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Euro įvedimas ir
turėjo teigiamą
poveikį, ir augino
kainas

Zuzanėlę
Bendinskaitę
prisimenant...

Paskutiniame 2019 m.
Tarybos posėdyje
Buvęs Prienų seniūnijos seniūnas Algimantas Matulevičius.
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Onkologinių ligų stigmos: kodėl
nereiktų bijoti chemoterapijos?
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Onkologinių ligų
stigmos: kodėl
nereiktų bijoti
chemoterapijos?

Prenumeruokite laikraštį
2020 metais!
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“
1 mėn.
4,39 Eur
3 mėn.
12,44 Eur
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“
(senjorams ir neįgaliesiems)
1 mėn.
4,08 Eur
3 mėn.
11,93 Eur
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“
(šeštadienio)
1 mėn.
3,06 Eur
3 mėn.
8,16 Eur

6 mėn.

24,48
6 mėn.

23,46
6 mėn.

15,30

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

Motinystės
išmokos mamas
pasieks
artimiausiomis
dienomis
Sprendimus dėl motinystės išmokų, kurios daliai
besilaukiančių mamų nebuvo skirtos dėl pasikeitusių teisės aktų, „Sodra“
peržiūrės ir išmokas paskirs bei išmokės iki sausio 20 dienos.
„Sodros“ duomenimis,
Seimui priėmus Ligos ir
motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimus,
kai dar iki nėštumo netekusioms darbo ar nutraukusioms savarankišką veiklą,
bet reikiamą motinystės
socialinio draudimo stažą

– 12 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius – turinčioms mamoms sugrąžinta
galimybė gauti motinystės
išmoką, išmokas gaus iki
100 mamų.
Taip pat lieka galioti pakeitimai, kuriais nuo praėjusių metų lapkričio buvo
nustatytos geresnės sąlygos
savarankišką darbinę veiklą
nėštumo metu nutraukusioms moterims, pavyzdžiui,
sportininkėms – joms nuo
šiol taip pat gali būti skiriamos motinystės išmokos.
Primename, kad motinys-

tės išmoka sudaro 77,58
proc. asmens kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šis
dydis apskaičiuojamas pagal
asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui
einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio
kalendorinio mėnesio prieš
teisės gauti motinystės išmoką atsiradimo mėnesį.
Prašymą išmokai gauti „Sodrai“ galima pateikti
prisijungus prie asmeninės
„Sodros“ paskyros gyventojui – www.sodra.lt/gyventojui. SODRA 

Ugniagesiai-gelbėtojai ir policija sako, kad
sausio 1-osios naktį didesnių nelaimių pavyko
išvengti, o dėl pirotechnikos naudojimo nukentėjo 11 žmonių.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Saulius
Žilinskas be kita ko BNS
informavo, kad šią naktį
gaisrų buvo gerokai daugiau nei pernai per tą patį
laikotarpį.
Nuo gruodžio 31-osios
22 val. iki sausio 1-osios
7 val. ryto policija registravo 1437 įvykius. Apie
sunkius nusikaltimus nepranešta.
Skaudžiausia žinia buvo, kad Vilniaus rajone
sausio 1-osios naktį, apie
3.36 val. važiuojamojoje
dalyje mirtinai sužalota
moteris. Taip pat paryčiais Vilniuje ligoninėje
mirė galimai perdozavęs
narkotikų jaunas vyras.
Pasak Policijos departamento Komunikacijos
skyriaus vedėjo Ramūno Matonio, daugiausiai
buvo viešosios tvarkos
pažeidimų, pranešimų
apie muštynes ir triukšmo atvejus.
„Dar išskiria smurto
artimoje aplinkoje atvejai, jų registruota beveik
250“, – BNS nurodė jis.
Nuo pirotechnikos nukentėjo 11 žmonių. „Daliai pagalba suteikta vietoje, dalis atsidūrė ligoninėse“, – pranešė R. Matonis.
Policija skelbia, kad mažiausiai trys asmenys nuo
pirotechnikos nukentėjo
sunkiau. Visi sužalotieji
yra vyrai. Dėl plaštakų ar
pirštų traumų kreiptasi į
Vilniaus, Alytaus ir Biržų
ligonines.
Sausio 1-ąją, apie 1 val.
į Biržų ligoninę pristatytas ir dėl riešo ir plaštakos amputacijos paguldytas vyras, gimęs 1988
metais, kuris medikams
paaiškino, kad susižalojo
sprogdindamas petardą.

Apie 2.23 val. į Vilniaus
ligoninę kreipėsi ir dėl
plaštakos trauminės amputacijos paguldytas jaunuolis, gimęs 2002 metais, kuris medikams paaiškino, kad susižalojo
sprogdindamas petardą
balkone.
Apie 3.12 val. į Alytaus
ligoninę dėl rankos piršto dalinės amputacijos
ir žaizdos kreipėsi 1987
metais gimęs vyras, kuriam rankose sprogo petarda. Vyras, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Klaipėdoje po vidurnakčio nuo petardų apdegė automibilis.
Šilutės rajone, Tranksėdžiuose gaisras gyvenamojo namo balkone kilo,
kaip įtariama, dėl aplinkui namą sprogdinamų
petardų.
Policija nurodo, kad
dėl prieš vidurnaktį, apie
23.45 val. kilusio gaisro
sudegė balkono langų
rėmai, miegamojo langas su durimis, apgadinta
miegamojo lova, buitiniai
prietaisai, rūbai, virtuvinis baldų komplektas.
Nuostolis – 11 090 eurų.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas S. Žilinskas, nuo
sausio 1-osios vidurnakčio ugniagesiai-gelbėtojai
skubėjo gesinti 77 gaisrų,
bet juose žmonės nenukentėjo. 2019 metų sausio 1-osios naktį buvo kilę
44 gaisrai.
„Įvairiausio pobūdžio
jie buvo. Degė 38 konteineriai – antžeminiai ir požeminiai. Degė medžiai,
fejerverkų pakuotės. Buvo 15 atvejų“, – teigė S.
Žilinskas.
Pasak S. Žilinsko, po
vidurnakčio vienu metu buvo fiksuoti net 66
ugniagesių-gelbėtojų išvykimai į įvykių vietas –
daugiausia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. BNS
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žvilgsnis
Naujagimių retų ligų tyrimai kelia įtampą

Koreguojamas vietoj „Britanikos“ Kaune
planuojamo viešbučio projektas

Vilniaus universiteto Santaros klinikų, kur nuo 1975 metų
atliekami tokie tyrimai, medikai teigia, kad šių tyrimų
negalima skaidyti, nes toks žingsnis būtų neefektyvus ir
žalingas. Kauno klinikų atstovai tvirtina irgi galintys daryti
genetinius naujagimių tyrimus ir nesuprantantys, kodėl
pas juos gulinčių kūdikių kraujo mėginius reikia siųsti į
Vilnių. Įtampa kilo dėl naujo SAM įstatymo projekto.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
ž lango plytinti dangaus pilkuma, susiliejanti su mažai besiskiriančios spalvos vaizdiniu ant
žemės, nors ir nepadovanoja
džiaugsmingos nuotaikos, tačiau vis tiek suteikia šiokį tokį
jaudinantį pojūtį.
Tas pojūtis turbūt ateina
iš vaikystės. Tos vaikystės,
kai visą vasarą su draugais
laksčius po lankas ir klonius,
rudenį tekdavo grįžti į mokyklos suolą ir nuobodžių
pamokų metu žvelgti į niūrią pilkumą už lango. Ta pati
niūri pilkuma mus lydėdavo
ir namo. Blogiausia, kad ji neišnykdavo netgi tada, kai tekdavo sėdėti prie lango ir iki
sutemų laukti iš darbo grįžtančių tėvų. Tai būdavo laikas,
kai mes, per darganą ir šaltį
lindėdami namuose, turėdavome marias laiko žvelgti į tą
bekraštę pilkumą.
Iš savo vaikystės mes geriausiai prisimename gamtą,
nes turėjome laiko ir noro joje būti bei stebėti. Laukdami
tėvų, turėdavome laiko nerūpestingai žvalgytis
pro langą, stebėti,
kaip vėjas linguoja medžių šakas,
ir smalsiai stebėti
kiekvieną praeivį,
patenkantį į mūsų didįjį akiratį –
kambario langą.
Kai išsipildė mūsų svajonė užaugti, mūsų akiratis
išsiplėtė, atsirado
gausybė kitų mažesnių ir didesnių
rūpesčių, o pareiga stebėti gamtą atiteko kitiems
vaikams. Įsisukę į
šiandieninį ritmą,
mes retai turime
laiko apsidairyti
aplinkui ir pajausti gamtą. Mes ją matome, bet
ar galime su ja „suaugti“? Ar
galime vien tik joje išbūti keletą valandų, neturėdami galvoje kitų rūpesčių, o vien tik
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ją vieną – gamtą, kuri mus
užaugino?
Užaugę mes pereiname į kitą gyvenimo etapą. Atverčiame ne naują baltą puslapį, bet
visai naują knygą, kurią pildome iki paskutinio atodūsio.
Visa tai, ką skaitėme vaikystėje apie piratus, salose paslėptus jų lobius, burtininkus, raganas ir skraidančius kilimus,
lieka praeityje – tose knygose,
kurios ilgus metus dulka sudėtos į atokiausias lentynas.
Mūsų rankose atsiranda knygos apie realybę, apie tai, kas
mes, kodėl ir kaip?

P

radėję skaityti
kitas knygas, atsiduriame ten,
kur viskas nauja. Viskas, ką mes stengėmės
pažinti vaikystėje, tačiau tik dabar realiai
su tuo susidūrėme. Nes
tik dabar atėjo tas laikas.

naują knygą. Išmušus dvyliktam laikrodžio dūžiui, pažvelgę per langą mes pamatome
tai, ką matėme ir vaikystėje

– juodą naktį su danguje mirgančiais fejerverkais ir auštantį dar vieną rytą, tokį pat
vėsų ir pilkšvą kaip visada
tokiu laiku. Laikrodžio dūžiai
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P

ats didžiausias paradoksas
– nors ir paslepiame visas vaikystės
knygas giliausiose lentynose ir paliekame jas
dulkėti, vieną dieną jas
tenka išsitraukti ir vėl
Metų virsmas irgi atverčia skaityti.

LEIDĖJAS:

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

nieko nepakeitė, tačiau viduje įvyko virsmas. Virsmas, kai
praeities knygas galime padėti į lentynas ir susidurti su tuo,
ką bandėme pažinti praėjusiais metais. Su tuo, kam bandėme pasiruošti. Pasiruošti
dar vieniems metams. Parašyti naują, dar vienų metų istoriją. Parašyti, kad pajutę, jog
ateina paskutinis mūsų atodūsis, padėtume galvą jau ant
storos, įvairiais raštais, spalvomis, schemomis ir realiomis istorijomis išmargintos
savo gyvenimo knygos, pilnos
ne tik įvairiausių džiaugsmą,
sėkmę ir laimę mums atnešusių istorijų, bet ir kitos rankos
braižo. Nes kiekvieną istoriją
praturtina ne tik mūsų pačių
asmeninė patirtis, bet ir šalia
esantys artimi žmonės.
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Tik šįkart savo vaikams,
savo didžiausiam gyvenimo
turtui. Ir keisčiausia, kad pradėję skaityti suaugusiesiems skirtas
gyvenimo knygas ir
supratę, jog vaikystės knygos tėra kažkur, kažkada praeityje skambėjusios
pasakos, vėl atsivertę vaikystės knygas
jose atrandame save.
Skaitydami savo vaikams pasakas apie
burtininkus, mes suvokiame, kad vaikystės pasakos apie
burtininkus ir yra ta
gyvenimo knyga, su
kuria mes ruošėmės
suaugusiųjų gyvenimui. Tik mes tada
buvome per maži ją
suprasti.
Visas gyvenimas
ir visos knygos yra
svarbios, tačiau tik atėję į dabartį ir žengdami į ateitį mes
galime suprasti, ką mums
reiškė praeitis.
KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com

Vietoje nebaigto statyti Kauno viešbučio „Britanika“
naują viešbutį planuojanti bendrovė „K26“ koreguoja
jo projektinius pasiūlymus. Pakeitimai buvo reikalingi
atsižvelgiant į savivaldybės priekaištus dėl neišlaikomo
norminio atstumo iki sklypo ribų.

Meteorologai:
2019-ieji Lietuvoje
buvo šilčiausi per
visą stebėjimų
istoriją

2019-ieji metai Lietuvoje buvo šilčiausi per visą
stebėjimų istoriją, o tai lėmė globalinė klimato kaita, ketvirtadienį paskelbė
meteorologai.
Pasak Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos,
vidutinė metinė oro temperatūra šalyje pernai siekė 8,8 laipsnio pagal Celsijų ir 1,9 laipsnio viršijo
daugiametę 1981-2010
metų oro temperatūrą.
Iki šio šilčiausi buvo
2015–ieji, kai vidutinė
metinė oro temperatūra
Lietuvoje buvo 8,3 laipsnio, taigi 2019-ųjų vidutinė metinė oro temperatūra
ankstesnį rekordą viršijo
0,5 laipsnio.
Hidrometeorologijos
tarnybos Tyrimų ir plėtros
skyriaus vedėjas Donatas
Valiukas atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje šilčiausių
metų penketukas fiksuotas
jau šiame amžiuje – nuo
2008 iki 2019 metų.
Vilniuje 2019-ieji buvo patys karščiausi per
visą beveik 250 metų
(1778−2019 metų) stebėjimų laikotarpį.
Klimato kaita Lietuvoje
lemia dažnesnes ir intensyvesnes karščio bangas,
keičiasi kritulių pobūdis
– dažniau pasitaiko liūtys ir po jų sekantys sausros laikotarpiai, dažnėja
škvalai.
Dažnesni orų kontrastai taip pat didina pavojų
žmonių sveikatai, dėl klimato kaitos auga vandens
telkinių užterštumas, dažnėja miškų gaisrai, nuo
karščio bangų nukenčia
kelių ir geležinkelių bėgių
kokybė, apsunkinami statybų darbai. BNS
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 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

Gerinamas psichoterapijos
paslaugų prieinamumas

Nuo sausio 1-osios vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems, turintiems
psichikos ar elgesio sutrikimų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
lėšomis bus apmokama
daugiau psichoterapijos
seansų, nei iki šiol, kuriuos
atlikti galės ir daugiau specialistų, įgijusių reikiamą
kvalifikaciją.
Tai, tikimasi, sustiprins
teikiamos pagalbos kokybę
bei padės užtikrinti, kad, kai
įmanoma, pacientai būtų gydomi taikant psichologines
intervencijas, o ne vaistus.
Naujovės ypač svarbios
šiuo laikmečiu, kai dėl intensyvaus gyvenimo tempo, patiriamos įtampos psichikos
sutrikimai tampa dažnesni.
Tad gausinamas PSDF biudžeto lėšomis apmokamų
nemedikamentinių paslaugų ir jas galinčių teikti specialistų skaičius atvers galimybes kokybišką pagalbą gauti
daugiau žmonių.
Taip siekiama užtikrinti,
jog kiekvienas vaikas, paauglys ar suaugęs žmogus,
susidūręs su psichikos ligomis, neliktų kovoti su jomis
vienas, kad žinotų, jog yra
kvalifikuoti specialistai, apmokamos paslaugos. Tuo
tikslu jau nuo Naujųjų metų
vietoje 24 psichoterapijos
seansų per metus pacientas
galės gauti 30. Tai leis užtikrinti efektyvesnę, ilgalaikę
pagalbą ir geresnius gydymo
rezultatus.
Tuo metu, specialistų, galinčių taikyti psichoterapijos
metodą, sąrašo išplėtimas
užtikrins geresnį šių paslaugų prieinamumą, padės

Redakcija pasilieka teisę rankraščius 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.

siekiant, kad pacientų problemos būtų sprendžiamos
kuo anksčiau.
Nuo sausio 1-osios psichoterapijos metodą galės taikyti ne tik gydytojas psichoterapeutas, bet ir, pavyzdžiui,
bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, slaugytojas, akušeris ar medicinos
psichologas. Tiesa, visi jie
turės būti baigę nustatytos
trukmės mokymo programą ir įgiję atitinkamas kvalifikacijas. Tad pacientams
baimintis dėl specialistų
kvalifikacijos nereikėtų – ir
toliau didelis dėmesys bus
skiriamas paslaugos kokybės užtikrinimui.
Numatyta, kad nuo Naujųjų metų PSDF lėšomis bus
apmokama už 30 individualios arba grupinės psichoterapijos seansų vienam pacientui per kalendorinius metus. Taip pat apibrėžta, kad,
įvertinus paciento sveikatos
būklę, gydytojo sprendimu
dar galės būti skiriama papildomai iki 10 individualių
arba šeimos psichoterapijos
seansų. Reglamentuota, jog
vieno individualios ar šeimos psichoterapijos seanso
trukmė – 1 valanda.
Šiuo metu ne visos Europos Sąjungos (ES) šalys užtikrina psichoterapijos paslaugų apmokėjimą biudžeto lėšomis. Kai kuriose iš jų
tokios paslaugos valstybės
apmokamos iš dalies, kai
kuriose – už šias jas moka
patys pacientai. Lietuvoje,
lyginant 2016 m. ir 2018 m.,
PSDF lėšomis apmokamų
psichoterapijos konsultacijų
skaičius išaugo beveik dvigubai. SAM 
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lietuvoje
Ekvadore sienai nuvirtus ant automobilių
žuvo penki žmonės

30 metrų ilgio ir penkių metrų aukščio atraminės sienos
„neatlaikė ir nuvirto ant keturių transporto priemonių ir
jose buvusių žmonių“, sakoma pranešime. Siena užgriuvo
ant automobilių, stovėjusių šalia jos. Tarp žuvusiųjų yra 37
metų moteris, septynmetė ir 11, 13 bei 14 metų berniukai.

Euro įvedimas ir turėjo teigiamą
ekonominį poveikį, ir augino kainas
Prieš penkerius metus Lietuvoje įvestas euras turėjo
teigiamą ekonominį poveikį, tačiau euro įvedimas susijęs ir su tam tikromis išlaidomis, trečiadienį pranešė LRT radijas.
Lietuvos banko teigimu,
euro įvedimas lėmė spartesnį ekonomikos ir pajamų augimą ir pigesnį skolinimąsi,
atpigo mokėjimai, išnyko litų
ir eurų keitimo išlaidos.
Lietuvos banko Pinigų politikos skyriaus viršininkas
Sigitas Šiaudinis sako, kad
dėl euro įvedimo per penkerius metus valstybė sutaupė
340 mln. eurų. Jis prognozuoja, kad maždaug 2024
metais sutaupymas pasieks
150 mln. eurų per metus.
LRT radijui jis sakė, kad
prekių ir paslaugų kainos
per tą patį laikotarpį, penkerius metus nuo euro įvedimo, augo vidutiniškai 10
proc. Pavyzdžiui, kuras, elektros energija beveik 10 proc.
pigo, o maisto produktai
brango nuo 3 iki 6 proc., kavinių ir kitų maitinimo įmonių
paslaugos – beveik 40 proc.,
o kirpyklų – 30 proc.
SEB banko ekonomistas
Tadas Povilauskas sako, kad
per pastaruosius penkerius
metus algos ir kitos išmokos
augo beveik 50 proc., o kainų
didėjimas, siekęs 10 proc.,

Šaltojo laikotarpio
ligomis daugiausiai
serga kauniečiai,
mažiausiai birštoniečiai

Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas
informuoja, kad 52-osios
metų savaitės duomenimis
sergamumas gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijomis (ŪVKTI)
Kauno apskrityje siekia
33,5 atvejus 10 000 gyventojų per savaitę.
REKLAMA

„yra labai panašus į tai, kiek
kainos didėjo Latvijoje Estijoje, Vengrijoje, Čekijoje“.
Tuo tarpu produktų kainas stebinčio portalo „Pricer.
lt“ įkūrėjas Arūnas Vizickas,
kainų lyginimo analizę atliekantis nuo 2017 metų, pastebi, kad Lietuvoje įvedus eurą
ženkliai padidėjo prekybos
tinklų antkainiai.
Jis tai sieja su sumų apvalinimu iki euro. Taip pat
„Pricer.lt“ atstovas akcentavo prekybininkų antkainių
kilimą.
„Ankstyvesnis (kainų) keitimasis vyko 2016-2017 metais, net 2018 metais, kai labai kito produktų antkainiai.
Pavyzdžiui, 2,5 proc. riebumo pieno antkainis anksčiau
buvo 20 proc., tai dabar artėja prie 35 proc. Kiaulienos
atitinkamai – 20 proc. ir apie
35 proc. Tamsi duona, batonas yra antkainis 40 proc.
kai kuriose vietose, kiaušiniai – 45 proc., bulvės – iki
50 proc.“, – kalbėjo jis.
A. Vizicko teigimu, pomidorai, pavyzdžiui, 2009 metais kainavo 52 centus už
kilogramą, o dabar pigesnių nei 1,39 euro neberasime. Žalios vynuogės kainavo 1,30 euro, o dabar – 2,89
euro.
A. Vizickis pabrėžė, kad
prekybininkai pradėjo taiDidžiausias sergamumas
registruotas Kaune – 43,2
atvejai 10 000 gyventojų per
savaitę. Mažiausiai peršalimo ligomis serga Birštono
gyventojai, kur rodiklis siekia
7,3 atvejus 10 000 gyventojų
per savaitę.
Per savaitę sergamumas
gripu ir ŪVKTI Kaune ir Kauno apskrities teritorijose sumažėjo 46 proc., susirgimų
gripu skaičius padidėjo iki
60 atvejų. Vaikai sudaro 59
proc. visų sergančiųjų gripu
ir ŪVKTI. Į Kauno apskrities
ligonines per šių metų 52-ąją
savaitę medicinos pagalbos
dėl gripo kreipėsi 34 asmenys, iš kurių 1 vaikas iki 2 m.
amžiaus ir 5 vaikai (2–17m.)

kyti taip vadinamą „nuolaidų
kainodarą“ – kai pavyzdžiui,
saldumynų, kosmetikos,
skalbimo priemonių kaina
padidinama ir periodiškai
daromos didelės nuolaidos.
Šiose prekių kategorijose
matome labai didelius antkainius.
„Skirtumas tarp Lietuvos
ir Vokietijos kainų skirtumas
gali būti iki 80 proc. Kai pas
mus vykdomos akcijos su
minus 50 proc., tai jos atitinka praktiškai reguliarią Vokietijos kainą“, – kalbėjo jis.
Pigiausių produktų krepšelis 2017 metų sausį kainavo 53,89 euro, dabar, 2019
metų lapkritį, – 55,08 euro.
Pernai rugsėjį toks pat
krepšelis kainavo 51 eurą, o
gruodį – 50 eurų.
„Tada Vyriausybė buvo paskelbusi karą augančioms
kainos, bet atslūgus iniciatyvai, kaina vėl pradėjo augti“,
– tvirtino A. Vizickis.
Jis pabrėžė, kad dėl kainų
augimo dažnu atveju pelnosi prekybininkai, o ne gamintojai.
„Kad ir tos pačios duonos
savikaina, kuria perka prekybos tinklai, yra nepakitusi nuo euro įvedimo. Tuo
tarpu pats produktas yra
pabrangęs ir ženkli dalis čia
yra PVM ir prekybininkai“,
– teigė A. Vizickis. BNS
buvo hospitalizuoti.
Lyginant su ankstesniųjų
metų tuo pačiu laikotarpiu,
šiemet sergamumas gripu ir
ŪVKTI Kauno apskrityje yra
mažesnis. Pernai 52-ąją metų savaitę Kauno apskrityje
sergamumo rodiklis siekė
49,3 atvejus 10 000 gyventojų
per savaitę. Buvo užregistruoti 133 gripo atvejai. Bendras
sergančiųjų gripu ir ŪVKTI
atvejų skaičius siekė 2769.
Vaikai sudarė 58 proc. visų
sergančiųjų gripu ir ŪVKTI.
51-ąją metų savaitę iš Kaune paimtų ėminių išskirti 6
A(H3N2) tipo gripo virusai.
Lietuvoje per savaitę iš viso išskirti 9 A(H3N2) ir 10 A(H1)v
tipo gripo virusai. 

