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Nuo pirmadienio
kaukių dėvėjimas bus
rekomenduojamas

tarybos posėdyje priimti
svarbūs sprendimai
Laima

DUOBLIENĖ
irmojo po ilgos pertraukos gyvai vykusio
Prienų rajono savivaldybės
tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo net 31 klausimas.
Visiems jiems pritarta.
Pritarta administracijos
direktorės ataskaitai
Posėdis prasidėjo Prienų
rajono savivaldybės administracijos direktorės Jūratės
Zailskienės 2021 metų veiklos ataskaitos pristatymu.
Direktorės teigimu, pernai,
nors pandemija tęsėsi, darbų
apimtys nesumažėjo, į biudžetą buvo surinkta daugiau
nei milijonu eurų daugiau,
nei suplanuota. Pristatydama ataskaitą direktorė kalbėjo apie socialinius būstus
ir socialinę paramą, gyventojams suteiktą pirminę teisinę pagalbą, kelių remonto ir priežiūros darbus bei
kitas veiklas. Ji ypač džiaugėsi Jiezne įgyvendinamu
tarptautiniu projektu „Pacų
giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus
sienų pagrindas“, leisiančiu
pritraukti daugiau turistų, atnaujintu Jiezno PSPC, Jiezno
paramos šeimai pastatu, atverta erdve prie Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekos bei kitais įgyvendintais
projektais.
Pasak J. Zailskienės, pernai
Prienų rajono savivaldybėje
buvo įrengtos 32 naujos vaizdo stebėjimo kameros. Šiuo
metu yra įrengtos 99 kame-
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ros ir jų daugės. Ant viešosios
paskirties pastatų įrengiamos saulės elektrinės leidžia
sutaupyti, baigiama teisinė
gatvių registracija užtikrins
didesnio finansavimo galimybes, o įdiegus elektroninius dokumentus, atsisakius
laidinių telefonų ir pasirašius
susitarimą su mobiliojo ryšio
operatoriumi labai sumažėjo
išlaidos popieriui, eksploatacinėms medžiagoms ir ryšio
paslaugoms.
Kalbėdama apie 2022 m.
planus ir iššūkius, administracijos direktorė atkreipė
dėmesį į išaugusius atliekų
kiekius ir kainas, sudėtingas aviacinio turto dalybas,

nistracijos, pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojams, Tarybos nariams už
bendrą darbą, pastabas ir
pagalbą įgyvendinant numatytus tikslus ir pakvietė toliau susitelkti bendram
darbui dėl krašto gerovės.
Meras Alvydas Vaicekauskas
taip pat padėkojo direktorei
ir jos komandai už atsakomybę, gerą darbą, sklandžiai
įgyvendintus praėjusių metų
ir praėjusio investicinio laikotarpio projektus. Kadangi
ir šiais metais laukia daug
užduočių, linkėjo neprarasti
tempo ir ambicijų.
Atsakydama į Tarybos narių klausimus, J. Zailskienė

augančias kainas, rengiamą
Prieniečio kortelę, pasiruošimą naujam ES finansavimo
laikotarpiui bei atgaivinamą
vandens turizmą. Ji patikino,
kad jau gegužės mėnesį pradės plaukioti laivas iš Birštono į Prienus.
J. Zailskienė padėkojo visiems Savivaldybės admi-

sakė, kad jei galėtų, pirmiausia suremontuotų visus kelius, nes nuo to priklauso
orus gyvenimas, kad per praėjusius metus savivaldybės
gyventojų skaičius padidėjo
700, kad Nemuno pakrantėje
prie Greimų tilto įgyvendinamas projektas, nors ir su trikdžiais, artėja prie pabaigos,

