 28 d.: pradėjo veikti
mosis kavos plantacijos.
PENKTADIENIS
Kėdainių chemijos kombinatas.
6+1
22269752.00€ 0
m. gruodžio 30 d.: JAV prekyboSaulė teka 08:42
6
245321.50€
0
m. gruodžio 28 d.: Viljamas
je pasirodė pirmasis spalvotas
leidžiasi 16:04
Seimplas užpatentavo kramto- televizorius.
Dienos ilgumas 07.22
5+1
26193.00€ 0
Priešpilnis (8 mėnulio diena) 5
mąją gumą.
684.00€
7
m. gruodžio 31 d.: vokiečių okuGenovaitė, Viltautas, Vyda,
m. gruodžio 28 d.: Rusijai, Balta4+1
92.50€
62
pacinei kariuomenei apleidus
Vida
rusijai, Ukrainai ir Transkaukazo fe- Vilnių ir artėjant Raudonajai armijai, Mykolo
Tinkamas laikas sėti:
4
7.00€
511
deracijai sudarius konfederaciją, įsteigta Sovie- Sleževičiaus vadovaujama Vyriausybė pasilapines petražoles, špinatus, 3+1
4.50€
1154
salotas, lapinius burokėlius,
tinių Socialistinių Respublikų Sąjunga (SSRS). traukė į Kauną.
1.50€
8093
salierus, agurkus, smidrus, ko- 3
m. gruodžio 29 d.: Tomas Edisonas
m. gruodžio 31 d.: pradėjo veikti
pūstus (ir žiedinius).
2+1
1.25€
8344
užpatentavo radiją.
Ignalinos atominė elektrinė;
Sode, darže:
2
0.75€
58103
tinkamas laikas kaupti, konm. gruodžio 29 d.: vienuolim. gruodžio 31 d.: uždarytas 21
servuoti ir šaldyti vaisius.
Kito tiražo prognozė: 24,2 mln. Eur
kmetis Robertas Šumanas tapo
metus veikęs Ignalinos atominės

1897
1919
1929
1963
1869
1922

+1

31 37 20 35 27
31 37
30 20 35 27
30
gruodžio P I R M A D I E N I S

0
3

+1

-1-

elektrinės pirmasis blokas. 2009 m. gruodžio 31
d. uždarytas ir antrasis (paskutinis) IAE blokas.

1919

m. sausio 1 d.: Gedimino pilies
bokšte Lietuvos trispalvę kaip laisvos Lietuvos ženklą iškėlė Lietuvos savanorių
būrys. Pakelta vėliava buvo palydėta šūviais.

2002
2015
1926
1839
1975
1871
1888
liuta – eurais.

m. sausio 1 d.: Lietuvos bankai
pradėjo prekiauti naująja ES va-

P E N K TA D I E N I S

+3
+5

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +4

+5 +6

VANDENS TEMPERATŪRA
+3 NEMUNAS
PRIE NEMAJŪNŲ
2019-12-20
+4 KAUNO MARIOS
+5 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+2 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

m. sausio 1 d.: Lietuva įsivedė eurą.

letenis.

m. sausio 2 d.: pasirodė pirmasis Lietuvoje orų prognozės biu-

m. sausio 2 d.: Prancūzų fotografas Luizas Dageras pirmą kartą
istorijoje nufotografavo Mėnulį.
m. sausio 2 d.: Čarlis Čaplinas paskelbtas Anglijos riteriu.

m. sausio 3 d.: Henris Brendlis užpatentavo margariną.
m. sausio 3 d.: Marvinas Staunas
užpatentavo kokteilių šiaudelį.

GAMA RADIACINIS FONAS

38
39

KAUNE
nSv/val.

#9

8

6

wers 9 to 16

4

332

#11

2

2

15

#14

Gruodžio 31 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:01
Dienos ilgumas 07.19
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Melanija, Silvestras, Gedgantas, Mingailė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti, netinkamas laikas kaupti vaisius.

3

2.

0
15-1

#13

4

0

29 2.

29

#16

1

5

28

#15

-1-

#10

1

Gruodžio 30 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:00
Dienos ilgumas 07.18
© 2016 KrazyDad.com
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Margarita, Sabinas, Sabina,
Gražvilas, Dovydas, Irmina
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles.

3

© 2015 Schoolhouse
2019-12-20
Technologies

Gruodžio
4 29 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 15:59
Dienos ilgumas 07.17
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Tomas, Gentvainas, Gaja, Teofilė
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, vijoklines
gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles.

2

by Krazydad,

nurodo kiek laivų ar jų fra1.gmentų yra konkrečioje
1.
eilutėje ar stulpelyje. ŠoVolume
1,jūroje
Book 1
ne surašyti
3 esantys9
laivai. Laivai negali liestis nei4šonais2 nei 7
įstrižai.1
Ieškoti laivų Jums padės
užuomina
3 - laivo
6 arba jū-8
ros fragmentas.
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Gruodžio 28 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 15:58
Dienos ilgumas 07.16
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Inga, Ivita, Irvita, Ingeborga,
Kantvilas,
Vaidilutė, Ema,
6x6
Battleships
Kamilė
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, vijoklines
gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles.
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FUKUŠIMOS AE
7503 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8000 nSv/val.

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