ŠEŠTAdienis,
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Briuselyje Naujųjų metų naktį padegta
20 automobilių ir nuniokotas tramvajus

Ar Jums yra
skirtumas,
kokia valiuta
atsiskaitote?

Pranas Jankauskas

Nesvarbu, kokia valiuta
atsiskaitome, bet kainos per
penkerius metus, kai atsiskaitome eurais, padidėjo
smarkiai. Manau, kad tai lėmė ir lito pakeitimas euru,
juk per visas pinigų reformas
nukenčia žmonės. Kainos
greičiausiai būtų didėję ir neįvedus euro, juk ir kitose šalyse viskas pamažu brangsta.
Jau įpratom prie euro, bet aš
kartais dar kokios nors prekės ar paslaugos kainą verčiu
į litus – tuomet plaukai pasišiaušia. Euro įvedimas naudingas daug keliaujantiems,
nes nebereikia pinigų keistis,
o mums, daugiau namie sėdintiems, tai tas pats.

Birutė Deltuvienė

Man tai nėra skirtumo,
kokia valiuta atsiskaitome,
tik nepatinka, kad viskas
brangsta. Ypač viskas pabrango per paskutinius penkerius metus, kai įvedė eurą.
Nemanau, kad tai susiję su
valiutos pasikeitimu. Pardavėjai ir paslaugų teikėjai gali
kokias nori kainas nusistatyti, tai ir brangina viską vienas už kitą labiau. Po Naujųjų pabrangs elektra, ir vėl
kainos kils.

Briuselio policija Naujųjų metų naktį sulaikė apie 180
asmenų už administracinius pažeidimus. Naujųjų
metų naktį Belgijos sostinėje chuliganai padegė apie 20
automobilių ir vieną motorolerį, nusiaubė tramvajų ir vieną
traukinį, sugadino vieną autobusų stotelės paviljoną.

Mintimis
dalijasi
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja
Laima Duoblienė

Vidas Didžiulis

Nėra jokio skirtumo, kuo
atsiskaityti – litais ar eurais.
Galima ir sagom. Svarbu, kad
algos, pensijos didėtų taip,
kaip kyla kainos. Jau įpratau
prie eurų ir nebeverčiu kainų į litus.

skaičiuotum eurais – daug
kainų eurais jau beveik susilygino su buvusiomis kainomis litais. Dabar laukiame,
kol ir algos susilygins su buvusiomis litais.

Agnė Kryžinauskienė
Virginija Kandrotienė

Jaučiu kainų skirtumą – labai viskas pabrango per penkerius metus, kai įvedė eurą.
Aš nematau jokio skirtumo,
ar eurais, ar litais atsiskaityti.
Čia privalumų turi tie, kurių
verslas susijęs su užsieniu,
kurie daug keliauja – nebereikia valiutos konvertuoti.
Jau nebeverčiu eurų į litus,
nes būtų kraupu, jei kaskart

Nejaučiu skirtumo, kuo atsiskaitome. Man tiko ir litais,
tinka ir eurais. Skirtumas
tik toks, kad viskas labai pabrango. Žinoma, keliaujant
po Europą jauti privalumus,
nes nebereikia valiutos keistis, o išvažiuojant nebesuki galvos, kaip išleisti visus
vietinius pinigus. Brangsta viskas visame pasaulyje,
reikia mažiau dejuoti ir bus
gerai. Juk neblogai mes gyvename.


verta žinoti
Investicija į dantų šepetuką atsiperka šimteriopai
ŠEŠTAdienis,
2020 m. SAUSIO 4 d.
naujasis gĖlupis

Didžioji dalis suaugusiųjų
neteisingai prižiūri savo
dantis ir kovoja su įvairiomis dantų problemomis
ar ligomis, todėl nekeista, kad ir vaikams nuo pat
mažens nėra skiepijami
tinkami kasdienės burnos
higienos įpročiai. Apie tai,
kaip teisingai prižiūrėti vaikų dantukus, kokios būna
dažniausios tėvų klaidos ir
ką dantys pasako apie viso
organizmo būklę, pasakoja
gydytoja vaikų odontologė
Erika Mažeikė.
Priežiūra – nuo pirmo
pieninio danties
Pagrindinisskirtumastarp
suaugusiojo ir vaiko kasdienės dantų higienos yra tas,
kad ikimokyklinio amžiaus
vaikai kokybiškai patys to
padaryti negali, todėl jiems
reikalinga suaugusiųjų pagalba.
„Mažų vaikų dantų valymas yra vienareikšmiškai
tėvų atsakomybė. Žinoma,
ne visiems vaikams lengva
dantis išvalyti – neretai prireikia išradingumo, žaidimų
ir papildomos motyvacijos“,
– teigia gydytoja vaikų odontologė E. Mažeikė, kuri rekomenduoja vaikams pradėti
valyti dantis nuo pat pirmojo
pieninio danties, išdygstančio maždaug šešių mėnesių
kūdikiui. Nuo tada mažieji turėtų pratintis ir susipažinti su
tuo, kad dantukai kiekvieną
dieną turi būti valomi.
Taip pat patariama leisti
vaikui imti šepetėlį, dėti jį į
burną, nes tokiu būdu jis žaidžia ir kartu pratinasi, masažuojasi bedygstančių dantų
dantenas ir formuojasi gerą
dantų valymo įprotį. Žinoma,
viskas turi vykti prižiūrint suaugusiesiems ir po to tėvai

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

2019-12-16 apie 13 val. 50
min. Prienų r., kelio Kaunas–
Prienai–Alytus 34-ame km,
vyras (g. 1989 m.), siekdamas
išvengti administracinės atsakomybės už KET pažeidimą
(vairavo automobilį neblaivus,

dantis dar turi pervalyti.

Nuo dantų šepetuko iki
burnos skalavimo skysčio
Net ir renkantis burnos priežiūros priemones, rekomenduojama prieš tai apsilankyti
pas specialistą, nes vaikams
fluoridų kiekis pastoje parenkamas odontologo pagal esamą dantų būklę ir amžių, todėl
gali svyruoti nuo 500 iki 1450
ppm, esančių įprastinėje suaugusiųjų pastoje.
Be to, geriausia valymo kokybė pasiekiama valant dantis po vieną, naudojant vieno
danties šepetėlį. Geras pasirinkimas yra ir ultragarsinis
dantų šepetėlis, tačiau, nepaisant to, kad šepetėlis pats sukasi, valant vis tiek reikia atlikti
šluojantį judesį nuo dantenos
iki dantų krašto, kad ką tik nuvalytos apnašos „nesusisuktų“
atgal prie dantenų.
Norint palaikyti visą burnos
švarą, rekomenduojama vaikus pamažu pratinti prie dantų
siūlo, tarpdančių šepetėlio, liežuvio valiklio, o vyresniems nei
6 metų vaikams galima naudoti ir skalavimo skystį. Be to,
dantų valymo kokybę namie
gali padėti įvertinti dantų apnašą dažančios tabletės.

Norint išvengti
ne tik danties skausmo, bet
ir ligų
Profilaktiniai vizitai pas specialistus yra neatsiejami nuo
taisyklingos burnos higienos
ir būtini, norint išvengti nepageidaujamų ligų. Jų metu yra
apžiūrima esama burnos ir
dantų būklė, atkreipiamas dėmesys į vietas, kur lieka apnašų
ar maisto likučių, nes jas reikėtų valyti atidžiau. Būtent šios
dantų sritys greičiau genda, o
situacijos nekeičiant formuojasi ertmės dantyse, atsiranda

1,13 prom. alkoholio), Alytaus
apskr. VPK pareigūnams siūlė
500 eurų kyšį. Vyras uždarytas
į areštinę.
2019-12-18 14:02 val. gautas
pranešimas, kad Prienuose, Revuonos g. dega kaminas. Gyvenamojo namo (pastatas mūrinis,
dviejų aukštų, stogas dengtas
šiferiu) kamino įdėkle degė
suodžiai. Pabudėta, kol išdegė.
Name priešgaisrinės saugos
dūmų detektorius neįrengtas.

2019-12-18 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas vyro (g. 1982
m.) pareiškimas, kad lapkričio
22 d. jis už statybinę techniką į
nurodytą banko sąskaitą pervedė 300 eurų ir minėtos technikos
negavo. Nuostolis – 300 eurų.
2019-12-19 18:35 val. gautas
pranešimas, kad A5 kelio Kau-

dantų skausmai.
Šių vizitų dažnis vaikams gali
svyruoti nuo 3 iki 12 mėnesių,
priklausomai nuo ėduonies atsiradimo rizikos, bet dažniausiai rekomenduojama apsilankyti pas gydytoją odontologą

reikia valyti su siūlu ar tarpdančių šepetėliu, nes valant
įprastu šepetėliu lieka maisto
likučių ir tokiais atvejais iškart
genda dažniausiai ne vienas, o
du dantys.
Be viso to, tėvai dažnai skun-

maisto produktus burnoje gyvenančios ir ėduonį sukeliančios bakterijos skaido į rūgštis,
dėl kurių atsiranda paviršinių
pažeidimų, o vėliau ir ertmių.
Taigi, patariama vartoti kuo
mažiau saldintų maisto pro-

Anot gydytojos vaikų odontologės Erikos Mažeikės, mažų vaikų dantų valymas bei taisyklingų kasdienės
burnos ir dantų higienos įpročių skiepijimas yra tėvų atsakomybė, todėl patariama kantriai pradėti vaikus to mokyti vos išdygus pirmajam pieniniam dantukui. (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)

kas pusmetį.
Be viso to, tai vaikams tarnauja ir kaip pažintinės procedūros – svarbu, kad vaikas priprastų prie odontologinio kabineto, užmegztų draugišką ryšį
su gydytoju ir jo komanda.

Dažniausios klaidos
prižiūrint vaikų dantukus
Pagrindinė ir dažniausia vaikų dantų priežiūros klaida yra
jų valymo atsakomybės perkėlimas vien tik vaikui, todėl
itin svarbu, kad tėvai pervalytų vaikui dantis mažiausiai iki
8 metų. Vėliau viskas priklauso nuo vaiko savarankiškumo
ir pasiekiamo dantų valymosi
kokybės rezultato, bet dažnu
atveju prireikia tėvų kontrolės
ir vyresniame amžiuje, maždaug iki 12 metų.
Dar viena dažnai pasitaikanti klaida – tarpdančių nevalymas vaikams. Jei vaiko dantys
liečiasi vienas su kitu ir nėra
plataus tarpelio tarp dantų, vieną kartą per parą tarpdančius

nas - Marijampolė 31 km ties
Veiverių sen., Ragavos k. svyla
vilkiko „Scania“, vežančio skiedras, laidai, degė, pranešėjas
užgesino atvirą liepsną. Svilusius
laidus ir degimą užgesino pats
vairuotojas iki PGP atvykimo. Atjungtas akumuliatorius. Apsvilo
kabinoje elektros instaliacijos
laidai.

2019-12-20 apie 9.55 val. Prienuose, kamino aikštelėje, 50 metrų aukštyje rastas sukniubusio
vyro gimusio 1960 m., lavonas
be išorinių kūno sužalojimų.
2019-12-23 Prienų m., J. Basanavičiaus g., vyras (g. 1972 m.,
gyv. Prienų r. sav.) vairavo jam
priklausantį automobilį „Renault
Megane Scenic, būdamas neblaivus (1,81 prom. alkoholio). Vyras
sulaikytas 48 val.ir uždarytas į
Alytaus AVPK areštinę.

džiasi gydytojams, jog vaikai
nesileidžia valyti dantų, todėl,
nenorėdami jų spausti, tėvai
dantų nevalo tol, kol neatsiranda baisių pasekmių.
„Reikia pasistengti vaiką sudominti – galima dainuoti dainelę ar pasakoti istoriją apie
dantukus ir nepageidaujamus
jų gyventojus – mikrobus, ar
susitarti, kad po dantų valymo vaikas galės pažaisti savo
mėgstamą žaidimą, pažiūrėti
filmuką. Taip pat motyvacijai
pastiprinti padeda ir skanus,
dažniausiai vaisinis, dantų pastos skonis“, – pataria gydytoja
vaikų odontologė E. Mažeikė.
Kuo mažiau
cukraus – tuo geriau
Visiems tikriausiai žinoma,
kad maistas, kurį valgome, gali stiprinti mūsų dantis arba
jiems kenkti. Jei mityboje daug
paprastųjų, lengvai skaidomų
angliavandenių – cukraus, miltinių produktų, tuomet dantys
bus labiau linkę gesti, nes šiuos

2019-12-23 apie 08.1 val. PK
budėtojas pranešė, kad Išlaužo sen., kelio Kaunas–Prienai
32-ajame km, prie Šaltupio k.,
reikia po eismo įvykio nuvalyti
kelio dangą, ant kurios išsilieję
tepalo. Teršalai surinkti, kelio
danga nušluota.
2019-12-25, apie 18.50 val.,
Prienų r. sav., išgertuvių metu
neblaivus vyras (g. 1994 m.)
smurtavo prieš neblaivų brolį
(g. 1997 m.). Vadovaujantis LR
BPK 140 str., vyras sulaikytas ir
uždarytas į Alytaus apskr. VPK
areštinę.
2019-12-25, apie 19.20 val.,
Prienų r. sav., vyras (g. 1978
m.) smurtavo prieš savo mamą
(g. 1959 m.). Vadovaujantis LR
BPK 140 str., vyras sulaikytas ir
uždarytas į Alytaus apskr. VPK
areštinę.

duktų ir gėrimų, o troškulį geriausia malšinti vandeniu ar
nesaldinta arbata.
Be to, norint sustiprinti dantis iš vidaus, reiktų į mitybos
racioną įtraukti daugiau kalcio, vitaminų D, A, K2 turinčių
maisto produktų – sūrio, sviesto, natūralaus jogurto, kefyro, morkų, brokolių, kaimiškų
kiaušinių, kokosų aliejaus, riebios laukinės žuvies, avokadų,
riešutų.
Sugedę dantys –
silpno ar sergančio
organizmo rodiklis
Ne tik maistas, bet net ir pavieniai medikamentai, skirti
bendrinėms ligoms gydyti, ga-

2019-12-25 apie 00.57 val. gautas PK pranešimas, kad Šilavoto
sen., Ingavangio k. reikia ištraukti užklimpusį policijos pareigūnų
automobilį. Buksyravimo lynu
automobilis ištrauktas.

2019-12-25 apie 12.32 val. gautas pranešimas, kad Balbieriškio
sen., Paprūdžių k. per Deksnės
mišką važiuojant aukščiausio
medžio link, kelyje Alytus–Prienai, nuvirtęs didelis medis. Medis
supjaustytas ir patrauktas nuo
važiuojamosios kelio dangos.
2019-12-25 apie 16.17 val. gautas PK pranešimas, kad Šilavoto sen., Rūdos k., Tvenkinių
g. Įklimpo patrulio tarnybinis
automobilis. Buksyravimo lynu
policijos pareigūnų automobilis
ištrauktas.
2019-12-25 apie 17.23 val.

li turėti įtakos burnos būklei.
Pavyzdžiui, dažnai ir netinkamai vartojami antibiotikai išbalansuoja žarnyno, taip pat
ir burnos, mikrofloros – gerųjų ir blogųjų bakterijų – pusiausvyrą, o vaistai, vartojami
epilepsijai gydyti, gali sukelti
dantenų paburkimą.
Juk organizmas yra viena
visuma, todėl natūralu, kad
burnos ir viso kūno sveikata
daugiau ar mažiau yra susijusi. Pavyzdžiui, žmogui sergant dantenų ar kaulo uždegimu, jo patogeninės burnos
bakterijos gali patekti į kraujotaką ir pažeisti širdies audinius. Taip pat dažnai pasitaiko, kad sergant ar persirgus
peršalimo ligomis atsiranda
dantų skausmų ir tinimų, tačiau tai dažniausiai paūmėja
dėl organizme jau esančios,
dėl ėduonies komplikacijų
atsiradusios lėtinės infekcijos, kai, nusilpus imunitetui,
organizmas nebesugeba su
jomis susitvarkyti.
„Ėduonis yra liga, kurios
galima išvengti taisyklingai
maitinantis ir tinkamai prižiūrint dantis, tą rodo mokslinė literatūra ir ne vienas
asmeninis pavyzdys. Tačiau
žvelgiant plačiau, kariesas labiau yra ne tiek prastos imuninės sveikatos, o netinkamo
gyvenimo būdo pasirinkimo
rodiklis, todėl labai svarbu,
kad tėvai nuo pat mažų dienų
rodytų vaikams tinkamą pavyzdį ir kantriai juos mokytų
taisyklingos kasdienės burnos higienos įgūdžių“, – teigia
gydytoja vaikų odontologė E.
Mažeikė.
UžsK. Nr. 042

gautas pranešimas, kad ties
Veiverių sen., Čiurlių k., kelio
Kaunas–Marijampolė 26-ajame
km įvykęs eismo įvykis, nuo kelio
nuvažiavusi mašina, neaišku, ar
yra prispaustų ar nukentėjusių
žmonių. Prispaustų žmonių nebuvo. Iki PGP atvykimo atjungtas
automobilio akumuliatorius.
Automobilis „Suzuki Baleno“
patrauktas nuo važiuojamosios kelio dalies, nušluota kelio
danga.
2019-12-26 Prienų r., konflikto
metu neblaivi (2,51 prom. alkoholio) moteris (g. 1971 m.)
savo neblaiviam (2,00 prom.
alkoholio) sutuoktiniui (g. 1971
m.) dūrė peiliu, tuo nukentėjusiajam padarė nežymų sveikatos
sutrikdymą ir sukėlė fizinį skausmą. Moteris sulaikyta 48 val. ir
uždaryta į Alytaus apskrities
VPK areštinę.

prienuose
Iranas įteikė skundą JAV patikėtiniui dėl
„karinių konfliktų kurstymo“

Naujųjų metų išvakarėse Lietuvos karinių oro pajėgų
sraigtasparnis iš Latvijos į Lietuvą atgabeno donoro inkstus.
„Dabar dar vyksta tyrimai ir transplantacijos. Viltis pasveikti
bus suteikta dviems Lietuvos žmonėms“, – BNS sakė
Nacionalinio transplantacijos biuro atstovė Rasa Pekarskienė.
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PRIENŲ KRAŠTO NAUJIENOS

Paskutiniame 2019 m. Tarybos posėdyje
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Karinis sraigtasparnis iš Latvijos į Kauno
klinikas atgabeno donoro inkstus

Teheranas iškvietė Šveicarijos ambasados, atstovaujančios
JAV interesams Irane, pareigūną ir jam įteikė skundą
dėl amerikiečių vykdomo „karinių konfliktų kurstymo“
kaimyniniame Irake. JAV apkaltino Iraną dėl apšaudymo
raketomis, kurio metu karinėje bazėje Irake žuvo amerikietis.