nuo balandžio mėnesio Alytaus RATC tikrai nebebus valdybos, nes to norėjo tik Prienų ir Birštono savivaldybių
atstovai, o Šilėnų gatvė (Veiverių sen.) nėra pamiršta.
Savivaldybės administracijos direktorės ataskaitai
pritarė 15, nepritarė vienas,
susilaikė keturi, nebalsavo
vienas Tarybos narys.
Su visa ataskaita galima
susipažinti Prienų rajono
savivaldybės internetiniame
puslapyje.
Priimti politiniai
sprendimai, pritarta
Tarybos veiklos
reglamento ir biudžeto
pakeitimams
Taryba pritarė, kad būtų
nutrauktos bendradarbiavimo sutartys su Medvežjegorsko miestu (Karelijos
Respublika, Rusijos Federacija) ir Naugarduko rajonu
(Baltarusijos Respublika).
Tam, pasigedęs konkrečių
nutraukimo priežasčių ir motyvų, prieštaravo (nebalsavo)
tik Tarybos narys Audrius
Narvydas.
Tarybos posėdyje taip pat
buvo pranešta, kad rengiami
dovanų kuponai, kuriuos gavę Prienų rajono savivaldybėje gyvenantys ukrainiečiai
Prienų baseiną galės lankyti
nemokamai. Tarybos narys
Egidijus Visockas pasiūlė
ukrainiečiams sudaryti galimybę nemokamai naudotis
ir kitomis sporto bazių paslaugomis.
Taryba pritarė NukElTA
Kauno regiono plėtros tarybos nuos-
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Vilnius, kovo 30 d. (LR
SAM). Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir stebint
mažėjančią sveikatos sektoriaus apkrovą, nuo pirmadienio, balandžio 4 d., keičiama
kaukių dėvėjimo ir izoliavimo tvarka. Operacijų vadovo
sprendimu atsisakoma privalomo reikalavimo dėvėti kaukes uždarose erdvėse,
išskyrus sveikatos, slaugos
ir globos įstaigas bei viešąjį
transportą.
Nors kaukių dėvėjimas
nebus privalomas, jis išlieka
rekomenduojamas uždarose erdvėse, kur nepavyksta
išlaikyti saugaus atstumo,
bloga ventiliacija ar didesnis
žmonių susibūrimas. Sveikatos, slaugos ir globos įstaigose
bei viešajame transporte kaukių dėvėjimas ir toliau išlieka
privalomas.
Kitose šalyse reikalavimai
kaukių dėvėjimui taip pat
keičiasi. Tokia pati kaukių
dėvėjimo tvarka, kai viešose
vietose kaukės rekomenduojamos, tačiau tam tikruose
sektoriuose jos išlieka privalomos, jau taikoma Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje,
Belgijoje, Prancūzijoje, o nuo
balandžio 1 d. bus taikoma ir
Latvijoje. Privalomas kaukių
dėvėjimas išlieka Estijoje,
Graikijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje ir kitose šalyse, o kaukių dėvėjimo
reikalavimų nėra arba jis tik
rekomenduojamas Danijoje,
Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje, Airijoje, Islandijoje.
Pažymėtina, kad Europos

ligų prevencijos ir kontrolės
centro (ECDC) rekomendacijose kaukių dėvėjimas yra
minimas kaip viena iš priemonių (kartu su saugaus atstumo išlaikymu, vėdinimu),
ribojančių viruso plitimą visuomenėje. Siūlomas kaukių
dėvėjimas uždarose viešose
vietose (parduotuvėse, stotyse ir pan.) bei naudojantis viešuoju transportu. Papildomai
rekomenduojamos kaukės
tam tikrose vietose, siekiant
apsaugoti pažeidžiamus asmenis (slauga ir globa, sveikatos priežiūros įstaigos).
ECDC pažymi, kad tinkamas kaukių dėvėjimas uždarose erdvėse žymiai sumažina užsikrėtimo koronavirusu riziką, jei kartu taikomos
kitos nemedicininės visuomenės sveikatos priemonės
– rankų higiena, fizinis atstumas, vengimas liesti veidą,
kvėpavimo etiketas, tinkamas
vėdinimas patalpose ir kt.
Nuo pirmadienio iki penkių
dienų trumpinama COVID-19
liga sergančių asmenų izoliacija – šis pakeitimas daromas
atsižvelgiant į vyraujančios
koronaviruso atmainos savybes, t. y. trumpesnį inkubacinį laikotarpį. Dėl ilgesnės izoliacijos poreikio spręs
gydytojas, įvertinęs paciento
sveikatos būklę.
Nors šalis pamažu grįžta į
priešpandeminį gyvenimą,
kviečiame gyventojus atsakingai vertinti Sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas
rekomendacijas, išlaikyti įgytus vertingus įgūdžius, saugant savo ir kitų sveikatą.
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„Jysk“ skelbia „visam laikui“ uždarantis
parduotuves rusijoje

ECb vadovė: nėra požymių, kad Europa
atsidūrė stagﬂiacijos akivaizdoje

Didžiausias tarptautiniu mastu Danijos mažmeninės prekybos tinklas,
siūlantis baldus ir įvairias buitines prekes, pranešė, jog nuo balandžio
1-osios jo parduotuvės Rusijoje nebedirbs ir jos bus uždarytos „visam
laikui“ – „Jysk“ traukiasi iš Rusijos, kuri daugiau nei mėnesį vykdo brutalų
karą Ukrainoje.