DUOBLIENĖ
Prieš pat Naujuosius metus
paskutinio 2019 m. Tarybos
posėdžio darbotvarkėje buvo pateikta 12 sprendimų
projektų. Priimta 11 sprendimų, vieno klausimo svarstymas atidėtas.
Posėdžio pradžioje Tarybos
nariai padėkojo ilgamečiams
Savivaldybės administracijos
darbuotojams Finansų skyriaus vedėjai Nijolei Paužienei
ir buvusiam Prienų seniūnijos seniūnui Algimantui Matulevičiui, palinkėjo gražaus,
prasmingo bei kupino naujų
veiklų gyvenimo etapo.
Pritarta 5 vietos
plėtros projektams
Taryba patvirtino Religinių
bendruomenių ir bendrijų rėmimo tvarkos aprašą, kuris
nustato biudžeto lėšų skyrimo religinėms bendruomenėms ir bendrijoms principus, reikalavimus lėšų gavėjams, dokumentų pateikimą,
vertinimą, kontrolę ir atskaitomybę. Šio aprašo projektas
buvo aptartas Prienų rajono
savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigose. Sprendimo projekto rengėjams klausimų turėjo A. Narvydas ir R.
Keturakienė. A. Narvydui užkliuvo nevienodos formuluotės, jis įžvelgė ir galimą nelygybę, R. Keturakienė klausė,
kodėl paramos sulauktų ne
visi savivaldybės gyventojai,
nes, pavyzdžiui, gyvenantys
Paprienėje priklauso Birštono parapijai. Balsų daugu-

ŠEŠTAdienis,
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ma (15-kai pritarus, vienam
– ne, keturiems susilaikius ir
vienam (A. Narvydui) nebalsavus) sprendimo projektas
buvo priimtas.
Nors, pasak kai kurių Tarybos narių ir mero, kai kurie
projektai ir kelia abejonių, bet
buvo pritarta penkiems vietos
plėtros projektams: asociacijos „Žemaitkiemio kaimo bendruomenė“ projektui „Materialinės bazės stiprinimas edukacinių programų vykdymui
ir sveiko gyvenimo būdo propagavimui Žemaitkiemyje“,
Prienų rajono Šilavoto ben-

puoselėjant krašto amatus bei
ugdant bendruomenės narių
verslumą“. Prienų rajono savivaldybės administracija, kai
yra projekto partneris, prisidės prie finansavimo iki 20
proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip
po 5 tūkst. eurų kiekvienam
projektui.
Be diskusijų buvo pakeistas
2019 m. Prienų rajono savivaldybės biudžetas.
Pritarta, kad viešo konkurso būdu 5 metams (su galimybe pratęsti 5 metams) būtų išnuomotas Prienų rajono

Ilgametė Finansų skyriaus vedėja Nijolė Paužienė.

druomenės centro projektui
„Kad kaimas būtų gyvas“, bendruomenės „Veiverių kraštas“
projektui „Veiverių krašto gyventojų užimtumo didinimas
siekiant sveikatinimo propagavimo, bendruomeniškumo
skatinimo, užimtumo“, Veiverių seniūnijos bendruomenės centro projektui „Veiverių
krašto gyventojų užimtumo
didinimas siekiant sumažinti socialinę atskirtį bei tausoti
aplinką dirbant su antrinėmis žaliavomis“, Želkūnų kaimo bendruomenės projektui
„Socialinių veiklų įvairinimas

savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – 5
kv. m techninės patalpos (ventiliatorinės), esančios Vytauto
g. 35, Prienų m. Nustatytas
pradinis turto nuompinigių
dydis – 100 eurų (be PVM)
per mėnesį. Nuo 2006 m., Tarybai pritarus, UAB „TELE2“
ant Prienų KLC stogo yra įrengusi mobiliojo ryšio antenas.
Sutartis buvo atnaujinta 2014
m. Yra gautas naujas prašymas dėl sutarties atnaujinimo.

Kadangi sutarties galiojimo ir
atnaujinimo terminas pasibaigęs, siūloma skelbti naują
šio nekilnojamojo turto nuomos viešą konkursą.
Pritarta patirtų išlaidų
grąžinimui, į neprivatizuojamų ir negrąžinamų
objektų sąrašą įtrauktas
žemės sklypas
Svarstant sprendimo projektą pritarti Prienų rajono
savivaldybės administracijos
ir AB „Prienų šilumos tinklai“
susitarimui dėl AB „Prienų
šilumos tinklai“ patirtų išlaidų grąžinimo, A. Narvydas
siūlė šio klausimo svarstymą
atidėti, kol baigsis teisminiai
procesai. Jo siūlymui nebuvo
pritarta. 18-kai Tarybos narių pritarus, vienam ne, vienam susilaikius ir vienam (A.
Narvydui) nebalsavus, sprendimo projektui buvo pritarta.
Prienų rajono savivaldybės
administracija įsipareigojo
grąžinti AB „Prienų šilumos
tinklai“ patirtas 360 488,38
eurų išlaidas, kurias į jos sąskaitą sumokėjo skolininkas
UAB „Trakų energija“.
Asociacija ,,Pilutė“ pateikė prašymą įtraukti į neprivatizuojamų ir negrąžinamų
objektų sąrašą apie 6,8 ha ploto valstybinės žemės sklypą,
esantį Pašventupio k., Pakuonio sen., Prienų r. sav. Prašyme
asociacija ,,Pilutė“ nurodo, kad
tvarko ir nuolat prižiūri minėtą teritoriją, o 2015 metais
įgyvendino LEADER programos projektą, kurio metu buvo sutvarkyta dalis teritorijos,
pastatyta pavėsinė, nušienautas Pašventupio I piliakalnis
(yra šalia). 2019 metais išas-

faltavus kelią, teritorija tapo
patrauklesnė lankytojams ir
vietos bendruomenės nariams. Asociacija ketina sklypą sutvarkyti ir šalia piliakalnio įrengti parką.
Asociacijos prašymas patenkintas iš dalies – laisvos
valstybinės žemės sklypu būtinu visuomenės poreikiams
pripažintas mažesnis – apie
3,4 ha – sklypas ir jis įtrauktas į neprivatizuotinų sklypų
sąrašą. Šiam pasiūlymui pritarė 14 Tarybos narių.
Svarstant sprendimo projektą dėl gatvių geografinių
charakteristikų pakeitimo ir
gatvei pavadinimo suteikimo, buvo pritarta A. Narvydo
siūlymui klausimo svarstymą
atidėti, nes nuo sprendimo
projekto paviešinimo nepraėjo 10 darbo dienų.
Pritarta vidaus
sandoriui, priimtas ir
perduotas turtas
Tarybos nariai pritarė vidaus sandoriui su UAB „Prienų butų ūkis“ dėl Prienų rajono savivaldybės šaligatvių ir
žaliųjų plotų priežiūros. Nustatyta, kad vidaus sandoris
įsigalioja nuo 2020 m. sausio
1 d. Sandoris sudarytas penkerių metų terminui, numatant galimybę šį terminą pratęsti dar 3 metams.
Į A. Narvydo klausimą, kodėl sandorio vertė didesnė,
nei buvo ankstesniais metais,
atsakyta, kad padidėjo darbų
apimtis, nes Prienų miesto
seniūnija pasipildė ir kaimiškomis teritorijomis. Taip pat
numatyta, kad UAB „Prienų
butų ūkis“ galės teikti kai kurias paslaugas ir kitoms seniūnijoms. A. Narvydas taip
pat priekaištavo, kad skubama priimti sprendimą pagal

dar Prezidento nepasirašytą įstatymą. H. Radvilavičius
džiaugėsi, kad sutartis labai
konkreti, o A. Narvydą, kurio
teisine kompetencija neabejoja, ragino mažiau samprotauti
dėl finansinių reikalų.
Sprendimo projektui pritarė 19 Tarybos narių, vienas (J.
Vilionis) nepritarė, vienas (A.
Narvydas) nebalsavo.
Be diskusijų Prienų PSPC
buvo perduoti du komplektai
odontologo darbo vietos įrangos „Stern Weber S220 TR“,
kurių bendra vertė – 33,88
tūkst. eurų, perimtas turtas –
tautiniai ir baltiški kostiumai,
kurių vertė 6,2 tūkst. euro, ir
perduotas Prienų, Balbieriškio bei Jiezno kultūros ir laisvalaikio centrams.
Prienų rajono savivaldybės administracijai valdyti,
naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Prienų
rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo
metu Prienų lopšelio-darželio
„Saulutė“ patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas,
esantis J. Basanavičiaus g. 16,
Prienų m. Artimiausiu metu lopšelis-darželis ,,Saulutė“ persikels į suremontuotą
pastatą, esantį Kauno g. 2C,
Prienų m. Buvusiame lopšelio-darželio pastate planuojama įkurdinti Prienų miesto įstaigas, viešąsias įstaigas
(asociacijas) ir nevyriausybines organizacijas, kurios pareiškė norą naudotis minėto
pastato patalpomis.
Buvo pritarta sprendimo
projektui perimti Lietuvos
sporto centrui iki šiol priklausantį turtą – 21 lėktuvą ir tris
krovininius automobilius.
Kitas Tarybos posėdis įvyks
sausio 30 d. .
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prienuose
Afganistane per talibų išpuolius prieš
saugumo pajėgų postus žuvo 23 žmonės

Nuskambėjo
„Žiemos
mozaika“
Gruodžio 27 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
vyko tradicinė šventė „Žiemos mozaika“.
Šventės metu apdovanoti
Prienų krašto kalėdinės aplinkos kūrimo konkurso „Lai ateina šventės žiburiuotos“ nugalėtojai iš visų seniūnijų.
Konkurso nugalėtojais tapo Jurgita ir Darius Pacukoniai iš Balbieriškio, Danutė ir
Albinas Seikauskai iš Vazgaikiemio, Diana ir Paulius Aleksandravičiai iš Valengiškių k.,
Ramunė ir Tomas Zaleckai iš
Gražučių k., Vijoleta ir Algirdas
Jaruševičiai iš Strazdiškių k.
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas
bei seniūnai apdovanojimus
įteikė ir kavinės „Pas močiutę“ savininkei jiezniškei Laimai Beliūnienei, Naujosios
Ūtos seniūnijos gyventojams
Rasai ir Gediminui Venciams
bei Dalei ir Arūnui Bendinskams, Dalytei ir Raimundui
Markūnams (Pakuonio sen.),
Editai ir Osvaldui Kedžiams iš
Ašmintos k., UAB „Tango pizza“ savininkams Dovilei ir Jauniui Mališauskams, Karolinai
Petraitienei, Jūratei ir Virgilijui
Antanavičiams, Laimutei ir Albertui Jurgelaičiams, Mačiūnų
k. gyventojams Jurgitai ir Gintarui Valavičiams, Bagrėno k.
gyventojams Loretai ir Alvydui Bendinskams, Alšininkų k.
gyvenantiems Dalei ir Egidijui
Katkauskams, taip pat Virginijai ir Žydrūnui Raižiams iš
Medžionių k., Prienų rajono
Klebiškio kaimo atstovams –
bendruomenei „Klevas“ (pirmininkė Aistė Černevičienė)
bei Vilmai ir Antanui Pažėrams, veiveriškiams Laimai ir
Gediminui Vilkeliams ir Edgarui Laurinaičiui.
Visus susirinkusius savo
balsais bei muzika džiugino
Prienų krašto atlikėjų kolektyvas „Aksomas“ bei atlikėja Vaida Genytė, smuiko virtuozas Zbignevas Levickis,
pianistė Laura Lankutytė ir
perkusininkas Viktoras Krasauskas. NG
REKLAMA

Potvynio apsemtoje Indonezijos
sostinėje žuvo devyni žmonės

Mažiausiai 23 Afganistano saugumo pajėgų nariai
buvo nužudyti per virtinę Talibano atakų keliose šalies
vietose, surengtus nepaisant iškritusio sniego, paprastai
nulemiančio smurto sumažėjimą, trečiadienį pranešė
pareigūnai.

Naujųjų metų išvakarėse stiprioms liūtims užklupus daugiau
nei 9 mln. gyventojų turinčią Indonezijos sostinę Džakartą,
potvynis nusinešė devynių žmonių gyvybes. Vienas 16-metis
žuvo nuo elektros smūgio, o dar trys žmonės mirė nuo
hipotermijos.

Zuzanėlę Bendinskaitę prisimenant... (1945 01 01 – 2019 12 26)
Zuzanėlei sausio 1 d. būtų
sukakę 75-eri metai, bet
Viešpats ją pasišaukė Namo: gruodžio 28 d. buvo palaidota Prienų kapinėse, šalia savo brolio ir mamos.
Tegul jai atminti „Naujojo Gėlupio“ skaitytojų akis ir
širdis pasiekia jos laidotuvių
šv. Mišių pamokslas, sakytas
Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos bažnyčioje. Šv.
Mišioms vadovavo Alytaus
Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis,
drauge koncelebravo Skriaudžių ir Ąžuolų Būdos parapijų klebonas kun. Arūnas
Simonavičius, Griškabūdžio
ir Barzdų parapijų klebonas
kun. Vytautas Mazirskas bei
Prienų parapijos vikaras kun.
Vitalijus Volodkovičius. Šv.
Mišiose drauge su Zuzanėlės
giminėmis meldėsi gausus
būrys laidotuvių dalyvių.
Šv. Mišių homilija
(kun. R. Baltušaitis):
„Bažnyčia kviečia vengti asmeniškumų laidotuvių homilijose. Neįsivaizduoju, kaip tai
būtų galima padaryti laidojant Zuzanėlę.
Džiaugiuosi, kad Zuzanėlės šermenų metu galėjau
praleisti jos gyventuose namuose gerų porą valandų,
dar kartą viską apžvelgti ir
parašyti homiliją jos laidotuvių šv. Mišioms.
Sėdžiu Zuzanėlės
virtuvėje prie stalo,
kur šimtus kartų bendrauta, dalytasi gyvenimo duona, ieškojimų
džiaugsmu ir skausmu, naujais lūkesčiais
ir rūpesčiu dėl silpnėjančios sveikatos. Prie
stalo su arbatos puodeliu – kaip visada ir
kaip niekada – neatšaukiamoje tiesoje,
kad jos gyvenimas Čia
baigėsi, kad, tikėtina,
dar jos pačios kvapo
kupinoje erdvėje – vieno kambario bute, kurį
vadindavo „aš ir mano kambarėlis“, – esu paskutinį kartą. Ačiū Dievui už visus aštuoniolika bendravimo metų.
Kalėdų dienos šv. Mišių
Evangelijoje pagal Joną skai-

tėme: „Tas žodis tapo kūnu
ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1,
14 a). Šie evangeliniai žodžiai, kurie nusako, kad Jėzus apsivilko žmogišku kūnu,
stebuklingai gražiai įausti į
„Viešpaties Angelo maldą“,
kurią dažniausiai giedame
ar kalbame melsdamiesi už
mirusius. Ir visada mąstome
apie jau pasibaigusį gyvenimą, nors teologiškai tai reiškia Dievo įsikūnijimo slėpinį
– Žodis tapo kūnu ir gyveno
tarp mūsų. Dievas lyg laikinai
ir trumpam mums paskolina
kūną, ir ateina diena, kai ištariame: „Gyveno tarp mūsų“.
Zuzanėlei Dievas paskolino skaudantį kūną, silpną ir
itin trapų, kuris jai kėlė daug
rūpesčių ir labai sulėtino gyvenimo tempą, kvietė mokytis vertinti tiesiog tai, ką turi,
dėkoti už šiandieną, negalint
net įsivaizduoti, kas bus rytoj.
Tai mokė visiškai pasitikėti
Dievu, kas ne visuomet buvo lengva ir paprasta; mokė
priimti kitų žmonių pagalbą,
kurios visaip stengdavosi išvengti, kad tik nereikėtų, jos
pačios žodžiais tariant, „dėl
jos trukdytis“. Tačiau mokėjo ir paprastai pasakyti: „Padėk, pati negaliu. Nei kojos,
nei rankos nebeklauso. Aš
jau nebe ta...“
Taigi Zuzanėlės kūno trapumas ir įvairios fizinės ne-

Spektaklio „Numylėtinis“ akimirka
(R. Strikausko nuotrauka)

galios tiesiog paneigia iš graikų perimtą mąstyseną, kad
sveikame kūne – sveika siela.
Skausmo, reumato, kaulų retėjimo, nusilpusių raumenų
paženklintame kūne gali bū-

ti sveika, veržli, Dievui atsidavusi ir tarnaujanti siela. Zuzanėlė – konkretus pavyzdys.
Fizinė sveikata daro didžiulę
įtaką laikysenai ir
nuotaikai, bet nesumažina tikėjimo, jį
išgrynina ir kviečia
pokalbio su Dievu,
kuris nėra tradicinių paveikslėlių atvaizdas, bet yra tas,
kuris po kaulelį, po
sausgyslėlę, po lopinėlį kiekvieną iš
mūsų sunarstė po
mamos širdimi.
Moteris, kuri pati
nuolat atrodė reikalinga pagalbos,
traukė prie savęs?
Kuo? Ypač gebėjimu tyliai ir ramiai
klausyti, kartais iš
susijaudinimo užsidengdama veidą
savo kalbančiomis
rankomis ir visada viską nunešdama į maldą, ypač Rožinio maldą tyliame kampelyje
– lovoje už spintos, kur matosi tik lubos ir kryžius.
Ypatinga savybė krikščioniui, kurią turėjo Zuzanėlė,
– saikingas kalbėjimas – apkalbų vengimas ir bodėjimasis žmonėmis, kurie nuolat ir
apie viską pliurpia, užuot paėmę į rankas gerą knygą (kurias ji pati ypač mėgo) ar atsidėję maldai. Be perstojo
tauškiančius žmones ji
vadino labai taikliu žodžiu – „tarkos“.
Kiek ji paslapčių saugojo savo širdyje; kaip
Marija svarstė, meldėsi
ir nešė. Didžioji jos asmenybės žymė – išsaugoti paslaptį, kuri gal net
pačią kartais glumindavo. Tai užaugino galimybę ja pasitikėti, visiškai
ir besąlygiškai.
Kiek daug pakilimo
ir džiugių akimirkų išgyveno, kai su jaunais
žmonėmis ryžosi vaidinti Prienų „Žiburio“ gimnazijos krikščioniškojo teatro studijoje: Moters vaidmuo spektaklyje „Numylėtinis“ pagal Karolio Wojtylos
(popiežiaus Jono Pauliaus

II) dramą „Priešais juvelyro parduotuvę“ (premjera
– 2004 m. sausio 4 d.), karaliaus žmonos vaidmuo spek-

daugeliui labiau nei juos pagimdžiusios. Nuolat mamos
glėbyje ir maldos rūpestyje laikė brolio vaikus Paulių,
Nerijų ir Irmą, o jų
vaikus – Luką, Nojų, Jokūbą ir Gertrūdą – laikė savo
anūkais. Šiandien
nuoširdžiai dėkoju
Jūsų šeimai, ypač
brolienei Onutei
ir dukterėčiai Irmai. Didi padėka
kaimynei Teresei,
apie kurią nuolat
sakydavo: „Neįsivaizduoju, kaip gyvenčiau, jei ne Teresė“.
Paskutinę jos gyvenimo vasarą viename atvirlaiškyje
rašiau: „Ilgėja naktys, tirštėja sutemos. Rūkas. Dulksgiedrės olsevičiūtės-pokšt nuotr.
na. Vasara pamažu
taklyje „Karalius ar žmogus“ užleidžia vietą rudens karalipagal Just. Marcinkevičiaus jai. Linkiu labai ramiai panirdraminę poemą „Mindau- ti į rudenį – kaip Dievo glėbį
gas“ (premjera – 2005 m. – nenuspėjamą ir drauge nesausio 20, 26 ir 27 d.), mies- pakartojamą.“
tietės – visa matančios vaiIr štai – šiandien esame tadmuo dviejų dalių spekta- me nepakartojamume, kuris
klyje „Dviese mieste“ pagal drauge ir žavus.
Vytauto Mačernio prozą, M.
2004 m. kalėdiniame sveiK. Čiurlionio bei Fr. Zaffirel- kinime Ji rašė:
li muziką (premjera – 2005
„Nejaugi jūs negirdite tylių
m. kovo 19, 25 ir 26 d. Visų Jo žingsnių.
spektaklių režisierius – kun.
Jisai ateina ir ateina. Jis viR. Baltrušaitis). Prie jos glau- sada ateina.
dėsi jauni vaikinai ir mergiKiekvieną mirksnį ir kienos, norėdami tiesiog pabū- kvieną šimtmetį, kiekvieną
ti drauge, gauti išminties. Ir naktį Jisai ateina ir ateina.
kiek ji ašarų jiems nušluosJis visada ateina“.
tė… Kiek kartų jos butas buvo
Viešpatie, dėkojame, kad
pilnas jaunų žmonių, reflek- Zuzanėlei buvai paskolinęs
tuojančių spektaklius, skai- kūną, panašų į Tavo – kančia
tančių poeziją, dainuojančių pažymėtą, kad gyveno tarp
liaudies dainas, geriančių ar- mūsų ir dėl mūsų. Ačiū, kad
batą ir valgančių jos keptas per ją palieki pasitikėjimo
firmines čirvas.
Tavimi pamoką – ištikimyDažnai juokaudavo, jog po bės iki mirties, kaip ir švenmirties šventosios paveiks- tasis diakonas Steponas, kulėlyje bus vaizduojama vie- rio liturginio minėjimo dieną
noje rankoje laikanti šampa- ji gimė dangui. Užmigo. Stojo
no taurę, kitoje – čirvą. Kiek Tavo akivaizdon. Būk jai gaidaug skaidrių progų, kuomet lestingas, apkabink tėvo rankėlėme tostus. Mes žinojome komis ištikimą savo dukrą
jos „restorano“ paslaptis ir – mergelę Zuzanėlę.
Su didžiausia pagarba
noriai į jas pasinerdavome.
kun. Rytis Baltrušaitis
Ji – mamos laikysenos ku2001–2006 m. Prienų
pina moteris. Negimdžiusi fiparapijos vikaras
ziškai, dvasiškai buvo mama

PRIE VYTAUTO KALNO
Pliaukštelėjimas sukėlė šurmulį

Incidentas įvyko lapkritį Kalifornijoje, JAV, kai užpuolikai per
neužrakintus vartus įsmuko į namo galinį kiemą ir pradėjo
iš pusiau automatinių ginklų pliekti į žmones, susirinkusius
stebėti futbolo rungtynių. Užpuolikai šį šeimos narių ir
draugų susirinkimą palaikė varžovų gaujos narių švente.

SKAITYKITE 9 p.

SKAITYKITE 10 p.

SKAITYKITE 10 p.
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Areštuoti 6 asmenys, siejami su keturių
žmonių nužudymu per vakarėlį

Incidentas įvyko Pranciškui priėjus pasveikinti vaikų
prie kalėdinės prakartėlės Vatikano Šv. Petro aikštėje. Kai
Šventasis Tėvas nusigręžė ir jau ruošėsi išeiti, viena moteris,
buvusi kitapus apsauginio užtvaro, kažką šūktelėjo, sugriebė
jį už rankos ir timptelėjusi vos nepargriovė. 83 metų Katalikų
Bažnyčios vadovas sugebėjo išsivaduoti iš moters gniaužtų tik
dukart pliaukštelėjęs jai per delną.

SKAITYKITE 8 p.
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2020 metais Birštone minėtinos sukaktys
Jeigu žmogus istorinės atminties kratosi – yra net negimęs.
(Gintaras Beresnevičius)

Nuoširdūs pašnekesiai metams
baigiantis...
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Nueinančių ir ateinančių
metų sandūra skatina mus
pamąstyti, ką reikia pradėti nuo tuščio lapo, kokius
darbus tęsti, kuo džiaugtis ir didžiuotis, ką reikia
pamiršti.
Tokie tarpušvenčio susitikimai ir pašnekesiai su
Birštono savivaldybės mere
Nijole Dirginčiene jau tapo
Birštono trečiojo amžiaus
universiteto lankytojų tradicija. Juk vyresniosios kartos
žmonėms įdomu, kas įvyko
per metus, ką numatoma padaryti, kad Birštone gyventi
būtų gera.
Atvykstančius į kurhauzą
vakaro svečius pasitiko im-

REKLAMA

provizuoti šeimininkai Vingių marti Katrė ir tai dingstantis, tai atsirandantis šeimininkas Jonas.
Visi TAU studentai susėdo
prie šventiškai padengtų ir
žvakėmis papuoštų stalų. Šį
kartą į svečius atvyko kolegos iš Gargždų TAU su savo
koncertine šokių grupe.
Birštono TAU direktorė Nijolė Jakimonienė pasveikino
visus su praėjusiomis didžiosiomis metų šventėmis, palinkėjo sveikatos, ramybės
ir gerumo, o ateinančiais metais būti aktyviems, nesėdėti
namuose, bet dalyvauti renginiuose, būti visiems kartu.
„Būkit sveiki ir laimingi, telydi jus Dievo palaima, draugystė ir bičiulystė“, – sakė N.
Jakimonienė.
Su šventėmis Tau lankytojus sveikino ir savivaldybės
merė Nijolė Dirginčienė, linkėdama sveikatos, aktyvumo

ir gerų ateinančių metų.
Kaip jau įprasta, savivaldybės vadovė TAU lankytojams papasakojo apie savivaldybės atliktus ir planuojamus darbus bei vykdomus
projektus, apie tai, kas mus
džiugina, kur reikia dar padirbėti.
Kalbėdama apie sėkmingus įgyvendintus investicinius projektus merė pirmiausia paminėjo gimnazijos bei stadiono renovaciją,
kuri atitinka visus keliamus
reikalavimus. Jau netrukus
(numatoma gegužės mėn.)
bus atidarytas PSPC slaugos
skyrius su 25 lovomis, baigiama remontuoti vaikų lopšelio-darželio kiemo įranga.
Savivaldybės vadovė pasidžiaugė socialinių paslaugų
teikimu gyventojams. „Tai
bene vienintelė savivaldybė,
kuri gali iš karto suteikti reiNUKelta Į 8 p. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė
vaistažolininkės Eugenijos
Šimkūnaitės, UNESCO pasaulio paveldo, Tautodailės,
Mokyklų bendruomenių, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų
istorijos, Lietuvos Steigiamojo
Seimo šimtmečio, Ateitininkų
metais.
Laisvė – likti laisvai įsipareigojusiam (Viktorija Daujotytė)
2020 03 11 sukanka 30
metų, kai Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą (1990
03 11).
2020 07 15 sukanka 610
metų Žalgirio mūšiui (1410
07 15).
1925 m. gydytojas Jurgis
Venckūnas, pirmasis ne tik
Birštone, bet ir Lietuvoje, pradėjo gydymą purvu. (Sukanka
95 metai).
1980 m. surengtas pirmasis tarptautinis Birštono džiazo festivalis, tapęs tradiciniu,
vykstančiu kas dveji metai.
(Sukanka 40 metų).
Sausis
Sukanka 100 metų kai gimė kunigas, 1969–1987 m.
tarnavęs Birštono parapijos
tikintiesiems, knygos „Karalius man paliko kelią“ autorius Mykolas Marijonas Petkevičius (1920 01 02–1987
06 23).
Sukanka 90 metų poetei

Aldonai Elenai Puišytei-Grigaliūnienei, savo kūryboje
minėjusiai Birštono praeitį.
(g. 1930 01 04).
Kovas
Sukanka 40 metų dailininkui, skulptoriui Martynui Gaubui (g. 1980 03 07).
Sukanka 90 metų, kai gimė poetas Justinas Marcinkevičius (1930 0310–2011
02 16).
Gegužė
Sukanka 125 metai, kai gimė gydytojas pulkininkas,
vienas iš Lietuvos karo medicinos kūrėjų Balys Matulionis (1895 05 21–1974 12
01). 1932–1940 metais jis
dirbo Birštono kurorto direktoriumi.
Sukanka 90 metų, kai gimė
rašytojas Vytautas Petkevičius
(1930 05 28–2008 12 10).
Birželis
Sukanka 90 metų, kai gimė
Birštono garbės pilietis, medicinos mokslų daktaras, kurortologas Vytautas Jurgis Meška
(1930 06 01–2015 05 08).
Sukanka 175 metai, kai gimė rašytoja Žemaitė (Julija
Beniuševičiūtė-Žymantienė)
(1845 06 04–1921 12 07). Ji
lankėsi Birštone, kartu su Gabriele Petkevičaite-Bite kurorte parašė dramą „Parduotoji laimė“.
Sukanka 110 metų, kai gimė Nepriklausomos Lietuvos
karininkas, knygos „Lemties
verpetuose“ autorius Aleksas Žiūkas (1910 06 20–1983
10 24).
Sukanka 65 metai tautodailininkei Rimantei Butkuvei (g.
1955 06 24).

Rugpjūtis
Sukanka 90 metų, kai gimė kalbininkas, profesorius
Jonas Kazlauskas (1930 08
01–1970).
Sukanka 145 metai, kai gimė dailininkas, savo prisiminimuose rašęs apie Birštono
kurortą, plakato „Birutės mineralinis vanduo“ autorius
Mstislavas Dobužinskis (1875
08 02–1957 11 20).
Rugsėjis
Sukanka 70 metų rašytojai,
muziejininkei Aldonai Ruseckaitei (g. 1950 09 27).
Spalis
Sukanka 70 metų poetui,
Birštono viešosios bibliotekos
skaitytojui Gintautui Dabrišiui
(g. 1950 10 10).
Sukanka 70 metų, kai gimė
nemajūniškis žurnalistas Jonas Albertavičius (1950 10
15–2003 04 10).
Lapkritis
Sukanka 85 metai, kai gimė
aktorius, scenaristas, režisierius Bronius Talačka (1935
11 25–2009 04 18).
Sukanka 90 metų, kai gimė
Lietuvos teatro ir kino aktorius Juozas Jaruševičius (1930
11 26–2001 03 27).
Gruodis
Sukanka 70 metų, kai gimė
Birštono garbės pilietis Juozas
Palionis (1950 12 01–2011
11 17).
Sukanka 85 metai, kai gimė socialinių mokslų daktaras, Birštono garbės pilietis,
buvęs meras Antanas Serafinas Zenkevičius (1935 12
08–2012 07 22).
Sudarė Birštono viešosios
bibliotekos bibliografė
Genovaitė Mačiūtė 
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PRIE VYTAUTO KALNO
Analitikai prognozuoja, kad darbo
imigracija toliau augs

Prognozuojama, kad darbo imigrantų skaičius Lietuvoje
šiemet toliau augs, nepaisant kritikų nuogąstavimų, kad tai gali
stabdyti algų kilimą. 2019 metų sausio – lapkričio mėnesiais
išduota 8,4 tūkst. leidimų užsieniečiams dirbti Lietuvoje – tai
1,7 karto daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Nuoširdūs pašnekesiai metams baigiantis...
ATKelta IŠ 7 p.
kiamas paslaugas žmonėms į
namus. Eilėse laukti nereikia,
norima paslauga suteikiama
tuoj pat ir tiek valandų, kiek
žmogus pageidauja“, – sakė
N. Dirginčienė. Socialines
paslaugas teikia Nemajūnų
dienos centras.
Sėkmingai vyksta daugiabučių renovacija, šiuo metu
renovuota apie 50 proc. tokių namų. Pasak merės, namai renovuojami ne įprastai,
standartiškai, o gražiai, papuošiant liaudiškais motyvais, piešiniais. Kad pastatai
būtų patrauklūs ir išskirtiniai, prie to prisideda ir savivaldybė iš savo biudžeto.
Savivaldybės dėmesio centre – kelių bei gatvių priežiūros ir remonto darbai. Visi,
kuriems tenka keliauti į Šilėnų sodus, džiaugiasi išasfaltuotu
keliu. Išasfaltuoti
5 kilometrai kelio
ir į Puzonis.
Mieste sutvarkytos Birutės, Mokyklos, Žvėrinčiaus
gatvės, centrinėje miesto dalyje atnaujinami šaligatviai.
Birštone nemažai yra dviračių takų, tiesiami nauji ir
atnaujinami nutiesti seniau.
Eilėje jau laukia Žvėrinčiaus
dviračių ir pėsčiųjų tako renovacija.
Nemažai problemų patiria
Birštono soduose gyvenantys žmonės. Tačiau, pasak
merės, jau nemažai padaryta, kad sodai taptų vienu iš
Birštono mikrorajonų. Jau
pabaigtas detalusis planas,
kuriame numatytos gatvės,
vandentiekio bei apšvietimo trasos. Kai šis planas bus
patvirtintas, savivaldybė ir
savininkai galės tinkamai
tvarkytis.
Birštonas yra vienas iš
saugiausių miestų Lietuvoje. Merė pažymėjo, jog dabar
mieste veikia 10 vaizdo stebėjimo kamerų, 16 – centriniame parke, o 2 sudėtingos
išmaniosios kameros įrengtos prie abiejų įvažiavimų į
miestą. Jos padeda užfiksuoti
įvažiuojančių ir išvažiuojančių automobilių numerius,
REKLAMA

tad policijos pareigūnai gali greičiau išsiaiškinti nusižengimus.
Merė taip pat paminėjo,
kad už europines lėšas jau
įrengti požeminiai konteineriai, kurie pasitarnaus miesto gyventojų gerovei.
Pasak merės, Birštono savivaldybė siekia sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą
Birštono mieste. Vykdant
projektą, planuojama įrengti
dvi elektromobilių įkrovimo
stoteles su prieigomis Jaunimo gatvėje 4 ir B. Sruogos
gatvėje 23A. Vienu metu bus
galima krauti 4 elektromobilius. Šiomis įkrovimo stotelėmis visą parą ir 7 dienas per
savaitę galės naudotis tiek
savivaldybės gyventojai, tiek
kurorto svečiai.

Birštone šiemet buvo pastatytas ir atiduotas naudoti
apžvalgos bokštas, kuris tapo didžiausiu traukos objektu. Per pirmą mėnesį po atidarymo jame apsilankė apie
10 tūkst. žmonių.
Atvykstančius turistus ir
keliautojus trauks ir atsiradęs privatus kempingas (
prie „Vytauto Mineral SPA“).
N. Dirginčienė pasakojo,
kad per pastaruosius 5–6
metus Birštone investuota
apie 80 milijonų eurų, sukurta 800 naujų darbo vietų. Kovo mėnesį žadamas atidaryti
dar vienas naujas pastatas su
80 darbo vietų. Plečiasi ir
buvusi „Karališkoji rezidencija“, viešbutis pereina į europinį tinklą, bus statomas
ir naujas baseinas.
Anot merės, sunkiausia
surasti ir prisikviesti investuotojų. Tačiau Birštonas
turi naujų idėjų dėl vadinamųjų „Birštono vartų“, kur
3 ha plote planuojama įgyvendinti funkcinio kvartalo projektą. Čia turėtų atsirasti modernūs pastatai su

biurais, nedideli viešbučiai,
maitinimo įstaigos ir kt. Pasak merės, dabar populiarios
„darbostogos“ – kai žmogus
tuo pačiu metu gali ir dirbti,
ir ilsėtis. Taigi funkciniame
kvartale turėtų būti viskas,
ko reikia žmonių patogumui ir komfortui. Šio projekto įgyvendinimas būtų labai
didelė nauda Birštonui ir jo
ateičiai.
Merė kalbėjo apie būsimus
planus ir būsimas statybas
bei privačias investicijas. Žinoma, daugelio birštoniečių
manymu, svarbu, kad būtų
kuo greičiau sutvarkyti nenaudojami ir jau griūvantys
pastatai miesto centre, kurie
tikrai nedaro garbės gražėjančiam kurortui. Kaip merė
paminėjo, kai kurių objektų
reikalai jau pradeda judėti,
jau žadamos investicijos į slidinėjimo
trasą, tad reikia tikėtis, kad laikui bėgant
padėtis pasitaisys ir
kurortas džiaugsis
gražiais, moderniais
statiniais, padidės ir
lankytojų srautai.
Po išsamaus merės pranešimo vakaro dalyviai klausimus žadėjo pateikti vėliau,
renginio eigoje. Vingių Jonas
ir Katrė merei įteikė kalėdinių dovanėlių, padėkojo už
gražų bei išsamų miesto ir
savivaldybės pristatymą.
Netrukus susirinkusius
birštoniečius pralinksmino
visas būrys viešnių iš Gargždų TAU, kurios turi įkūrę savo šokių kolektyvą ir šoka
pasaulio tautinius šokius.
Kaip pristatė kolektyvo vadovė, čia šoka tos moterys,
kurios nori šokti, ir visai nesvarbu, koks jų amžius ar
liemens apimtis. Gargždietės pašoko latvių, argentiniečių, amerikiečių bei australų šokius.
Birštono TAU administracija pasveikino savo studentus, šiais metais šventusius
jubiliejinius gimtadienius.
Vėliau vyko žaidimai, loterijos ir bendravimas prie
vaišių stalo, žmonės galėjo
užduoti rūpimus klausimus
merei ir gauti atsakymus.

Vilniaus oro uostas sulaukė 5 mln. keleivių

Paskutinę 2019-ųjų dieną keleivių skaičius Vilniaus oro
uoste perkopė 5 mln. – tai didžiausias keleivių srautas
per metus oro uosto istorijoje, pranešė Lietuvos oro
uostas. Žiemos sezono metu iš Lietuvos oro uostų 15
aviakompanijų tiesiogiai skraidina 78 reguliariosiomis
kryptimis į 55 miestus 26 šalyse.

Škėvonių bendruomenės kalėdinė vakaronė

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gruodžio 28-ąją, po nuvilnijusių Kalėdų švenčių
linksmybių, Birštono seniūnijos laisvalaikio salėje į šventinį renginį rinkosi Škėvonių bendruomenė
– pati jauniausia iš Birštono savivaldybėje esančių ir
veikiančių bendruomenių.
Nors Škėvonių bendruomenei neseniai sukako vos
dveji metai, tačiau ji įtraukia
į bendruomeninį gyvenimą
įvairaus amžiaus Škėvonių
ir aplinkinių kaimų gyventojus. Bendruomenei vadovauja jauna, energinga ir
veikli Rimutė Draskinienė, o
jai padedančioje komandoje
yra daug kūrybingų ir gabių
žmonių. Tad ir šventinį vakarą pirmininkė pasveikino
susirinkusiuosius ir pasidžiaugė nuveiktais darbais, o
ypač šiemet įgyvendintu projektu „2019 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų
plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Projekto įgyvendinimas Birštono savivaldybėje“. Projektą
rėmė Birštono savivaldybė ir
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija. Pirmininkė sakė,
jog iš projekto gautų lėšų buvo įsigytas reikalingas inventorius bei išleistas leidinukas
„Škėvonių, Ivoniškių ir Lengveniškių žmonių istorija“.
Tiesa, leidinukas labai nedidelis, bet labai reikalingas
tų kaimų žmonėms. Škėvoniškiai gali pasidžiaugti ir

kitais savo puikiais darbais.
Birštone vykusiose Jurginų
ir Moliūgadienio šventėse jau
dvejus metus Škėvonių bendruomenės žmonių sukurtos
kompozicijos verčia žavėtis
jų kūrybingumu ir užima pirmąsias vietas.
Bendruomenės pirmininkė dėkojo ir seniau įsikūrusių bendruomenių pirmininkams, kurie padėjo bendruomenei savo patarimais, savo
pavyzdžiu. Šventines padėkos dovanėlės (paspirtukai)
buvo įteiktos Birštono vienkiemio bendruomenės pirmininkui Vytui Kederiui, Siponių bendruomenės pirmininkei Vijolei Skorodumovienei, Nemajūnų bendruomenės „Santalka“ pirmininkei
Irenai Joanai Šliaužienei ir
Matiešionių krašto bendruomenės pirmininko pavaduotojai Astai Revuckaitei.
Nemažai apdovanojimų
pelnė, kūrybingoji bendruomenės narė Žydruolė Pivarauskienė.
Škėvonių bendruomenės
pirmininkė kalėdines dovanėles už įvairiapusę pagalbą
įteikė Birštono seniūnijos
seniūnui Jonui Kederiui ir
Škėvonių krašto seniūnaičiui
Vitui Drūliai, daug prisidedančiam prie bendruomenės

reikalų tvarkymo.
Bendruomenės pirmininkei R. Draskinienei už aktyvią veiklą merės vardu padėką įteikė vicemeras Vytas
Kederys, o bendruomenės
valdybos padėką – Valentinas Revuckas.
Ž. Pivarauskienė perdavė
atsidėkojimo dovanėlę bendruomenės nariui Gintarui
Dabrišiui, kuris šeimai padovanojo baldų komplektą.
Kalėdinio vakaro metu
buvo pasveikinti jubiliejus
šventę Rima Litvinskienė ir
Skirmantas Lesauskas.
Šventinio vakaro dalyvius smagiai nuteikė ir turininga kultūrinė programa.
Susirinkusieji turėjo puikią
progą pamatyti Prienų kultūros centro mėgėjų teatro
„Langas“ spektaklį „Meška“ bei pasiklausyti jaunųjų muzikantų Mato Imbraso ir Edvardo Matulaičio iš
Kauno atliekamų melodijų
ir dainų.
Po oficialiosios renginio
dalies ir nuotaikingo koncerto visi rinkosi prie išradingai papuošto vaišių stalo.
Kas gerai ir sąžiningai dirbo
visus metus, gali pasidžiaugti
ir metų rezultatais, ir didžiosiomis metų šventėmis visi
kartu, gražiame būryje.

PRIE VYTAUTO KALNO
Australija pasiuntė karinių laivų ir orlaivių
į pagalbą gaisrų atkirstiems miestams

Onkologinių ligų stigmos: kodėl nereiktų bijoti chemoterapijos?

REKLAMA

čius gerokai patobulėjo, tačiau kur kas sunkiau pakeisti
nusistovėjusį žmonių požiūrį.
Chemoterapija šiandien yra
vienas iš pagrindinių onkologinių ligų gydymo metodų,
vis dar sulaukiančių kontraversiškų vertinimų.
Konsultacijų metu pacientai ir jų artimieji dažniausiai
klausia, ar tai bus sunkiai toleruojamas gydymas, kiek jis
truks, kokie bus gydymo rezultatai, ar žmonės bus darbingi gydymo metu, ką daryti, kad gydymas būtų lengviau
toleruojamas.
„Šiuo metu yra daug informacijos apie onkologines
ligas ir jų gydymą: viešoje
erdvėje, internete, ji yra paprastai prieinama. Taip pat
žmones dažnai jau žino apie
tai iš bendros patirties: sirgo artimieji, pažįstami.
Ligonius stengiamės
kuo geriau informuoti apie gydymą, apie
pašalinius reiškinius,
ką daryti, jeigu jie pasireiškia, kad svarbu
nedelsiant kreiptis į
gydytoją. Ligoniams
duodame specialiai paruoštas
instrukcijas.
Iš praktikos
galiu pasakyti, kad
pacientai
šiuo metu
labiau rūpinasi savo sveikata
nei anksčiau ir laiku kreipiasi konsultacijai pas gydytoją,
į ligoninių skubios pagalbos
skyrius – taip išvengiame gydymo komplikacijų ir kitų galimų problemų“, - pastebėjo
gydytojas-onkologas chemoterapeutas V. Brasiūnas.
Šiuo metu yra sukurti nauji
gydymo metodai kaip imunoterapija, tačiau chemoterapija
ir toliau išlieka vienu pagrindinių sisteminio gydymo metodu, kuris pasižymi greitesniu veiksmingumu, taip pat
priklausomai nuo ligos stadijos duoda geresnį terapinį
efektą nei kiti gydymai.
„Nors chemoterapija gali
sukelti šalutinius poveikius,
tačiau šiuo metu yra skiriami

tokį poveikį minimizuojantys arba išvis eliminuojantys
vaistai. Onkologiniai susirgimai apskritai šiandien yra gydomi kompleksiškai, kad gydymas būtų kuo efektyvesnis,
todėl ir taikomi įvairūs gydymo metodų deriniai“, – sako
V. Brasiūnas.
Kada skiriama
chemoterapija?
Pasak gydytojo, pavyzdžiui,
gydant prostatos vėžį chemoterapija skiriama jau išplitus
ligai į limfmazgius, kaulus,
vidaus organus. Pradinėse
ligos stadijose ši liga gydoma chirurgija, radioterapija,
hormonoterapija, o jeigu liga
nėra agresyvios formos, tai
ligonis kurį laiką gali būti ir
aktyviai stebimas ir tik ligai
progresuojant, aktyviai gydomas. Šiuo metu praktikoje
yra plačiai taikomi ir naujos kartos veiksmingos
hormonoterapijos.
„Chemoterapija
ski-

riama kai prostatos vėžys nepasiduoda gydymui ir toliau
progresuoja ar jau diagnozavus metastatinę, tai yra išplitusią ligą, kuomet kitų gydymo metodų ir hormonoterapijos jau nepakanka. Gydymui
chemoterapija mes šiuo metu
galime skirti taksanų grupės
vaistus bei kitus specifinius
chemopreparatus, jeigu ligos forma yra reta. Daugeliu
atveju chemoterapija, gydant
prostatos vėžį, yra veiksminga. Gydymo metu ligą galima efektyviai kontroliuoti,
žymiai prailginant laiką be
ligos progresavimo, išgyvenamumą, sumažinant komplikacijų riziką“, - pabrėžė NVI
gydytojas.
Pasak jo, nors chemoterapija gydant prostatos vėžį
paprastai yra gerai toleruojama, tačiau šalutinių poveikių gali būti.



Gaisrai Australijoje buvo įkalinę žmones

Karinio jūrų laivyno laivai ir orlaiviai gabeno vandenį,
maistą ir degalus į miestelius, kuriuose baigėsi atsargos ir į
kuriuos dėl gaisrų nebuvo galima patekti sausumos keliais.
Nuo pirmadienio gaisrai jau pražudė septynis žmones,
liepsnoms niokojant Australijos pietryčių pakrantę.