Europos Centrinio Banko (ECB) vadovė Christine Lagarde (Kristin Lagard) pareiškė, jog šiuo metu jokie duomenys nerodo, kad Europą apima
stagfliacija – didelės infliacijos, menko, jokio ekonomikos augimo ar nuosmukio bei aukšto nedarbo lygio derinys. Tuo tarpu Lietuvos prezidentas
Gitanas Nausėda mano, kad to požymiai yra..

adatos popietė Šilavoto Davatkyne
Aldona

RUSECKAITĖ
ėjuotą
šeštadienio
popietę (kovo 26ąją) būrelis moterų – o ir
pora vyrų – susirinko į Šilavoto Davatkyną, į renginį
intriguojančiu pavadinimu
„Maža panelė, o visą svietą
aprengia“. Supraskime – ta
panelė yra adata! Sukvietė
mus Davatkyno šeimininkė,
muziejininkė Danguolė Lincevičienė. Pavasario vėjas
plaikstė ant laukujų namelio
sienų parengtą parodą – keletą senoviškų, čia gyvenusių
davatkėlių suknelių, pasiūtų
iš vilnelės ar tikro šilko, o
šalia ant tvoros raudonavo
klėtkuotas pūkų apklotas,
Suvalkijoje įvardijamas kaldra. Tokius apklotus mokėjo
siūti čia gyvenusios davatkėlės. Mano mama Ona Ruseckienė irgi ateidavo pas
davatkėlę Onutę Mieldažytę, mokėsi, o paskui savo
šeimai jau pati siuvo tokius
įmantrius šiltus patalus.
Smalsaujantys popietės
dalyviai jaukiai įsitaisė vieno
namelio viduje, o šeimininkė
Danguolė sugalvojo netikėtą
šio susibūrimo pradžią. Pati užsigobė skarele, atsisėdo
prie stalelio su visais siuvimo reikmenimis, tada į duris pabeldė „klientė“, kurią
suvaidinti pasiryžo gydytoja
Ineta Marčiukaitytė, ji atsinešė audinį ir „užsisakė“ iš
jo pasiūti atlaidams suknelę.
Taip jos suvaidino siuvėją ir
užsakovę. Puikiai suvaidino,
sukurdamos ir tą atmosferą,
kai moterys, atėjusios pas pažįstamą siuvėją, norėdavo pasipasakoti ir apie save, ir šiek
tiek apkalbėti kaimynes... Savo pasakojimą Danguolė ir
pradėjo apie santykius, kad
siuvėja buvo lyg koks kaimo
klebonas: išklausydavo paslapčių, bet vyravo taisyklė
– „per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo“, nes siuvėja apkalbų
skleisti negalėjo, būtų netekusi klienčių. D. Lincevičienė galėtų labai daug pasakoti
apie Šilavoto krašto siuvėjus
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ir siuvėjas, nes seniai tyrinėja šią temą, renka medžiagą,
tačiau 2022 metais paremta
Lietuvos kultūros tarybos įniko dar aktyviau ir giliau tyrinėti šią įdomią mūsų amatų
sritį. Gal šia tema susidomėjo
todėl, kad Danguolės mama

metų – nuo aštuonerių iki aštuoniolikos – išbuvusi tremtyje Irkutsko srityje. Jos pasakojimai ir graudūs, ir truputį
juokingi, nes ponia Irena moka juos gan linksmai pasakoti. Dar paauglė norėjo išmokti siūti, tad Sibire mokėsi pas

Magdalena Dabrišienė buvo
siuvėja, tad mergaitė nuo vaikystės prisižiūrėjo, kaip visas
šis procesas vyksta: kaip ateina užsakovės, kaip ilgai kalbasi, kaip matuojasi... Nors
vaikams nebuvo leidžiama tų
kalbų klausytis. Muziejininkė
išties įdomiai papasakojo ir
apie bendrą tarpusavio etiką,
ir apie konkrečius siuvėjus
dar iš tų laikų, kai jie ateidavo į žmonių namus, gyven-

lietuvę siuvėją, irgi tremtinę.
Pirmiausia praktikavosi iš
popieriaus, o paskui išmoko
siūti vyriškas apatines kelnes, sunku patikėti, iš ko jas
teko siūti: ogi iš švitrinio popieriaus, liaudyje vadinamo
glazpopierio. Nebuvo audinių, iš didelio vargo vyrai nubrūžindavo tą viršutinį aštrų
sluoksnį, likdavo audinys, tada nešdavo siūti kelnes... Grįžusi į Tėvynę, jaunutė Irena