Nemaža visuomenės dalis bijodama išgirsti vėžio
diagnozę, šiandien vis dar
vengia reguliariai tikrintis
sveikatą.
Sveikatos apsaugos specialistai atkreipia dėmesį, kad
onkologinės ligos nebėra
nuosprendis, nes šiandien
Lietuvoje jau prieinami inovatyvūs ir efektyvūs gydymo
būdai, vienas iš jų yra chemoterapijos derinimas su radioterapija, hormonoterapija bei
kitais gydymo metodais.
Kas yra
chemoterapija?
Pasak Nacionalinio vėžio
instituto (NVI) gydytojo-onkologo chemoterapeuto Vytauto Brasiūno, chemoterapija piktybinių navikų gydymui buvo pradėta taikyti XX
amžiaus viduryje pirmiausia
gydant kraujo vėžį, sarkomas,
po to kitus piktybinius navikus, o šio gydymo pradininku
yra laikomas Dr. Sydney Farber, kuris dirbo JAV, Bostono
vaikų ligoninėje.
„Po pirmųjų sėkmingų bandymų gydyti chemoterapija,
ši sritis medicinoje pradėjo sparčiai vystytis ir šiomis
dienomis piktybinių navikų
gydymui jau turime daug
veiksmingų vaistų, be to, toliau tęsiami intensyviai klinikiniai tyrimai, ieškant naujų
chemopreparatų. Diagnozavus piktybinį naviką, gydymui yra taikoma chirurgija,
chemoterapija, radioterapija,
gydymas hormonoterapija,
biologinės terapijos, imunoterapijos. Chemoterapija yra
svarbus gydymo metodas,
kadangi daugeliu atveju vėžys jau yra diagnozuojamas
kaip metastatinė liga - tokiu
atveju būtent chemoterapija
tampa pagrindiniu gydymo
metodu. Siekiant pagerinti
gydymo veiksmingumą, chemoterapija taip pat yra skiriama kartu su radioterapija, su
biologine terapija, taip pat su
imunoterapija“, - pasakoja V.
Brasiūnas.
Sunkiau pakeisti
žmonių požiūrį
Gydytojo teigimu, nors onkologinių ligų gydymo būdai
per pastaruosius dešimtme-
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„Kaip jau minėta, su chemoterapija taip pat yra skiriami
ir kiti vaistai, kurie padeda išvengti šalutinių poveikių, sėkmingai gydyti nenutraukiant
chemoterapijos. Taikant minėtus gydymo metodus, taip
pat ir chemoterapiją galima
pasiekti optimaliausių rezultatų konkrečiam ligoniui. Šiuo
metu tiriami nauji chemoterapiniai vaistai, kurių veiksmingumas bus nustatomas
pagal ligoniams atliekamus
genetinius tyrimus. Nacionaliniame vėžio institute jau keletą metų tiriami pacientų genetiniai žymenys, tikintis, kad
tai ateityje padės lengviau parinkti kiekvienam pacientui
konkretų, jam labiausiai tinkantį vaistą prostatos vėžio
gydymui“, - pažymėjo gydytojas-onkologas chemoterapeutas V. Brasiūnas.
Gyvenimo būdo
įpročiai – lemtingi
Kaip skelbia
Nacionalinio
Vė ž i o
instituto (NVI)
statistika, nors sergamumas vėžiu kasmet
auga po 1 procentą, tačiau mirtingumas – mažėja.
Specialistų teigimu, tai, kad
mažėja mirtingumas, sergant
onkologinėmis ligomis, lemia
vis didėjanti ir gerėjanti onkologinių ligų diagnozė dar
ankstyvoje stadijoje. Priežastys, kodėl didėja sergamumas
onkologinėmis ligomis – įvairios. Vėžiu nesusergama staiga, jam išsivystyti reikia laiko
ir pastaraisiais dešimtmečiais
ryškėja vėžio „jaunėjimo“ tendencija.
Paradoksalu, kad šiandien,
kai yra visos galimybes maitintis ir gyventi sveikiau bei
daug kalbama apie sveiką gyvenseną, vėžio vystymasis labiausiai siejamas su žmogaus
elgsenos įpročiais. Skaičiuojama, kad net 30 proc. onkologinių susirgimų nulemia gyvenimo būdas – fizinio aktyvumo stoka, nesubalansuota
mityba, žalingi įpročiai, kurių
mastai itin dideli tarp jaunesnio amžiaus gyventojų. 

Antradienio rytą 4 tūkst. žmonių iš Malakutos miesto
pasitraukė į pakrantę, kadangi pučiant stipriam vėjui ugnį
priartėjo prie namų, o dangų užtemdė dūmai, kylantys.
Negalintys išvykti gyventojai ir poilsiautojai buvo priversti
nakvoti savo automobiliuose, o degalinės ir banglenčių klubai
virto evakuacijos punktais. Supleškėjo dešimtys namų, bet
pasikeitus vėjo krypčiai likusi miestelio dalis buvo išgelbėta.

Sezoninės vaikų ligos: ką turėtų
neigiamos emocijos, per didežinoti tėvai?
lis cukraus ir angliavandenių
Šaltuoju metų sezonu vaikai ir paaugliai linkę daug
dažniau sirgti virusinėmis
viršutinių kvėpavimo takų
infekcijomis dėl vis dar besiformuojančio imuniteto
ir spartaus augimo.
Sveikatos priežiūros specialistai atkreipia dėmesį, kad
vaikų sveikatos problemų išvengti beveik neįmanoma,
tačiau pasitelkus profilaktines
priemones galima bent jau sumažinti riziką susirgti.
„Mušate“ temperatūrą –
silpninate imunitetą
Vaistininkės teigimu, vaikams sirgti daugiau nei suaugusiems yra visiškai normalu, nes taip treniruojasi,
mokosi jų jaunas imunitetas.
Tik treniruodamasis, jis įgauna patirties ir vėliau geba atpažinti virusus bei jiems pasipriešinti. Viena dažniausių
klaidų, kurią daro mažamečių
tėvai – kuo greičiau sumažinti
šiek tiek pakilusią kūno temperatūrą.
„Dažnai tėvai kaip kokie aiškiaregiai nuspėja, kad vaikas
susirgs dar net nepasirodžius
pirmiesiems simptomams.
Pakinta jo liežuvio spalva,
tampa irzlesnis, greičiau pavargsta. Labai svarbu vos tik
pastebėjus pirmus simptomus, imtis priemonių, kad liga neįsibėgėtų. Gerti daugiau
skysčių, ypač šiltų, daugiau ilsėtis, pilnavertiškai maitintis.
Taip pat reiktų plauti nosį su
druskingu vandeniu, tačiau
labai svarbu pasitarti su specialistu dėl plovimo dažnumo,
kad nebūtų pažeista ir per
daug išsausinta nosies gleivinė“, – pastebi I. Pociulienė.
Vos tik vaikui susirgus, tėvai
nori kuo greičiau jam duoti
stiprių vaistų, net antibiotikų,
tačiau be gydytojo apžiūros to
griežtai negalima daryti. Taip
pat reiktų nepamiršti su gydytoju ar vaistininku visada pasitarti dėl vaistų vartojimo, jų
suderinamumo su kitais vartojamais vaistais.
Priemonių daug, o
svarbiausia – mityba
Taip pat kaip vaistai nuo
temperatūros, antibiotikai,

kiekis, nepilnavertė mityba,
miego stygius yra patys didžiausi vaikų imuniteto slopintojai.
I. Pociulienė sako, kad norint išvengti ar bent sumažinti
vaikų susirgimų skaičių šaltuoju periodu, padeda nuoseklus vaikų organizmo grūdinimas ištisus metus, judėjimas,
o ypač lauke, aktyvūs žaidimai, normali emocinė būklė,
subalansuotas miego režimas,
tinkama higiena.
„Didžiausias organizmo
imuninis organas yra žarnynas, kuriame yra net 60 proc.
organizmo imuninių ląstelių,
todėl ypač svarbus imuninei sistemai yra kasdieninis
maisto valgiaraštis. Jeigu visgi
vaiko mityba nėra pilnavertė,
reiktų vartoti vitaminus A, C,
E, gerąsias bakterijas, bioflavanoidų, žuvies taukų, ežiuolių preparatų, bičių produktų.
Juos galima vartoti jei vaikas
nėra alergiškas, nes pavyzdžiui medus nerekomenduojamas vaikams iki 3 metų, nes
yra stiprus alergenas“, – sako
I. Pociulienė.
Vaikų ligų profilaktikai svarbu tinkama pilnavertė mityba,
gausi vitaminų, probiotikų,
miego ir poilsio režimas, asmens higiena, svarbu pakankamai laiko praleisti gryname
ore, daugiau judėti, taip pat
nepamiršti vėdinti patalpas.
„Šaltuoju periodu būtina
būti gryname ore, tačiau tam
reikalinga tinkama apranga.
Renkite vaiką keliais sluoksniais, kad prireikus būtų lengviau kontroliuoti vaiko kūno
temperatūrą. Geriausia, vaikus rengti natūralių audinių
drabužiais, kad vaikas nesuprakaituotų. Auksinė taisyklė mažiems vaikams –vienu
rūbu daugiau nei sau“, – sako
„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.
Susirgus vaikui svarbu būti
namuose, ilsėtis, vartoti daugiau skysčių, vitamino C, naudoti eterinius aliejus, tokius
kaip arbatmedis, gerti vaistažolių arbatas, pavyzdžiui, čiobrelių, vaistinių ramunėlių,
liepžiedžių, aviečių lapų. 
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Nuo sausio gresia didesnės baudos už
šiurkščius interesų derinimo pažeidimus

Nuo sausio gresia 4 kartus didesnės baudos už šiurkščius
viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje
pažeidimus. Šiurkštus interesų derinimo pažeidimas
užtrauks nuo 600 iki 1600 eurų baudą, o pakartotinis
pažeidimas – nuo 1600 iki 2600 eurų baudą.

simatymas. Vieta: Birštono kultūros
centras
Sausio 18 d. 19:00 val. (Ne)ištikimybės
spąstai. Vieta: Birštono kultūros
centras
RENGINIAI BIRŠTONE
Sausio 3 d. 14:00 val. Edukacija
šeimoms “Medumi kvepiančios Kalėdos”. Vieta: Birštono sakralinis
muziejus

Sausio 24 d. 18:00 val. Šuniškas pokštas. Vieta: Birštono kultūros centras
Sausio 25 d. 19:00 val. Pamoka (rež.
R. Kazlas). Vieta: Birštono kultūros
centras

Sausio 10 d. 14:00 val. Edukacija šeimoms“Medumi kvepiančios Kalėdos”.
Vieta: Birštono sakralinis muziejus

Sausio 31 d. 19:00 val. „Auksiniai
šlageriai“. Vieta: Birštono kultūros
centras

Sausio 13 d. Laisvės gynėjų diena.
Vieta: J. Basanavičiaus aikštė

Vasario 8 d. 19:00 val. Premjera
„Kaimynai“. Vieta: Birštono kultūros
centras

Sausio 14 d. 19:00 val. Tobulas pa-

„Riebalai – gyvybės šaltinis“
Dar praėjusiame amžiuje
mokslininkai sutarė, o mes
šią tiesą priėmėme, kad vėžį sukelia genetinės priežastys, atsirandančios dėl chromosomų pažeidimo ląstelių
branduoliuose.
O kas, jeigu mokslas laikosi klaidingo įsitikinimo ir vėžį
sukelia visai ne pažeista DNR,
o dėl mitochondrijų disfunkcijos sutrikusi medžiagų apykaita? Kas nutiktų, jeigu įsiklausę
į šią naują tiesą mes visiškai
pakeistume savo supratimą
ne tik apie vėžį, bet ir apie kitas ligas, pasuktume visiškai nauju keliu ir galėtume kasdien džiaugtis
geresne sveikata?
Gydytojas osteopatas Josephas Mercola,
populiarus „New York
Times“ autorius apie
kasdienę sveikatą, alternatyviosios medicinos šalininkas, turintis
vieną didžiausių maisto papildų ir medicinos prietaisų interneto
parduotuvių, siūlo naujoviškai pažiūrėti į tokį kasdienį ir svarbų reiškinį
kaip mityba.
Knyga „Riebalai – gyvybės
šaltinis“ – naujoviškas ir pirmas tokio pobūdžio mitybos
vadovas. Jame atskleidžiama,
kad visos žmogaus ligos stipriai susijusios su sutrikusiu
medžiagų apykaitos procesu.
Kas sutrikdo medžiagų apykaitą? Tai lemia mitochondrijų disfunkcija. Mitochondrijos
– ląstelių, kurių mūsų kūne
yra tūkstančiai, viduje esančios vadinamosios energijos

stotelės, kurios suteikia ląstelėms energijos ir kartu palaiko mūsų gyvybę bei sveikatą.
O kai pažeista daugybė mitochondrijų, neįmanoma išlikti
sveikam.
Pradėti labiau rūpintis savo sveikata nėra sudėtinga.
Tiesiog reikia kūnui suteikti
tinkamų degalų, arba, kitaip
tariant, tinkamo maisto, kuris būtų energijos šaltinis. Bet
į sąvoką „tinkamas maistas“
vėlgi siūloma pažvelgti naujai
ir išbandyti ketogeninę mitybą. Ši mityba pasižymi tuo,

kad joje mažai angliavandenių ir daug sveikųjų riebalų.
O tai, autoriaus tikinimu, yra
būdas optimizuoti biocheminius procesus, kurie slopintų
įvairias ligas ir padėtų organizmui gyti.
Nauda, kurios gausime pakeitę įprastą mitybą į ketogeninę, gali nustebinti – ne tik
gydyti, užkirsti kelią sunkiai
ligai, bet ir suteikti daugiau
energijos, pagerinti smegenų
veiklą, padėti numesti svorio
ir jo nebesusigrąžinti. 

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

Tobulas
pasimatymas

Žanras: Komedija, romantinis
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Robertas Razma
Vaidina: Jurgita Jurkutė, Leonardas Pobedonoscevas
Kino teatruose nuo:
03.01.2020
Cenzas: N-13. 7-12 m. vaikams būtina suaugusiojo
palyda
Pradinių klasių mokytoja
Lina svajoja sutikti savo gyvenimo meilę ir pasiryžta nueiti
į aklą pasimatymą. Kai jos pora nepasirodo, prie staliuko
prisėdęs populiarios TV laidos vedėjas Tomas įžūliomis
pastabomis galutinai sugadina ir taip nevykusį vakarą.
Negana to, vėliau jis išsityčioja
iš naivuolės savo laidoje, o galiausiai įžeistai vienišei pateikia pasiūlymą, kurio atsisakyti neįmanoma.
Ar pavyks tokiems skirtingiems žmonėms dirbti kartu?

Ar įmanoma rasti meilę internetinių pasimatymų labirintuose? Kiek varlių reikės
pabučiuoti Linai, kad surastų
princą ant balto žirgo? Ar pirmasis pasimatymas gali būti
tobulas?
„Tobulas pasimatymas“
– romantinė komedija, pilna
gyvenimiškų nesusipratimų,
nuoširdžių jausmų, netikėtų
šeimyninių dramų ir, žinoma,
viską nugalinčios meilės.
Filmas lietuvių kalba, be
subtitrų.
Režisierius: Robertas Razma
Scenarijaus autorius: Urszula Antoniak, Sam Akina, Jules Jones, Łukasz Światowiec,
Radosław Drabik, Laurynas
Šeškus, Aistė Simėnaitė
Vaidina: Jurgita Jurkutė,
Leonardas Pobedonoscevas,
Giedrius Arbačiauskas, Goda
Petkutė, Eimutis Kvoščiauskas, Angelina Daukaitė, Tomas Erbrėderis, Gabija Jaraminaitė, Inga Jankauskaitė
Anonsas: https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=oS8msc9I7rw 

Laikraščio priedo „Prie Vytauto kalno“
prenumerata Birštono krašto
gyventojams
6 mėn.

6,12

1 mėn. 1,02 Eur
3 mėn.3,06 Eur

LEIDĖJAS:

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
REDAKCIJA:

Elektrinėje veiklą atnaujina du blokai

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com

Lietuvos elektrinėje Elektrėnuose sausio 1 dieną veiklą
atnaujina du užkonservuoti blokai. Prieš maždaug
pusę amžiaus pastatyti 7-as ir 8-as blokai 2020 metais
užtikrins tretinį aktyviosios galios rezervą, kurį pernai
garantavo vienas moderniausių Baltijos šalyse 9-asis, arba
kombinuotojo ciklo blokas (KCB).

2020-ieji LR Seimo paskelbti Japonijos diplomato Čiunės Sugiharos metais,
todėl kviečiame prisiminti
šį humaniškumo ir atjautos
pavyzdį, prieš kurio žygdarbį
nuščiuvo pasaulis, filmo peržiūroje „Kaunas. Sugiharos
ir Japonijos ženklai“ Birštono viešojoje bibliotekoje sausio 8 d. (trečiadienį)
18.00 val.
Čiunė Sugihara Japonijos
diplomatas, konsulinis pareigūnas, 1939-1940 m. rezidavęs Kaune kaip Japonijos imperijos vicekonsulas.
Šio laiko jam užteko, kad galėtų atlikti ne tik Japonijos
diplomatui paskirtą misiją,
tačiau ir misiją žmonijai. Jis,
rizikuodamas gyvybe, išduodavo Japonijos tranzitines vizas žydams. Nors vizų
išdavimas prieštaravo tuometinei jo vyriausybės politikai, toks jo poelgis išgelbėjo
daugiau kaip 6000 gyvybių.
Vizos buvo rašomos ranka ir
nepatvirtintų istorinių šaltinių teigimu, konsulas vizas išdavinėjo ir tuomet, kai
prieš išvykdamas iš Kauno
buvo apsistojęs „Metropolio“ viešbutyje, net ir Kauno
geležinkelio stoties perone
prieš pajudant traukiniui. Už
šį humanišką poelgį 1985 m.
Izraelio Jad Vašem centras
suteikė Č. Sugiharai Pasaulio
tautų teisuolio vardą.
Jo atminimas įamžintas ir
lietuvių autorių filme „Kau-

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

nas. Sugiharos ir Japonijos
ženklai“. Filme pasakojama
ne tik apie Čiunę Sugiharą,
bet ir apie dar tris asmenybes prieš Antrąjį pasaulinį
karą tapusias tiltais tarp Lietuvos ir Japonijos. Tai – Jukičis Fukudzava, pirmasis
japonas, paminėjęs ir aprašęs Kauną savo dienoraštyje, kuomet 1862 m. kartu su
japonų misija važiavo pro
Lietuvą traukiniu ir čia trumpam išlipo pasivaikščioti.
Pirmųjų lietuviškų knygelių
apie Japoniją autorius Steponas Kairys 1905 m. buvo
sužavėtas nedidelės tolimos
valstybės, kuri sugebėjo nugalėti dešimteriopai didesnę
Rusiją, ir kuri įkvėpė lietuvių
ryžtą siekti savo nepriklausomybės. Net kelis kartus
Japoniją aplankęs žurnalistas
ir keliautojas Matas Šalčius
1929 m. ryžosi šią šalį iš Kauno pasiekti… motociklu.
Nors šie keturi žmonės
niekuomet nebuvo susitikę,
dirbo skirtingus darbus, ir
netgi tam tikra prasme gyveno skirtingose epochose,
jų visų keliai susikirto Kaune,
kuris iki Antrojo pasaulinio
karo buvo dviejų tautų santykių istorijos epicentru.
Laukia žavingi tolimosios Japonijos gamtos ir
kasdienybės vaizdai, jaudinančios, įkvepiančios neeilinių žmonių istorijos...
Iki malonaus susitikimo! 
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nemokamai arba prenumeruojamas atskirai.
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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 GarREKLAMA

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

SEKMADIENIS
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Visi
kalba 07:00 Šventadienio mintys 07:30 Klausimėlis 08:00 Tėčio reikalai
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite 09:00 Brolių
Grimų pasakos.Broliukas
ir sesutė 10:00 Gustavo
enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Septyni
pasauliai, viena planeta
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 Gyvenk be
skolų 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Duokim
garo! 19:30 Savaitė 20:25
Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.” 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai. 21:00
Savaitė su „Dviračio žiniomis“ 21:30 Bloga mergaitė
22:30 Premjera. Medžiotojas ir Ledo karalienė. Veiksmo nuotykių filmas 00:30
Sniego traukinys. Fantastinis veiksmo trileris 02:35
Pasaulio dokumentika.
Septyni pasauliai, viena
planeta 03:25 Dainuoju Lietuvą. Naujametinės
dainos 03:40 Šventadienio mintys 04:05 Kiniška
dėlionė

bernetinė Visata 1/17,18s.
07:30 Aladinas 1/153s.
08:00 Ančiukų istorijos
1/23s. 08:30 Svajonių ūkis
6/16s. 09:00 La Maistas
1/18s. 10:00 Pasaulis pagal moteris 8/18s. 11:00
Svajonių sodai 16 12:00
Nykštukas Nosis 13:45
Sniego drakonas 15:40
Dantukų fėja 2 17:25 Įrodytas nekaltumas 1/1s.
18:30 TV3 žinios 5 19:22
TV3 sportas 1 19:27 TV3
orai 5 19:30 Pasmerkti. Kauno romanas 21:30
Transporteris. Visu greičiu
23:15 Persekiojama daktaro 01:00 Iš meilės Pablui
03:10 Deadpool

06:30 „Ultimate Strongman“ pasaulio veteranų galiūnų čempionatas.
Belfastas, Šiaurės Airija
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (59)
08:30 Tauro ragas 09:00
„Ultimate Strongman“ pasaulio komandinis galiūnų čempionatas. Notingamas, Jungtinė Karalystė
10:05 Varom! (4) 10:40
Diena laukinėje gamtoje
(3) 11:40 Negyvenamose
salose su Beru Grilsu (5)
12:45 Džeimio ir Džimio
kulinarinės dvikovos (10)
13:45 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(3) 14:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(60) 15:45 Nusikaltimų tyrėjai (5) 17:00 Betsafe–LKL
čempionatas. Lietkabelis
- Žalgiris 19:30 Fantomas
21:35 Dakaras 2020 (2)
22:05 Narkotikų prekeiviai (8) 23:05 Gyvi numirėliai (13) 23:55 Porininkai
06:50 Tomo ir Džerio nuo- 01:40 Blogas senelis
tykiai (3) 07:15 Zigis ir
Ryklys (14) 07:40 Šaunu- 07:15 TV parduotuvė 07:30
sis Skūbis-Dū (22) 08:05 „Gluchariovas“ (3/8) 08:30
Neramūs ir triukšmingi Kaimo akademija 09:00
(1) 08:35 Tomo ir Džerio „Pasaulio turgūs“ (1,2)
nuotykiai (8) 09:00 Svei- 10:00 Šiandien kimba
katos namai 09:55 KINO 11:00 Kryptys LT 11:30
PUSRYČIAI Tarzanas 11:45 Krepšinio pasaulyje su
Skūbis Dū 2. Monstrai iš- V 12:00 „Šelesto bylos”
laisvinti 13:35 Labas rytas (1,2) 14:00 Kitoks pokal15:40 Neteisingai apkal- bis su Edvardu Žičkumi
tintas 17:20 Teleloto 18:30 15:00 Skyrybos 16:00
Žinios 19:20 Sportas 19:27 Žinios 16:28 Orai 16:30
Orai 19:30 Lietuvos bal- „24/7“ 17:30 Oponentai
sas 21:45 Ištrūkęs Džango 18:00 Žinios 18:28 Orai
01:00 Švytėjimas 03:05 18:30 Vyrų šešėlyje (8)
Žinių vedėjas 2. Legen- 19:00 „Moterų daktaras“
da tęsiasi
(3/40) 20:00 Žinios 20:28
Orai 20:30 Laikykitės ten
21:30 „24/7“ 22:30 Žinios
06:15 Televitrina 1 06:30 22:58 Orai 23:00 LaikykiAnčiukų istorijos 1/22s. tės ten. Pokalbiai 00:00
07:00 Transformeriai. Ki-
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Gydymo įstaigose sumažės procedūrų,
kurioms reikia raštiško sutikimo

Dar 2020-ieji pažymėti kaip žydus gelbėjusio japonų
diplomato Chiunes Sugiharos (Čiunės Sugiharos),
UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Mokyklų
bendruomenių, Ateitininkų, žolininkės Eugenijos
Šimkūnaitės metai.

ŠEŠTADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2020 m. SAUSIO 4 d.,
naujasis gĖlupis

Raštišką paciento sutikimą reikia gauti prieš atliekant
chirurginę operaciją, invazinę ar intervencinę procedūrą. Nuo
sausio sutikimo nebereikės, jei invazinės ar intervencinės
procedūros metu nepažeidžiamas audinių ar organų
vientisumas ir procedūra gali kelti tik nedidelį laikiną poveikį.
„Moterų daktaras“ (3/40)
01:00 „Detektyvas Linlis“
(10) 03:00 „Pasaulis iš
viršaus“ (1/2) 03:30 Oponentai 03:50 „24/7“ 04:35
Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi

HOROSKOPAS
Sausio 6-12 d.

TV

06:55 Akloji (125,126)
07:55 Pragaro katytė
(16) 08:50 Daktaras Ozas
09:45 Tėvas Motiejus (15)
10:55 Gordono Ramzio virtuvės pamokos (2) 12:00
Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai (9) 12:30
Džino viešnagė Italijoje.
Saulėtos salos (3) 13:00
Sveikinimai 15:45 Širdele
mano (3,4) 17:45 PREMJERA Uždrausto miesto intrigos (2) 18:50 Akloji (30,31)
19:50 Būrėja (87,88) 21:00
SNOBO KINAS Kaip išgyventi Kalėdas 22:50 Nakties šešėliai 00:55 Blogasis Santa 2 02:30 Geriausia draugė
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Ievos
Narkutės koncertas „Kai
muzika baigias“ 07:30
Krikščionio žodis 07:45
Prisikėlimo liudytojai. Lietuvos kankinystės kelias.
08:00 Kelias 08:30 Kultūrų kryžkelė. Menora 09:00
Pasaulio Lietuva 10:00 Atspindžiai 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 Premjera.
Procesai. TV dokumentikos
kultūros apybraižų ciklas.
13:45 Klausimėlis 14:00
Šventadienio mintys 14:30
Euromaxx 15:00 Brandūs
pokalbiai 15:30 Rasos lašeliai 2019 17:30 Veranda.
Programa apie aplinkos
estetiką 17:55 Kultūringai
su Nomeda 18:50 Mūsų
miesteliai. Panemunėlis.
3 d 19:45 Premjera. Frenki Dreik paslaptys 1. Detektyvinis serialas 20:30
Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Skambantys
pasauliai su Nomeda Kazlaus 21:55 Folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola“.
Atidarymo koncertas „Folkloras ir dabartis“ 00:00
Kino žvaigždžių alėja. Apgaulė 02:05 Medžiotojas
ir Ledo karalienė 04:05
Šventadienio mintys

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

nią padėtį.

MERGELĖ
(08.22-09.23)
Savaitės pradžioje nė nesitikėkite, kad
kažkas kitas srėbs jūsų užvirtą košę ar
mokės jūsų skolas. Kur kas daugiau pasiektumėte, jei būtumėte sąžiningesnis
ir atviresnis pats sau. Ketvirtadienį ar
penktadienį galite sužinoti įdomių naujienų telefonu ar paštu.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Kuo daugiau poilsio ir pramogų šią savaitę! Atidėkite vėlesniam laikui visus
darbus, kurie tik gali palaukti. Jums
būtina kaip reikiant atsipūsti, ir vien
tik savaitgalio tam nepakaks. Jei galite,
išvykite kur nors. Ir kuo toliau, tuo geriau. Spręsdamas finansinius reikalus
drąsiai vadovaukitės intuicija.



PRODIUSERIS

Egmontas Bžeskas



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)
Savaitės pradžioje būkite ypač nuoširdus bendraudamas, antraip nieko neišspręsite. Visą savaitę turėsite puikią
nuojautą pelningoms investicijoms.
Pasistenkite tuo pasinaudoti. Trumpa
išvyka su mylimu žmogumi bus labai
maloni ir sutvirtins jūsų ryšius.



JAUTIS
(04.21-05.21)
Pirmomis savaitės dienomis galite
turėti bėdos dėl apkalbų. Tramdykite
savo emocijas, ypač trečiadienį ir ketvirtadienį. Prieš imdamasis bet kokių
veiksmų pasistenkite surinkti ir įvertinti visus įmanomus faktus. Savaitės
pabaigoje jūsų dalykiniam sprendimui
pernelyg didelę įtaką turės asmeninės
simpatijos ar antipatijos.



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Jūsų idėjos labai įdomios ir neblogai pagrįstos, bet jau savaitės pradžioje būkite
pasiruošęs jas aktyviai ginti. Oponentų
turėsite daugiau nei pakankamai. Priešgyniaus ir šeimos nariai. Pasistenkite
nereaguoti pernelyg emocingai. Savaitgalis turėtų būti romantiškas ir kur kas
smagesnis nei visa likusi savaitė.



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Pirmoje savaitės pusėje ant jūsų pečių
užgrius galybė rūpesčių. Gelbės tik kantrybė ir apsukrumas. Visiems ir visada
tiesiai ir konkrečiai sakykite, ką galvojate. Vynioti žodžių į vatą jūs paprasčiausiai neturėsite laiko. Savaitgalį po draugo vizito šeimoje gali kilti barnis.



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Būtų labai puiku, jei savaitės pradžioje
išvyktumėte į kokią kelionę. Įgytumėte labai naudingų žinių ir patyrimo.
Jei ketvirtadienį ir penktadienį mažiau kalbėsite, o daugiau klausysite,
gal ir nepakliūsite į kvailą ar nemalo-



SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Visuomeninė veikla pirmomis savaitės
dienomis bus ypač produktyvi. Susirasite naujų draugų ir bendraminčių. Tiesa, bendri projektai gali baigtis visai ne
taip, kaip jūs tikėjotės, bet tai dar nėra
priežastis jų atsisakyti. Tiesiog būkite atsargesnis, jei manote, kad esate
įtraukiamas į avantiūrą. Jei traukia kelionės, šią savaitę pasistenkite šį savo
norą įgyvendinti.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Pirmoje savaitės pusėje būsite linkęs
daryti pats vienas ir savo rankomis.
Tik nuo ketvirtadienio bendradarbiavimas, ypač dalykinis, gali būti vaisingas. Neišlaidaukite, nes piniginė ištuštės bematant.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Saugokitės, šią savaitę galite patirti
didelių nuostolių. Savaitės pradžioje
jūsų planams gali būti labai nepritarta, bet neklausykite neargumentuotos
nuomonės. Trečiadienį ar ketvirtadienį galima labai perspektyvi pažintis. Į
savaitės pabaigą veikiausiai pasijusite
labai pavargęs. Neprievartaukite savęs,
raskite laiko poilsiui.



VANDENIS
(01.21-02.18)
Šią savaitę niekam neleiskite stoti jums
skersai kelio. Klausykite savo širdies ir
intuicijos. Ketvirtadienį ar penktadienį
galite turėti problemų dėl namiškių. Savaitgalį užsiimkite tik tokiais projektais,
kurie pareikalaus iš jūsų darbo ir laiko,
bet ne pinigų.



ŽUVYS
(02.19-03.20)
Pirmoje savaitės pusėje neišlaidaukite pramogoms, vaikams ir dovanoms.
Trečiadienį ar ketvirtadienį turėtumėt
nuveikti kažką namų ūkio labui, tik
neskirkite tam viso savo laisvo laiko.
Sutuoktiniai savaitgalį turės progų įsitikinti tiek gerosiomis, tiek blogosiomis
bendro gyvenimo pusėmis.
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ŠEŠTAdienis,
2020 m. SAUSIO 4 d.
naujasis gĖlupis

TV PROGRAMA
Dviems neblaiviems vyrams pasipriešinus
policijai, nukentėjo patrulė

Vokietijoje per gaisrą zoologijos sode
žuvo dešimtys beždžionių

Radviliškio rajone tramdant du neblaivius vyrus,
nukentėjo patrulė. Gruodžio 31-ąją kelyje Panevėžys–
Šiauliai du vyrai pasipriešinę policijos pareigūnams buvo
neblaivūs: gimusiam 1991 m., nustatytas 2,33 promilės
girtumas, metais vyresniam – 1,60 promilės.

PIRMADIENIS
SAUSIO

6

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios.
Orai 09:20 Senis 10:25
Miuncheno kriminalinė
policija 11:10 Komisaras
Reksas 12:00 Beatos virtuvė 13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija “Keno Loto”
14:00 Žinios. Sportas. Orai
14:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla 16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas “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 Tikras genijus
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Klausimėlis 01:00
LRT radijo žinios 01:05
Savaitė 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 TV žaidimas
“Kas ir kodėl?”

Simpsonai (21,22) 16:00
TV3 žinios 3 16:25 TV3
orai 3 16:30 TV Pagalba
14, 85 18:30 TV3 žinios 6
19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 6 19:30 Visi mes
žmonės 3, 18 20:30 Moterys meluoja geriau 12, 61
21:00 TV3 vakaro žinios 2
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 2 22:00 Kobra 11
23, 17 23:00 Ričardas Liūtaširdis 01:05 Makgaiveris 1, 11 01:55 Tėvynė 5, 12
02:55 APB 1, 12 03:50 Kobra 11 23, 17 04:40 Vieniši
tėvai 1, 18

06:30 CSI. Majamis (24)
07:25 Mano virtuvė geriausia (25) 08:35 Stoties
policija (22) 09:35 Paskutinis faras (10) 10:30 Gelbėtojai - 112 (35,36) 11:30
Nusikaltimų tyrėjai (5)
12:35 Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius
(10) 13:35 Mano virtuvė
geriausia (26) 14:55 Stoties policija (23) 16:00 Paskutinis faras (11) 17:00 Info diena 17:30 Gelbėtojai
- 112 (37,38) 18:30 CSI. Majamis (1) 19:30 Jūrų pėstininkai (19) 20:30 Dakaras
2020 (3) 21:00 Neįmanoma misija. Slaptoji tauta
23:40 Laukiniai laukiniai
vakarai 01:35 Narkotikų
prekeiviai (8) 02:30 Gyvi
07:25 Tomo ir Džerio nuo- numirėliai (13) 03:10 Įstatykiai (4) 07:50 Volke- tymas ir tvarka. Specialiųjų
ris, Teksaso reindžeris tyrimų skyrius (10)
(127,128) 09:45 Gyvūnų
pasaulis 10:15 Rozenheimo policija (18) 11:15 At- 06:13 Programa 06:14 TV
sargiai - giminės! (7) 11:50 parduotuvė 06:30 KrepšiBūrėja (68,89) 13:00 Tik tu nio pasaulyje su V 07:00
ir aš (40,41) 14:00 Našlai- Šiandien kimba 08:00
tės (145) 15:00 Svajoklė „24/7“ 09:00 Apie tave
(145) 16:00 Labas vakaras, 10:00 „Pavojingi jausmai”
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO (1/5,6) 11:00 „Gyvybės
18:30 Žinios 19:20 Spor- langelis“ (1/22) 12:10 TV
tas 19:27 Orai 19:30 KK2 parduotuvė 12:25 „Pone
20:00 Nuo... Iki... 21:00 prezidente” (1/27) 13:00
Rimti reikalai 2 (65) 21:30 Gyvenimas 14:00 NauŽinios 22:20 Sportas 22:27 ja diena 15:00 „PavojinOrai 22:28 Telefoninė lo- gi jausmai” (1/7,8) 16:00
terija 1634 22:30 VAKARO Reporteris 16:48 Sportas
SEANSAS Oušeno tryliktu- 16:58 Orai 17:00 „Gyvykas 00:55 Akloji zona (22) bės langelis“ (1/23) 18:00
01:45 Ištrūkęs Džango
Reporteris 18:20 Sportas
18:28 Orai 18:30 „Vieno nusikaltimo istorija”
06:25 Žvaigždžių karai. (1/1) 19:30 Delfi dėmesio
Sukilėliai 2, 3 06:55 Žu- centre 20:00 Reporteris
vėliokai 3, 50 07:25 Kem- 20:48 Sportas 20:58 Orai
piniukas Plačiakelnis 1, 21:00 „Pone prezidente”
94 07:55 La Maistas 1, (1/28) 21:30 Laikykitės
18 08:55 Meilės sūkury- ten su A 22:30 Reporteris
je 3206 10:00 Nuo likimo 23:18 Sportas 23:28 Orai
nepabėgsi (41,42) 12:00 23:30 Delfi dėmesio cenAtsargiai! Merginos (74,75) tre 1/65 00:00 „Pavojingi
13:00 Parduotas gyveni- jausmai” (1/7,8) 01:00 Kimas (92,93,94,95) 15:00 toks pokalbis su Edvardu
REKLAMA

Žičkumi 02:00 Nauja diena 03:00 „Vieno nusikaltimo istorija” (1/1) 04:00
„Pone prezidente” (1/28)
04:20 „Gyvybės langelis“ (1/23)

TV

06:35 Tėvas Motiejus (24)
07:50 Neklausk meilės
vardo (292,293) 08:50
Meilės sparnai (136) 09:50
Akloji (32,33,34,35) 12:00
Bjaurusis ančiukas Niujorke (114) 13:00 Riterių princesė Nela (4) 13:30 Antinas Gudruolis (9) 14:00
Muča Luča (6) 14:25 Ogis ir
tarakonai (3,4) 14:45 Maljorkos bylos (2) 16:00 Svaragini. Amžina draugystė
(429,430) 17:00 Būk su
manim (1657,1658) 18:00
Keršto gėlės (73) 18:50 Paskolinta meilė (113) 19:50
Maljorkos bylos (3) 21:00
Kaip atsikratyti vaikino per
10 dienų 23:15 Gyvenimo
daina (69,70) 01:05 Senojo Tilto paslaptis (256,257)
03:15 Kaip išgyventi Kalėdas 04:40 Tėvas Motiejus (24)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Kėdainių miesto šventė
2019 07:00 Kultūros diena 07:30 Džiunglių knyga
07:40 Drakoniukas Kokosas 07:55 Smurfai 08:20
Pradėk nuo savęs 08:50
Maistas: tiesa ar pramanas? 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 12:40 Kelias
į namus 13:05 Savaitė
14:00 Gimę tą pačią dieną 14:55 Stambiu planu
15:50 Džiunglių knyga
16:05 Drakoniukas Kokosas 16:15 Smurfai 16:45
Maistas: tiesa ar pramanas? 17:05 Ieškok manęs
Paryžiuje 17:30 Ieškok
manęs Paryžiuje 18:00
Kultūros diena 18:30 Gimę tą pačią dieną 19:25
Virusų medžiotojai. Kaip
sustabdyti artėjantį protrūkį 20:20 Kūrybingumo
mokykla 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 21:30
Naktį mano sode 23:00
Ortodoksų Kalėdų Dieviškoji liturgija iš Vilniaus Šv.
Paraskevės cerkvės 01:00
DW naujienos rusų kalba 01:15 Dabar pasaulyje
01:45 Indivizijos 02:10 Veranda 02:40 Sniego traukinys 04:40 Kelias

ANTRADIENIS
SAUSIO
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30
Žinios. Orai 09:20 Senis
10:25 Miuncheno kriminalinė policija 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija “Keno Loto”
14:00 Žinios. Sportas. Orai
14:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla 16:45 Ponių rojus 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas “Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai
20:25 Loterija “Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:29 Loterija
“Jėga” 21:30 Nacionalinė
ekspedicija 22:30 Dviračio žinios 23:00 Apgavikai
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Tėčio reikalai 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Istorijos detektyvai 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 TV žaidimas
“Kas ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (5) 07:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (129,130)
09:45 Rimti reikalai 2 (65)
10:15 Rozenheimo policija
(19) 11:15 Atsargiai - giminės! (8) 11:50 Būrėja
(69,90) 13:00 Tik tu ir aš
(42,43) 14:00 Našlaitės
(146) 15:00 Svajoklė (146)
16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30 VIDO VIDeO 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 20:00 Bus
visko 21:00 Rimti reikalai
2 (66) 21:30 Žinios 22:20
Sportas 22:27 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Gaudynės 00:35 Akloji zona (1)
01:25 Oušeno tryliktukas
06:25 Žvaigždžių karai.
Sukilėliai 2, 4 06:55 Žuvėliokai 3, 51 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 95
07:55 Visi mes žmonės 3,
18 08:55 Meilės sūkuryje 3207 10:00 Nuo likimo
nepabėgsi (43,44) 12:00
Atsargiai! Merginos (76,77)
13:00 Parduotas gyvenimas (96,97,98,99) 15:00
Simpsonai (23,22) 16:00

TV3 žinios 4 16:25 TV3 orai
4 16:30 TV Pagalba 14, 86
18:30 TV3 žinios 7 19:22
TV3 sportas 1 19:27 TV3
orai 7 19:30 Prieš srovę 19,
16 20:30 Moterys meluoja geriau 12, 62 21:00 TV3
vakaro žinios 3 21:52 TV3
sportas 1 21:57 TV3 orai
3 22:00 Dešimt su puse
balo. Apokalipsė 23:45
Skubi pagalba 2, 10 00:35
Makgaiveris 1, 12 01:30 X
failai 10, 1 02:20 Tironas 2,
1 03:10 Skubi pagalba 10
04:05 Vieniši tėvai 1, 19
06:35 CSI. Majamis (1)
07:30 Mano virtuvė geriausia (26) 08:40 Stoties policija (23) 09:40 Paskutinis
faras (11) 10:35 Gelbėtojai 112 (37,38) 11:35 Jūrų pėstininkai (19) 12:35 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (11) 13:35 Mano virtuvė geriausia (27) 14:55
Stoties policija (24) 16:00
Paskutinis faras (12) 17:00
Info diena 17:30 Gelbėtojai
- 112 (39,40) 18:30 CSI. Majamis (2) 19:30 Jūrų pėstininkai (20) 20:30 Dakaras
2020 (4) 21:00 Paskutinė
kulka 22:50 Neįmanoma
misija. Slaptoji tauta 01:15
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (11)
02:00 Nusikaltimų miestas (14,15)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Kaimo
akademija 07:00 „Moterų daktaras“ (3/38) 08:00
Nauja diena 09:00 Puikūs pralaimėjimai 10:00
„Pavojingi jausmai” (1/7).
Draminis serialas 11:00
„Gyvybės langelis“ (1/23)
12:10 TV parduotuvė 13:00
„Vieno nusikaltimo istorija”
(1/1) 14:00 Nauja diena
15:00 „Pavojingi jausmai”
(1/9,10) 16:00 Reporteris
16:23 Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
17:00 „Gyvybės langelis“
(1/24) 18:00 Reporteris
18:20 Sportas 18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo
istorija” (1/2) 19:30 Delfi dėmesio centre 20:00
Reporteris 20:48 Sportas
20:58 Orai 21:00 „Pone
prezidente” (1/29) 21:30
Oponentai 22:30 Reporteris 23:18 Sportas 23:28
Orai 23:30 Delfi dėmesio
centre 00:00 „Pavojingi
jausmai” (1/9,10) 01:00
Laikykitės ten su A 02:00
Nauja diena 03:00 „Vieno

Šiaurės vakarų Vokietijoje veikiančiame Krėfeldo zoologijos
sode Naujųjų metų išvakarėse kilęs gaisras pražudė daugiau
nei 30 gyvūnų, įskaitant žmogbeždžiones, beždžiones,
šikšnosparnius ir paukščius. Gaisrą galėjo sukelti dangaus
žibintai, paleisti į orą švenčiant Naujųjų metų sutiktuves.
nusikaltimo istorija” (1/2)
04:00 „Pone prezidente”
(1/29) 04:20 „Gyvybės langelis“ (1/24)

TV

06:35 Tėvas Motiejus (25)
07:50 Neklausk meilės vardo (294,295) 08:50 Meilės
sparnai (137) 09:50 Akloji
(36,37,38,39) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (115)
13:00 Riterių princesė Nela
(5) 13:30 Antinas Gudruolis
(10) 14:00 Muča Luča (7)
14:25 Ogis ir tarakonai (5,6)
14:45 Maljorkos bylos (3)
16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (431,432) 17:00
Būk su manim (1659,1660)
18:00 Keršto gėlės (74)
18:50 Paskolinta meilė
(114) 19:50 Maljorkos bylos (4) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Brokenvudo paslaptys. Juodasis našlys
22:55 Gyvenimo daina
(71,72) 00:55 Senojo Tilto
paslaptis (258,259) 03:00
Kaip atsikratyti vaikino per
10 dienų 04:50 Tėvas Motiejus (25)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Kultūros
diena 07:30 Džiunglių
knyga 07:40 Drakoniukas
Kokosas 07:55 Smurfai
08:20 Į sveikatą! 08:50
Maistas: tiesa ar pramanas? 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 12:40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija 13:05
Kultūringai su Nomeda
14:00 Gimę tą pačią dieną
14:55 Virusų medžiotojai.
Kaip sustabdyti artėjantį
protrūkį 15:50 Džiunglių
knyga 16:05 Drakoniukas Kokosas 16:15 Smurfai 16:45 Maistas: tiesa ar
pramanas? 17:05 Ieškok
manęs Paryžiuje 18:00
Kultūros diena 18:30 Laikinosios sostinės fenomenas
18:55 FIBA Čempionų lyga
21:00 Paskutinė karalystė
22:00 Paskutinė karalystė 23:00 Istorijos detektyvai 23:45 Klausimėlis
00:00 DW naujienos rusų
kalba 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Mokslo sriuba
01:15 Vilnius Jazz Young Power 2019 01:50 Literatūros
pėdsekys 02:20 “2 Donatai” – grupė verta milijono! 03:30 Auksinis protas
04:40 Vilniečiai