davo savaitę kitą, apsiūdavo
šeimyną, būdavo gerbiami ir
paįvairindavo kaimo žmonių
kasdienybę. Popietėje dalyvavo siuvėja Irena Radžiūnienė iš Ingavangio, ji dešimt
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pasisiuvo ir iki šiol ją turi, nes
šis drabužis jai daug ką primena: šokių vakarėlius, santuoką metrikacijos skyriuje.
Moteris juokauja, jog, kai kartą vaikinai keturias merginas
pakvietė į pasimatymą, ji per
dvi naktis visoms sukneles ir
pasiuvusi... Išsišnekome netgi apie liūdnąsias smertines
sukneles, kurių poniai Irenai
tekę daug paskubomis siūti.
Šia tema ir aš papasakojau
gan linksmą istoriją. Jau buvau studentė, dažnai parvažiuodavau į tėviškę Ingavangio kaime. Turėjau fotoaparatą. Ir štai kartą ateina miela

žiau nuotraukas. Tai kas gi čia
juokingo? Ogi tai, kad kaimynė su savo vyru ėjo į svotus,
atšoko tas vestuves su savo
iškilminga smertine suknele, kuri šiai progai labai tiko.
O paskui, rodos, kitose vestuvėse ir piršliene pabuvo.
Tad ne be reikalo pasisiuvo
iš anksto...
Besiklausančias moteris
itin suintrigavo šilavotiškė
Nijolė Janulevičienė. Ji ne tik
atsivežė siuvamąją mašiną,
bet ir parodė savo ypatingus
siuvinius: moteris yra skiautinių meno puoselėtoja. Darbai išties ypatingo grožio,

prisiminė savo jaunystės
madas. Ypač „skaudus“ momentas daugumai buvęs, kai
mamos ar močiutės neleisdavo siūti mini sijonų, tekdavo visaip gudrauti ir einant į
šokius juos pasikelti, kad neatrodytum senamadiška...
Darbščios lietuvės moterys
kaimuose turėjo siuvimo
mašinas ir mokėjo apsisiūti
buityje: patalynę, užuolaidas,
vaikams kokį paprastesnį
drabužėlį.
Gyva buvo ta popietė, kilo
daugybė klausimų: ir kokios
buvusios medžiagos, ir iš kur
jų gaudavo, ir siuntinius iš
Amerikos prisiminė, ir kiek
už siuvimą imdavo. Pasirodo, niekas gerai ir nežino,
kiek kainuodavo pasiuvimas

kaimynė (vardo neminėsiu)
ir manęs prašo, kad aš ją nufotografuočiau su smertine
suknele, ji jau pasisiuvusi, ir
šalį tam atvejui turi. Aš truputį išsigandau – sakau, bet
karsto neturite, neatsigulsite? Ne, ne – ji norinti nusifotografuoti lauke prie namo
ar kambaryje prie kokio paveikslo. Taip ir sutarėme, taip
ir padariau. Ta suknelė buvo
ryškiai mėlyna, kas ją siuvo,
nežinau, bet pasiūta buvo
gražiai: iki žemės, su daug
visokių klostelių, kaimynė
apsivilko ir balto gipiūro ilgą
šalį ant galvos užsimetė, visaip pozavo... Vėliau jai atve-

tačiau reikalauja nepaprasto kruopštumo, kantrybės,
laiko. Ponia Nijolė užtiesalus
siuva anūko užsakymu, kuris tokius siuvinius vertina
ir brangina. Moterys kilnojo,
stebėjosi, grožėjosi, pripažino, jog tokiam siuvimui reikia pašaukimo...
Beveik kiekviena iš susirinkusių moterų turėjo ką papasakoti apie siuvėjas: ir rimtų,
ir linksmų dalykų. Vyresnės

– kiekvienas atvejis kitoks.
Štai Danguolė vėl prisiminė,
kad jos mama „užsisiūdavo“
visą bulvių kasimo talką – net
devyniolika moterų...
Gražus ir prasmingas, ir
savalaikis šis Danguolės Lincevičienės tyinėjimas, kurį jį
ketina tęsti ir toliau, nes kuo
giliau į mišką – tuo daugiau
medžių – siūlas siūlą traukia, vis didesnį kamuolį išvynioja...

Projektas „Šviesos šaukliai“ iš
dalies (500 Eur) ﬁnansuojamas
Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondo.

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

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.