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

trečiADIENIS
SAUSIO
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios.
Orai 09:20 Senis 10:25
Miuncheno kriminalinė
policija 11:10 Komisaras
Reksas 12:00 Vartotojų
kontrolė 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija
“Keno Loto” 14:00 Žinios.
Sportas. Orai 14:20 Laba
diena, Lietuva 16:35 Kūrybingumo mokykla 16:45
Ponių rojus 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas “Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30
Gyvenimo spalvos 20:25
Loterija “Keno Loto” 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:29 Loterija “Jėga” 21:30
Nepažintas meras 22:30
Dviračio žinios 23:00 Apgavikai 23:45 Komisaras
Reksas 00:30 Bloga mergaitė 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Stilius 02:00
LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00
LRT radijo žinios 03:05 TV
žaidimas “Kas ir kodėl?”
03:30 Dviračio žinios

nimas (100,101,102,103)
15:00 Simpsonai (2,3)
16:00 TV3 žinios 5 16:25
TV3 orai 5 16:30 TV Pagalba 14, 87 18:30 TV3 žinios
8 19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 8 19:30 Gero vakaro šou 6, 17 20:30 Moterys meluoja geriau 12, 63
21:00 TV3 vakaro žinios 4
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 4 22:00 Dronų
karai 22:25 Vikinglotto 2
22:30 Dronų karai 23:45
Skubi pagalba 2, 11 00:35
Makgaiveris 1, 13 01:30 X
failai 10, 2 02:20 Tironas
2, 2 03:10 Skubi pagalba
2, 11 04:00 Vieniši tėvai
(21,22)

06:35 CSI. Majamis (2)
07:30 Mano virtuvė geriausia (27) 08:40 Stoties
policija (24) 09:40 Paskutinis faras (12) 10:35 Gelbėtojai - 112 (39,40) 11:35 Jūrų
pėstininkai (20) 12:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (12) 13:35
Mano virtuvė geriausia
(28) 14:55 Stoties policija
(1) 16:00 Paskutinis faras
(13) 17:00 Info diena 17:30
Gelbėtojai - 112 (41,42)
18:30 CSI. Majamis (3)
19:30 Jūrų pėstininkai (21)
20:30 Dakaras 2020 (5)
21:00 Kryžius 23:10 Paskutinė kulka 01:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
07:25 Tomo ir Džerio nuo- skyrius (12) 01:45 Nusikaltykiai (6) 07:50 Volkeris, timų miestas (16,17)
Teksaso reindžeris (131,132)
09:45 Rimti reikalai 2 (66)
10:15 Rozenheimo policija 06:13 Programa 06:14 TV
(20) 11:15 Atsargiai - gi- parduotuvė 06:30 Kryptys
minės! (9) 11:50 Būrėja LT 07:00 „Moterų dakta(70,91) 13:00 Tik tu ir aš ras“ (3/39) 08:00 Nauja
(44,45) 14:00 Našlaitės diena 09:00 Sėkmės gylis
(147) 15:00 Svajoklė (147) 10:00 „Pavojingi jausmai”
16:00 Labas vakaras, Lietu- (1/9,10) 11:00 „Gyvybės
va 17:30 VIDO VIDeO 18:30 langelis“ (1/24) 12:00 TV
Žinios 19:15 Sportas 19:22 parduotuvė 12:25 „Pone
Orai 19:25 KK2 vaikai 19:30 prezidente” (1/29) 13:00
KK2 20:00 PREMJERA Leo ir „Vieno nusikaltimo istoriBružo nuotykiai Madagas- ja” (1/2) 14:00 Nauja diena
kare 21:00 Rimti reikalai 15:00 „Pavojingi jausmai”
2 (67) 21:30 Žinios 22:20 (1/11,12) 16:00 Reporteris
Sportas 22:27 Orai 22:30 16:23 Sportas 16:30 LieVAKARO SEANSAS Įkalinta tuva tiesiogiai 16:58 Orai
00:20 Akloji zona (2) 01:10 17:00 „Gyvybės langeGaudynės
lis“ (2/1) 18:00 Reporteris
18:20 Sportas 18:28 Orai
18:30 „Vieno nusikaltimo
06:25 Žvaigždžių karai. istorija” (1/3) 19:30 DelSukilėliai 2, 5 06:55 Žu- fi dėmesio centre 20:00
vėliokai 3, 52 07:25 Kem- Reporteris 20:48 Sportas
piniukas Plačiakelnis 1, 20:58 Orai 21:00 „Pone
96 07:55 Prieš srovę 19, prezidente” (1/30) 21:30
16 08:55 Meilės sūkuryje Gyvenimas 22:30 Repor3208 10:00 Nuo likimo teris 23:18 Sportas 23:28
nepabėgsi (45,46) 12:00 Orai 23:30 Delfi dėmesio
Atsargiai! Merginos (78,79) centre 00:00 „Pavojingi
13:00 Parduotas gyve- jausmai” (1/11). Draminis

serialas 01:00 Oponentai
02:00 Nauja diena 03:00
„Vieno nusikaltimo istorija” (1/3) 04:00 „Pone prezidente” (1/30) 04:20 „Gyvybės langelis“ (2/1)

TV

06:00 Tėvas Motiejus (26)
07:20 Neklausk meilės vardo (296,297) 08:50 Meilės
sparnai (138) 09:50 Akloji
(40,41,42,43) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke
(116) 13:00 Riterių princesė Nela (6) 13:30 Antinas
Gudruolis (11) 14:00 Muča
Luča (8) 14:25 Ogis ir tarakonai (7,8) 14:45 Maljorkos bylos (4) 16:00 Svaragini. Amžina draugystė
(433,434) 17:00 Būk su
manim (1661,1662) 18:00
Keršto gėlės (75) 18:50 Paskolinta meilė (115) 19:50
Maljorkos bylos (5) 21:00
DETEKTYVO VAKARAS Brokenvudo paslaptys. Kitas
lavonas 22:55 Gyvenimo
daina (73,74) 00:50 Senojo Tilto paslaptis (260,261)
02:55 Brokenvudo paslaptys. Juodasis našlys 04:25
Tėvas Motiejus (26)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius Jazz Young Power
2019 07:00 Kultūros diena 07:30 Džiunglių knyga
07:40 Drakoniukas Kokosas 07:55 Smurfai 08:20
Smalsumo genas 08:50
Maistas: tiesa ar pramanas? 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15
Kultūrų kryžkelė. Menora
12:40 Krikščionio žodis
12:55 Prisikėlimo liudytojai 13:10 Procesai 13:55 Po
pamokų 14:10 Laikinosios
sostinės fenomenas 14:40
Virgilijus Alekna. Širdžių
čempionas 15:50 Džiunglių knyga 16:05 Drakoniukas Kokosas 16:15
Smurfai 16:45 Šimtas vaizdų iš Japonijos 17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 18:00
Kultūros diena 18:30 Laikinosios sostinės fenomenas
18:55 FIBA Čempionų lyga
21:00 B. B. Kingas. Kelyje
22:40 Po pamokų 22:50
Smalsumo genas 23:15
Procesai 00:00 DW naujienos rusų kalba 00:15
Dabar pasaulyje 00:45
Brandūs pokalbiai 01:10
Kaunas Jazz 2019 02:15
Marijus Adomaitis. Muzikinis spektaklis “e-CARMEN”
04:15 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija

tv programa
Šiaurės Korėjos lyderis paskelbė užbaigiąs
ginkluotės bandymų moratoriumą

SAUSIO
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30
Žinios. Orai 09:20 Senis
10:25 Miuncheno kriminalinė policija 11:10 Komisaras Reksas 12:00
(Ne)emigrantai 13:00
Klauskite daktaro 13:58
Loterija “Keno Loto” 14:00
Žinios. Sportas. Orai 14:20
Laba diena, Lietuva 16:35
Kūrybingumo mokykla
16:45 Ponių rojus 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas “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 23:45
Komisaras Reksas 00:30
Bloga mergaitė 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 TV žaidimas
“Kas ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios

3209 10:00 Nuo likimo
nepabėgsi (47,48) 12:00
Atsargiai! Merginos (80,81)
13:00 Parduotas gyvenimas (104,105,106,107)
15:00 Simpsonai (4,5)
16:00 TV3 žinios 6 16:25
TV3 orai 6 16:30 TV Pagalba 14, 88 18:30 TV3 žinios
9 19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 9 19:30 Farai 13,
18 20:30 Moterys meluoja geriau 12, 64 21:00 TV3
vakaro žinios 5 21:52 TV3
sportas 1 21:57 TV3 orai 5
22:00 Maksimali bausmė
00:00 Skubi pagalba 2, 12
00:55 Makgaiveris 1, 14
01:45 X failai 10, 3 02:35
Tironas 2, 3 03:30 Skubi
pagalba 12 04:20 Vieniši
tėvai 1, 23

06:35 CSI. Majamis (3)
07:30 Mano virtuvė geriausia (28) 08:40 Stoties
policija (1) 09:40 Paskutinis faras (13) 10:35 Gelbėtojai - 112 (41,42) 11:35 Jūrų
pėstininkai (21) 12:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (13) 13:35
Mano virtuvė geriausia
(29) 14:55 Stoties policija (2) 16:00 Paskutinis
faras (14) 17:00 Info diena 17:30 Gelbėtojai - 112
(43,44) 18:30 CSI. Majamis
(4) 19:30 Jūrų pėstininkai
(22) 20:30 Dakaras 2020
(6) 21:00 Apgaulė 22:50
Kryžius 00:55 Įstatymas ir
07:25 Tomo ir Džerio nuo- tvarka. Specialiųjų tyrimų
tykiai (7) 07:50 Volke- skyrius (13) 01:40 Nusikalris, Teksaso reindžeris timų miestas (18,19)
(133,134) 09:45 Rimti reikalai 2 (67) 10:15 Rozenheimo policija (21) 11:15 06:13 Programa 06:14 TV
Atsargiai - giminės! (10) parduotuvė 06:30 Vantos
11:50 Būrėja (71,92) 13:00 lapas 07:00 „Moterų dakTik tu ir aš (46,47) 14:00 taras“ (3/40) 08:00 NauNašlaitės (148) 15:00 Sva- ja diena 09:00 Visi savi
joklė (148) 16:00 Labas 10:00 „Pavojingi jausmai”
vakaras, Lietuva 17:30 (1/11). Draminis serialas
VIDO VIDeO 18:30 Žinios 12:10 TV parduotuvė 12:25
19:20 Sportas 19:27 Orai „Pone prezidente” (1/30)
19:30 KK2 20:00 Valanda 13:00 „Vieno nusikaltimo
su Rūta 21:00 Rimti rei- istorija” (1/3) 14:00 Opokalai 2 (68) 21:30 Žinios nentai 15:00 „Pavojingi
22:20 Sportas 22:27 Orai jausmai” (1/13,14) 16:00
22:30 VAKARO SEANSAS Reporteris 16:23 Sportas
Tamsiausia valanda 00:15 16:30 Lietuva tiesiogiai
Akloji zona (3) 01:05 Įka- 16:58 Orai 17:00 „Gyvylinta 02:35 Alchemija XI. bės langelis“ (2/2) 18:00
Praktinė magija : sutar- Reporteris 18:20 Sportas
tinės 03:00 RETROSPEK- 18:28 Orai 18:30 „VieTYVA
no nusikaltimo istorija”
(1/4) 19:30 Delfi dėmesio
centre 20:00 Reporteris
06:25 Žvaigždžių karai. 20:48 Sportas 20:58 Orai
Sukilėliai 2, 6 06:55 Žu- 21:00 „Pone prezidenvėliokai 3, 53 07:25 Kem- te” (1/31) 21:30 Skyrybos
piniukas Plačiakelnis 1, 97 22:30 Reporteris 23:18
07:55 Gero vakaro šou 6, Sportas 23:28 Orai 23:30
17 08:55 Meilės sūkuryje Delfi dėmesio centre 1/68
REKLAMA

PENKTADIENIS
00:00 „Pavojingi jausmai”
SAUSIO
(1/13,14) 01:00 Gyvenimas
02:00 Oponentai 03:00
„Vieno nusikaltimo istorija” (1/4) 04:00 „Pone prezidente” (1/31) 04:20 „Gy06:00 Lietuvos Respuvybės langelis“ (2/2)
blikos himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30
TV
06:30 Tėvas Motiejus (1) Žinios. Orai 09:20 Se07:50 Neklausk meilės nis 10:25 Miunchevardo (298,299) 08:50 no kriminalinė policija
Meilės sparnai (139) 09:50 11:10 Komisaras Reksas
Akloji (44,45,46,47) 12:00 12:00 Gyvenimo spalvos
Bjaurusis ančiukas Niujor- 13:00 Nepažintas meras
ke (117) 13:00 Riterių prin- 13:58 Loterija “Keno Locesė Nela (7) 13:30 Anti- to” 14:00 Žinios. Sportas.
nas Gudruolis (12) 14:00 Orai 14:20 Laba diena,
Muča Luča (9) 14:25 Ogis Lietuva 16:35 Kūrybinguir tarakonai (9,10) 14:45 mo mokykla 16:45 Ponių
Maljorkos bylos (5) 16:00 rojus 17:30 Žinios. SporSvaragini. Amžina drau- tas. Orai 18:00 TV žaidigystė (435,436) 17:00 Būk mas “Kas ir kodėl?” 18:30
su manim (1663,1664) Visi kalba 19:30 Beatos
18:00 Keršto gėlės (76) virtuvė 20:25 Loterija
18:50 Paskolinta mei- “Keno Loto” 20:30 Panolė (116) 19:50 Maljorkos rama 21:00 Dienos tema
bylos (6) 21:00 DETEKTY- 21:20 Sportas. Orai 21:29
VO VAKARAS. PREMJERA Loterija “Jėga” 21:30 AukKasandra. Klaidinga nata sinis protas 22:50 Visuo23:05 Gyvenimo daina menės priešai 01:05 Klu(75,76) 01:00 Senojo Tilto bas 02:40 Klausimėlis
paslaptis (262,263) 03:05 03:00 LRT radijo žinios
Brokenvudo paslaptys. 03:05 TV žaidimas “Kas
Kitas lavonas 04:35 Tėvas ir kodėl?” 03:30 Šventadienio mintys 04:00 LRT
Motiejus (1)
radijo žinios
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Kaunas
Jazz 2019 07:05 Kultūros
diena 07:30 Džiunglių
knyga 07:40 Drakoniukas Kokosas 07:55 Smurfai 08:20 Mūšio laukas
08:50 Šimtas vaizdų iš
Japonijos 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15
Kultūrų kryžkelė. Trembita 12:40 Veranda 13:05
Pasaulio Lietuva 14:00
Laikinosios sostinės fenomenas 14:30 Vilniečiai
15:00 Pasaulio teisuoliai
15:50 Džiunglių knyga
16:05 Drakoniukas Kokosas 16:15 Smurfai 16:45
Šimtas vaizdų iš Japonijos
17:05 Ieškok manęs Paryžiuje 18:00 Kultūros diena
18:30 Gimę tą pačią dieną
19:25 Kino istorija 20:05
Laisvės dainos 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 3 minutės iki kino
21:33 Šaltasis karas 23:00
Laikinosios sostinės fenomenas 23:30 Euromaxx
00:00 DW naujienos rusų
kalba 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Kaunas Jazz
2019 01:40 B. B. Kingas.
Kelyje 03:15 Duokim garo!
04:40 Stop juosta

07:25 Tomo ir Džerio
nuotykiai (8) 07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (135,136) 09:45 Rimti
reikalai 2 (68) 10:15 Rozenheimo policija (22)
11:15 Atsargiai - giminės! (11) 11:50 Būrėja
(72,73) 13:00 Tik tu ir
aš (48,49) 14:00 Našlaitės (149) 15:00 Svajoklė (149) 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
Snaiperis 23:30 Stebėtojų lyga 02:30 Tamsiausia
valanda
06:25 Žvaigždžių karai.
Sukilėliai 2, 7 06:55 Žuvėliokai 3, 54 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1,
98 07:55 Farai 18 08:55
Meilės sūkuryje 3210
10:00 Nuo likimo nepabėgsi (49,50) 12:00 Atsargiai! Merginos (82,83)
13:00 Parduotas gyvenimas (108,109,110,111)
15:00 Simpsonai (6,7)
16:00 TV3 žinios 7 16:25
TV3 orai 7 16:30 TV Pagal-

ba 14, 89 18:30 TV3 žinios
10 19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 10 19:30
Miegančioji gražuolė
21:00 Keršytojai 23:50
Kaip mylėtis angliškai?
01:35 Maksimali bausmė
03:20 Dešimt su puse
balo. Apokalipsė 04:50
Makgaiveris 1, 12
06:35 CSI. Majamis (4)
07:30 Mano virtuvė geriausia (29) 08:40 Stoties policija (2) 09:40 Paskutinis faras (14) 10:35
Gelbėtojai - 112 (43,44)
11:35 Jūrų pėstininkai
(22) 12:35 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (14) 13:35
Mano virtuvė geriausia
(30) 14:55 Stoties policija (3) 16:00 Paskutinis
faras (15) 17:00 Info diena 17:30 Gelbėtojai - 112
(45,46) 18:30 CSI. Majamis (5) 19:30 Amerikietiškos imtynės (52) 21:30
Dakaras 2020 (7) 22:00
Universalus karys. Sugrįžimas 23:45 Apgaulė
01:25 Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius
(14) 02:10 Nusikaltimų
miestas (20,21)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ (1/7)
07:00 Laikykitės ten
08:00 Oponentai 09:00
Greiti pietūs 10:00 „Pavojingi jausmai” (1/13,14)
11:00 „Gyvybės langelis“
(2/2) 12:10 TV parduotuvė 12:25 „Pone prezidente” (1/31) 13:00 „Vieno
nusikaltimo istorija” (1/4)
14:00 Mano vieta 14:30
Kryptys LT 15:00 „Pavojingi jausmai” (1/15,16)
16:00 Reporteris 16:48
Sportas 16:58 Orai 17:00
„Gyvybės langelis“ (2/3)
18:00 Reporteris 18:20
Sportas 18:28 Orai 18:30
„Vieno nusikaltimo istorija” (1/5) 19:30 Nauja
diena 20:00 Reporteris
20:48 Sportas 20:58 Orai
21:00 „Pone prezidente”
(1/32) 21:30 Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi
22:30 Reporteris 22:50
Sportas 22:58 Orai 23:00
Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO
KOK 2020” 23:30 Vantos
lapas 00:00 „Pavojingi
jausmai” (1/15,16) 01:00
Skyrybos 02:00 Kitoks
pokalbis su Edvardu Žič-
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Lošimams – didesni mokesčiai

Bingo, totalizatorių ir lažybų organizatoriai nuo sausio mokės
18 proc. (iki šiol 15 proc.), nuotolinių lošimų – 13 proc. (10
proc.) sumos, gautos iš lošėjų statomų sumų, atėmus jiems
išmokėtus laimėjimus. Už kiekvieną A kategorijos lošimo
automatą per mėnesį reikės mokėti 260 eurų (iki šiol 232
eurai), B kategorijos – 130 eurų (87 eurai), ruletės, kortų
arba kauliukų stalą – 2,3 tūkst. eurų (1,738 tūkst. eurų).

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas)
paskelbė branduolinės ginkluotės ir tarpžemyninių
balistinių raketų bandymų moratoriumo pabaigą, taip
pat pagrasino artimiausiu laiku pademonstruoti „naują
strateginį ginklą“.

KetvirtADIENIS

ŠEŠTAdienis,
2020 m. SAUSIO 4 d.,
naujasis gĖlupis

kumi 03:00 „Vieno nusikaltimo istorija” (1/5)
04:00 „Pone prezidente”
(1/32) 04:20 „Gyvybės
langelis“ (2/3)

TV

06:35 Tėvas Motiejus (2)
07:50 Neklausk meilės
vardo (300,301) 08:50
Meilės sparnai (140)
09:50 Akloji (48,49,50,51)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (118) 13:00 Riterių princesė Nela (8)
13:30 Antinas Gudruolis
(13) 14:00 Muča Luča
(10) 14:25 Ogis ir tarakonai (11,12) 14:45 Maljorkos bylos (6) 16:00
Svaragini. Amžina draugystė (437,438) 17:00 Būk
su manim (1665,1666)
18:00 Keršto gėlės (77)
18:50 Paskolinta meilė
(117) 19:50 Maljorkos
bylos (7) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Visa tiesa apie Hario Kveberto
bylą (9,10) 23:00 Kovos
su mafija būrys. Bosas
grįžta (5) 01:00 Senojo
Tilto paslaptis (264,265)
03:00 Kasandra. Klaidinga nata 04:40 Tėvas
Motiejus (2)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Kaunas Jazz 2019 07:00
Kultūros diena 07:30
Džiunglių knyga 07:40
Drakoniukas Kokosas
07:55 Smurfai 08:20
Indivizijos 08:50 Šimtas vaizdų iš Japonijos
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba 12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
12:40 Septynios Kauno
dienos 13:05 Mūsų miesteliai 14:00 Gimę tą pačią dieną 14:55 Kino istorija 15:35 Klausimėlis
15:50 Džiunglių knyga
16:05 Drakoniukas Kokosas 16:15 Smurfai 16:45
Šimtas vaizdų iš Japonijos 17:05 Ieškok manęs
Paryžiuje 18:00 Kultūros
diena 18:30 Gimę tą pačią dieną 19:30 Laisvės
trajektorijos 20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Išsiveržti į laisvę
23:00 Dainuok man tango 00:10 DW naujienos
rusų kalba 00:25 Dabar
pasaulyje 00:55 Kaunas
Jazz 2019 01:45 Šaltasis karas 03:15 Lemon
Joy – 25

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 Klausimėlis
07:20 Perlamutro dažai ir
maži melai 09:00 Labas
rytas, Lietuva 09:30 Žinios.
Orai 12:00 Metų laikų kaita
12:55 Gyvūnų metropolis
13:50 Džesika Flečer 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
Loterija “Keno Loto” 20:30
Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 “Eurovizija 2020”.
Nacionalinė atranka 23:10
Sunkus amžius
07:00 Tomo ir Džerio nuotykiai (7) 07:25 Zigis ir Ryklys (15) 07:50 Šaunusis
Skūbis-Dū (23) 08:15 Neramūs ir triukšmingi (2)
08:45 Tomo ir Džerio nuotykiai (9) 09:15 Beprotiškos
melodijos (7) 09:40 KINO
PUSRYČIAI Tomas ir Džeris.
Paklydėlis slibinukas 10:45
Kiškių mokykla 12:20 Juodasis riteris 14:15 Gyvūnas
16:00 Policininkai ir Robersonai 17:55 Gyvūnų pasaulis 18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Pūkuota
šnipė 21:20 Nevykėliai po
priedanga 23:35 Norbitas
01:30 Snaiperis
06:30 Ančiukų istorijos 1,
23 07:00 Transformeriai. Kibernetinė Visata (1,2) 07:30
Aladinas 1, 154 08:00 Ančiukų istorijos 1, 24 08:30 Virtuvės istorijos 10, 19 09:00
Gardu Gardu 9, 2 10:00
Būk sveikas! 3, 2 10:30
Penkių žvaigždučių būstas

7, 19 11:00 Mano pinigai
1, 11 11:30 Džiunglių knyga
2 12:55 Princesė nuotaka
14:55 Auklė 3 16:45 Ekstrasensų mūšis 18, 4 18:30
TV3 žinios 11 19:17 TV3 sportas 1 19:22 TV3 orai 11 19:25
Eurojackpot 2 19:30 Uošvių nepasirinksi 1, 6 21:00
Nematomi skaičiai 23:20
Krištolinės kaukolės 01:05
Dronų karai 02:35 Kaip
mylėtis angliškai? 04:15
Makgaiveris 1, 13
06:30 Varom! (3,4) 07:30
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (60) 08:30
Varom! (5) 09:00 Sveikatos kodas 09:30 Sveikatos
kodas televitrina 10:05 Varom! (6) 10:40 Gyvenimas.
Pirmieji žingsniai (1) 11:40
Negyvenamose salose su
Beru Grilsu (6) 12:45 Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos (11) 13:45 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (4) 14:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (61) 15:45 Nusikaltimų tyrėjai (6) 17:00
Betsafe–LKL čempionatas.
Juventus - Rytas 19:30 Muzikinė kaukė 22:00 Dakaras 2020 (8) 22:30 Dakaras
2020. Savaitės apžvalga (1)
23:00 MANO HEROJUS Garbės reikalas 01:05 AŠTRUS
KINAS Invazija
07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“
(19,20) 08:30 Nauja diena
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO
KOK 2020” 09:30 Krepšinio
pasaulyje su V 10:00 Vantos lapas 10:30 „Pone prezidente” (1/30,31,32) 12:00
„Detektyvas Linlis“ (11)
14:00 Gyvenimas 15:00
Laikykitės ten 16:00 Žinios
16:28 Orai 16:30 Kryptys
LT 17:00 Skyrybos 18:00
Žinios 18:28 Orai 18:30 Vyrų šešėlyje (3) 19:00 „Tu

esi mano“ (1) 20:00 Žinios
20:28 Orai 20:30 „Gluchariovas“ (3/1,2) 22:30 Žinios
22:58 Orai 23:00 Laikykitės
ten 00:00 „Tu esi mano“ (1)
01:00 „Šelesto bylos” (1,2)

TV

06:40 Akloji (40,41) 07:40
Pragaro katytė (17) 08:40
Daktaras Ozas 09:35 Tėvas Motiejus (16) 10:50
Gordono Ramzio virtuvės
pamokos (3) 11:55 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson
receptai (10,11) 12:55 Akloji
(42,43,44) 14:30 Sveikatos
namai 15:30 Sveikatos namai televitrina 15:45 Širdele
mano (5,6) 17:45 Uždrausto miesto intrigos (3) 18:50
Akloji (45,46) 19:50 Būrėja
(89,90) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Paskutinė išdavystė 22:45 Forestas Gampas 01:20 Kovos su
mafija būrysž
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30 Auksinis
protas 08:45 Po pamokų 09:00 Vilniečiai 09:30
Pradėk nuo savęs 10:00 Į
sveikatą! 10:30 Smalsumo
genas 11:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 11:30
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis 12:00 Kultūrų
kryžkelė. Trembita 12:30
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 13:00 ARTS21. Meno
ir kultūros žurnalas 13:30
Indivizijos 14:00 Legenda
apie Pilėnus 15:30 Laisvės
trajektorijos 16:30 Mūšio
laukas 17:00 Klauskite daktaro 18:00 Stambiu planu
18:55 Pasaulio teisuoliai
19:45 Frenki Dreik paslaptys 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Visą
ilgą naktį 22:25 Festivalis
“nowJapan 2019” 23:45
Stop juosta 00:15 Dabar
pasaulyje 00:45 Laisvės
trajektorijos 01:45 Mūšio
laukas 02:15 Klubas 03:50
ARTS21 04:15 Kelias
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SKELBIMAI

Informuojame, kad 2020 m. sausio 14 d. 11:00 val. Būdos k. ir 13:00 val. Vošiškių k., Jiezno sen., Prienų r., bus
ženklinamos Eugenijaus Cikanavičiaus žemės sklypų
(Proj. Nr. 955-2 ir Nr. 985 (Kašonių k.v.) ribos ir atliekami kadastriniai matavimai.
Kadangi gretimo sklypo (kad. Nr. 6920/0001:137)
savininkas Antanas Smolskas yra miręs, o sklypo
6920/0001:107 bendrasavininkas Andrius Juneliūnas
deklaravęs gyv. vietą – Jungtinė Karalystė, kviečiame
turto paveldėtojus bei įgaliotus asmenis atvykti į savo
sklypą žemės sklypo matavimo dieną ir dalyvauti žymint
žemės sklypo ribas bei pasirašyti sklypo ribų paženklinimo akte. Informacija: tel. 8 699 13834, „Juozo Rinkevičiaus įmonė“, el.p. juozasrink@gmail.com

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.

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.
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!

REKLAMA

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“).

Brangiai visoje Lietuvoje superka: karves, bulius, telyčias.
Vežame į užsienį. Atsiskaitome
vietoje. Tel. 8 615 28106.

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).

Žemės ūkis

Įvairios prekės

Parduoda

Parduoda

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

Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną, perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina
– 2,80 Eur/kg. Motininių
kiaulių skerdiena – 2,20 Eur/
kg. Tel. 8 607 12690.
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

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav. iki 8 sav.
amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš
karto. Tel. 8 612 34503.
Superkamekarves,
bulius ir telyčias.
KREKENAVOS AGRO
FIRMOS supirkėja Olga
Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius ir
liesus galvijus (AB
„Krekenavos agrofirma“ kainomis).
Sveriame elektroninėmis svarstyklėmis. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 616 43646.

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

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

Sausas kapotas malkas, 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.

Tel. 8 683 13463.
Paslaugos
Aiškiaregė Gerda Red (Vilnius) atvyksta konsultuoti
Taro kortomis į Birštoną. Maloniai prašome registruotis
tel. +370 675 10370.
Šuniukų kirpimas. Mažų ir didelių veislių šunų kosmetinis ir
pilnas kirpimas, higiena (maudymas, džiovinimas, ausyčių
valymas, nagų kirpimas), sąvėlų
iššukavimas, trimingavimas.
Tel. 8 641 94078.

Paskolos!!! Turimų
paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame
paskolas ir refinansuojame
turimas bei kt. skolas (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.

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, įrengimo darbus.
Sudarome sąmatas,
pristatome medžiagas,
suteikiame garantijas.

Tel. 8 677 68382.

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

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.
Teleskopinio krautuvo paslaugos. Tel. 8 601 15497.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!

Kokybiškai taisau
automatines
SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

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.

Nuoširdžiai dėkojame visiems:
Prienų parapijos klebonui J. Baliūnui, Prienų
laidotuvių namų kolektyvui, Prienų miškų urėdijos,
Prienų kelių tarnybos ir Prienų globos namų
darbuotojams, artimiesiems, draugams ir visiems už
pagalbą ir ištartus nuoširdžius užuojautos žodžius,
kurie palengvino mūsų skausmą, netekus Mylimo ir
Brangaus žmogaus Mindaugo.
Tėvai ir brolis Rimas

Mobiliuoju gateriu, greitai ir
nebrangiai pjauname rąstus
(iki 11 m ilgio) Jums patogioje
vietoje. Elektra nebūtina. Tel. 8
657 57395, www.7verslai.lt

„Jieznas“ – „Šilavotas“ 13.00 val.
„PMVD“ – „Dvariukas-Sava ranga“
14.30 val. „Pakuonis“ – „Tango
Pizza-Stadionas“ 16.00 val. Veiverių „Amberis“ – Balbieriškio
„Ringis“ 17.30 val. „Stakliškės“
– „Pušynė“

Sausio 5 d. Jiezno Šv. arkangelo
Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčioje – Vilniaus Karoliniškių
seniūnijos mišraus choro „Libro“
kalėdinių giesmių koncertas. Choro atliekamos giesmės skambės
10 val. šv. Mišiose ir po šv. Mišių.

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

Kviečia

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

Renginiai

Sausio 5 d. nuo 10 val. Prienų r.
savivaldybės kūno kultūros ir
sporto centro salėje (Birutės g.
7) – Prienų r. savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ 2019–2020
m. krepšinio pirmenybių varžybos. 10.00 val. „Prienų KKSC“
– Birštono „Versmė“ 11.30 val.
REKLAMA

Sausio 5 d. 14 val. Naujosios Ūtos
laisvalaikio salėje – šventė „Trijų
karalių žvaigždė“. Programoje:
Trijų karalių sveikinimas, Naujosios Ūtos vokalinio ansamblio
„Serbenta“ pasirodymas, muzikinio projekto „Lietuvos balsas“
dalyvės Neringos koncertas.
Vakaras vyks prie staliukų.
Sausio 6 d. – Trijų karalių teatralizuotos vaikštynės ir sveikinimai.
10.00 val. – Jiezno parapijos bažnyčioje 11.00 val. – Jiezno slaugos
ligoninėje 12.00 val. – Žiežmarių
parapijos bažnyčioje

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 11 d. 12 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Ernesto
Kuckailio knygos „Partizano žiedas“ pristatymas, Punsko LKN
teatro „Kregždė“ pasirodymas.

Sausio 11–13 dienomis – renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai.
Informacija bus tikslinama.

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.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre nuo sausio 2 d. eksponuojama
Istorinė fotografijų paroda „Jiezno
šauliai tarpukario Lietuvoje“
(nuotraukos iš LR archyvų). Paroda veiks iki vasario 16 d.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama Elenos Kurklietytės
monotipijų paroda „Sėkmės
medžioklė“. Paroda veiks iki
sausio 6 d.

Šilavoto laisvalaikio salėje sausio
mėn. eksponuojama Jurgitos
Juškaitės-Jakaitienės grafikos
ir tapybos darbų paroda „Lapė
po lova“.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
sausio mėn. eksponuojama Arno
Rasimavičiaus grafikos darbų
paroda „Kasdienybės metamorfozės“.
Pakuonio laisvalaikio salėje-bibliotekoje sausio mėn. eksponuojama Rūtos Kučinskaitės tapybos
darbų paroda „Visada pradžia...“.

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.

Sportas

turnyrinės lentelės
LKL (pergalės, pralaimėta)
1. ŽALGIRIS
2. RYTAS		

15 / 0
11 / 5

skelbimai

3. LIETKABELIS

9/6

6. CBET		

6/9

4. NEPTŪNAS
5. JUVENTUS

9/7
8/7

7. PIENO ŽVAIGŽDĖS
8. SINTEK–DZŪKIJA

5 / 10

5 / 11

9. ŠIAULIAI

4 / 10

1. VDU		

12 / 1

4. ŽALGIRIS-3

9/5

10. NEVĖŽIS

4 / 11

RKL (pergalės, pralaimėta)

2. UŽPALIAI

3. CBET-KKSC
5. ANYKŠČIAI
6. SAVINGĖ

7. SRC-DZŪKIJA
8. JONAVA-2

9. VILKAKALNIS
10. LKSK		

Varžybos

12 / 1
10 / 4
8/7
7/8

5 / 11
4 / 11
4 / 11
0 / 12

LKL
2020-01-04, 17:00 val. Neptūnas
- CBet. Švyturio arena. TV transliacija:
DELFI.

2020-01-05, 16:30 val. Pieno žvaigždės - Juventus. Pieno žvaigždžių arena.
TV transliacija: DELFI.
2020-01-05, 17:00 val. Šiauliai -

ŠEŠTAdienis,
2020 m. SAUSIO 4 d.,
naujasis gĖlupis

Sintek–Dzūkija. Šiaulių arena. TV
transliacija: DELFI.
2020-01-05, 17:00 val. Lietkabelis
- Žalgiris. Cido arena. TV transliacija:
BTV.
2020-01-10, 19:00 val. Šiauliai - Pieno
žvaigždės. Šiaulių arena. TV transliacija: DELFI.

15

2020-01-11, 17:00 val. Juventus
- Rytas. Utenos daugiafunkcis sporto
centras. TV transliacija: BTV.
2020-01-11, 17:20 val. Žalgiris - Nevėžis. Žalgirio arena. TV transliacija:
DELFI.
2020-01-11, 18:15 val. Lietkabelis
- Neptūnas. Cido arena. TV transliacija:
DELFI.
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai s
sumos.
sumos.
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SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 03, 18,
22, 33, 39, 41
Vikingo skaičius: 08
Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1

22269752.00€ 0

6

245321.50€ 0

5+1

26193.00€ 0

5

684.00€

7

4+1

92.50€

62

4

7.00€

511

3+1

4.50€

1154

3

1.50€

8093

2+1

1.25€

8344

2

0.75€

58103

Kito tiražo prognozė:

24,2 mln. Eur

Savaitė istorijos puslapiuose

1493
1923

m. sausio 4 d.: Maskvos didysis
kunigaikštis Ivanas III oficialiai
paskelbė pirmąjį karą Lietuvai.

-1-

(Wilhelm Conrad Röntgen) surengė pirmąją
rentgeno spindulių demonstraciją.

1919
1813

m. sausio 5 d.: įkurta Vokietijos
darbininkų partija, vėliau tapusi
nacistine nacionalsocialistų partija.

m. sausio 4 d.: mirštantis Lenim. sausio 6 d.: caras Aleksannas prie savo „Testamento“ padras I Vilniuje pasirašė manidiktavo prierašą, kuriame iškėlė mintį, kad
Stalinas yra per daug šiurkštus komunistų festą apie pergalingą karo su Napoleonu
partijos generalinio sekretoriaus pareigoms pabaigą. Lietuvos bajorams, bendradarbiavusiems su prancūzais, paskelbta amir todėl turėtų būti pakeistas.
nestija.
m. sausio 4 d.: Izraelis paskelm. sausio 6 d.: pasirašyta
bia Jeruzalę savo sostine, šitaip
Konstantinopolio sutartis: turpažeisdamas Jungtinių Tautų nutarimus.
1967 m. birželį Izraelis okupavo ir rytinę kai rusams atidavė Krymą ir Kubanę.
miesto dalį, o 1980 m. liepą Jeruzalę paskelm. sausio 6 d.: Niu Džerbė „amžina ir nedaloma Izraelio sostine“.
sio valstijoje „Speedwell Iron
m. sausio 5 d.: Raudonoji armi- Works“ dirbtuvėse Samuelis Morzė ir Alfja išstūmė lenkų legionierius iš redas Veikas pirmą kartą išbandė telegrafo
Vilniaus krašto ir, perėmę valdžią, pradėjo aparato veikimą.
formuoti Lietuvos-Baltarusijos Socialistinę
m. sausio 7 d.: JAV įvyko pirRespubliką.
mieji nacionaliniai rinkimai.
m. sausio 5 d.: vokiečių fi- Prezidentu tapo Džordžas Vašingtonas (Gezikas Vilhelmas Rentgenas orge Washington).

1950
1919

1896

1810
1838
1789

#10

Sudoku

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

-1-

1830
1927
1991

m. sausio 7 d.: Baltimorėje (JAV
Merilendo valstija) pradėjo veikti pirmoji pasaulyje geležinkelio stotis;

ir Niujorko.

+4 +5

P E N K T A DI E NIS

+1
+4

KLAIPĖDA

VILNIUS

+1 +2

6x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1

Sausio 8 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:40
leidžiasi 16:11
Dienos ilgumas 07.31
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Apolinaras, Severinas, Teofilius, Vilintas, Gintė, Teofilis
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, vijoklines
gėles.
Sode, darže:
neitnkamas laikas laistyti.

+6

4SEKMADIENIS
29
8

0

2

e puzzle. No ship may touch another ship, even diagonally.

Sausio 10 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 08:39
leidžiasi 16:14
Dienos ilgumas 07.35
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Agatonas, Vilhelmas, Ginvilas,
Ginvilė, Vilius
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

7
SAUSIO

pradinio skaičiaus iki galutinės, apskritimu apibrėžtos sumos.

5
Sausio 6 d.
PIRMADIENIS
© 2016 KrazyDad.com
Trys karaliai
Saulė teka 08:41
ATSAKYMAI
leidžiasi 16:08
Dienos ilgumas 07.27
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Baltazaras, Kasparas, Merkelis,
Arūnas, Arūnė, Melchioras
n of the classic Tinkamas
strategy game
in which
laikas
sėti: you must locate and sink a
cate the numbernetinkamas
of squares laikas
in each
row/column that contain a ship
sėti.
ndicate water, specific
ships,
or parts of ships. Circles indicate
Sode,
darže:
). Semicircles
indicatelaikas
ends kaupti
of larger
ships. Large squares
tinkamas
vaisius,
ds are unspecified
ship pieces.
The complete list of ships
konservuoti
šakniavaisius.

Sausio 9 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:39
leidžiasi 16:12
Dienos ilgumas 07.33
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Bazilė, Julijonas, Algis, Gabija,
Marcijona
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

26+5

29 24 31 18 25
29 24
31 31 18 25
31
SAUSIO PI R M A DI E NIS

Matematinis galvosūkis. Atlikdami sudėties veiksmus raskite kelią nuo apibrėžto

3

Sausio 7 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 08:40
leidžiasi 16:09
Dienos ilgumas 07.29
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Liucijus, Raimundas, Valentinas, Rūtenis, Raudvilė
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, vijoklines
gėles.
Sode, darže:
neitnkamas laikas laistyti.

KLAIPĖDA

VILNIUS

+1 +2

7
5

9

33

m. sausio 7 d.: pradėjo veikti telefono ryšys tarp Londono

m. sausio 8 d.: JAV Baltieji rūmai pasmerkė TSRS sprendimą
įvesti desantinės kariuomenės dalinius į Baltijos valstybes.

+4 +5

VANDENS TEMPERATŪRA
+1 NEMUNAS
PRIE NEMAJŪNŲ
2020-01-01
+2 KAUNO MARIOS
+5 BALTIJOS JŪRA (KLAIPĖDA)
+3 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1996

m. sausio 9 d.: čečėnų kovotojai
Budionovsko mieste, ligoninėje
įkaitais paėmė daugiau kaip 2 tūkst. žmonių
ir pagrasino juos išžudyti, jei nebus įvykdyti jų
reikalavimai. Po trijų nesėkmingų bandymų
šturmuoti, krizė baigėsi reikalavimo sustabdyti karinius veiksmus Čečėnijoje laikinu įgyvendinimu. Krizės metu žuvo apie 160 civilių,
36 Rusijos pareigūnai ir 11 užgrobėjų.

1569

m. sausio 10 d.: Liubline prasidėjo Lietuvos ir Lenkijos feodalų Seimas, kuriame nutarta, jog karalius bus
renkamas bendrai abiem valstybėms, bus
leidžiami bendri pinigai.

GAMA RADIACINIS FONAS

37
37

KAUNE

nSv/val.

#9

522

2.

wers 9 to 16

4

Sausio 5 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 08:41
leidžiasi 16:07
Dienos ilgumas 07.26
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Simonas, Vytautas, Vytautė,
Telesforas, Gaudentas, Simas
Tinkamas laikas sėti:
lapinius burokėlius, porus, laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

2

8

#12

15 2.

15

#11
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3

+2
33+3

#13

nurodo kiek laivų ar jų fra1.gmentų yra konkrečioje
1.
eilutėje ar stulpelyje. Šo© 2016
ne
surašyti
jūroje
2KrazyDad.com
5 esantys5
laivai. Laivai negali liestis nei šonais3 nei įstrižai.2
Ieškoti laivų Jums padės
užuomina - laivo
4 arba jū-5
ros fragmentas.

4
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Š E Š T A DI E NIS
Atraskite ir nupieškite prieMatematinis galvosūkis. Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog skaičių sumos suSAUSIO
Įrašykite
trūkstamus
Įrašykite
skaičius
trūkstamus
taip, jog
horizontaliiai,
skaičius
taip, vertikaliai
jog horizontaliiai,
ir įstrižaivertikaliai
sutaptų skaičių
ir įstrižai sutaptų skaičių
šų laivus! Eilučių
ir stulpelių
taptų horizontaliai,
vertikaliai
ir įstrižai.
sumos.
sumos.
pradžioje surašyti numeriai
-1-

Sausio 4 d.
ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė Brailio diena
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:06
Dienos ilgumas 07.24
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Arimantė, Titas, Be© 2016 Arimantas,
KrazyDad.com
nediktas, Arminas, Benas, Arminė, Andželika, Anželika
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, porus, laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, kon3
1servuoti4ir šaldyti vaisius.
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ŠEŠTAdienis,
2020 m. SAUSIO 4 d.
naujasis gĖlupis

FUKUŠIMOS AE
7853 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
7860 nSv/val.

nSv/val.

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