Laikraštis leidžiamas vieną kartą
savaitėje, šeštadieniais.
Laikraštis pradėtas leisti 1989 04 14.
ISSN 1392-7248 (PDF ISSN 2538-8525).
Priedas ISSN 2538-9076.
Tiražas – 1 510 egz.
Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.

po baltais sparnais

Mantvydas

PREKEVIČIUS
avasaris visada atneša
ir džiaugsmo, ir sumišimo. Džiaugsmas dėl ore
tvyrančios šilumos ir bundančios gamtos skatina imtis
įvairios veiklos. Bet štai čia
ir atsiranda sumišimas. Kai
pasisemiame energijos iš
bundančios gamtos, stengiamės padaryti kokį nors svarbų darbą. Visgi, ta energija ir
proto išsijudinimas po žiemos sąstingio mūsų galvoje
prikuria daug idėjų, kurias
reikėtų įgyvendinti, tačiau
laiko ir jėgų ribotumas to neleidžia. Štai tada prasideda
sumišimas, kai idėjų daug, o
realiai įgyvendinti galime tik
vieną idėją.
Mūsų galvoje prasideda
„demokratiniai rinkimai“ to,
ką planuojame nuveikti artimiausiu metu arba per artimiausią pusmetį. Tačiau visiems stinga laiko, tad griebiamės ir vieno darbo, ir kito.
Skubame daryti viską, kas tik
šauna į galvą ir, vos įpusėjus
pavasariui, pasijuntame tokie
pavargę, kad jau pradedame
galvoti ne apie idėjas ir darbus, o apie poilsį. Pradedame dirbti vis lėčiau, nesvarbu,
kiek sau išsikėlėme užduočių,
tikslų ir kokių rezultatų jau
pasiekėme.
Sumišimas greitai pasireiškia ne tik renkantis darbus,
kuriuos tikrai turime nudirbti, bet ir bendraujant su artimaisiais. Juk ne tik nebūna
svetimo skausmo, bet nebūna ir svetimų darbų svarbos
suvokimo. Kiekvieno darbas
tampa pačiu svarbiausiu jo
gyvenime, tačiau ne artimųjų
gyvenimuose. Prasideda ele-
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mentarūs pykčiai aiškinantis,
kuris padaro daugiau arba
kuris – vyras ar moteris – šeimoje yra svarbiausias?
Ilgainiui pradedame peštis vienas su kitu ir su visais
dėl „vietos po saule“. Nekeista, juk kiekvieno darbas yra
„pats svarbiausias“ pasaulyje. Netgi tuo atveju, jei mūsų
ir kito žmogaus darbas visai
nesusijęs. Taip atsiranda „lietuviškos“ kaimynystės principas. Viskas, ką daro kitas,
yra blogai. Kodėl? Nes „aš to
nedarau“.
Labai dažnai tenka pastebėti užslėptą pavydą, kurį
žmogus reiškia ginčais, kritika ir nusiskundimais. Kartu labai dažnai, bandant suprasti žmones, tenka pabandyti apmąstyti, kokį nuostolį,
skriaudą arba naudą tokiu
atveju patyrė žmogus. Deja,
viskas lieka tik emociniame
lygmenyje, be jokio praktiško pokyčio. Žvilgtelėkime į
kaimynus, bendradarbius ar
artimuosius. Įvairūs su pavydu susiję veiksmai išnyra
esant sunkesniam laikmečiui,
finansiniam nepritekliui arba socialinėms problemoms.
Trumpai tariant, jokia logika
ir nauda nepasižymintys pavydo priepuoliai dažniausiai
būna visuomeniniai.
Rodos, žmogus yra protinga būtybė, bet ji dažniausiai veikia primatiniu – bandos principu. Štai prasidėjus
pandemijai nemaža dalis
žmonių prisipirko tualetinio
popieriaus daugiau, negu jo
sunaudoja per penkerius metus. Dabar turime pavyzdį,
kai žmonės, išgirdę sąmokslo teoriją, prisipirko druskos,
kurios nesugebės suvartoti
per artimiausius dešimt, o
kai kurie – ir per dvidešimt
metų. Nuolat atsiranda kitos

bandos principu veikiančios
„apsirūpinimo“ akcijos, kai
išgraibstomas cukrus, actas,
įvairios kruopos ir konservai. Galima būtų sakyti, kad
neapsirūpinti yra kvaila, tačiau net ir apsirūpinimas turi būti pamatuotas, logiškas
ir apskaičiuotas. Pavyzdžiui,
netgi įdomu, ar žmogus tikrai nusipirkęs 20 kilogramų
druskos, prasidėjus karui ir
evakuodamasis į saugesnę
teritoriją, visą tą druską nešis kartu su kitais išgyvenimo
reikmenimis.
Kartu su pasiūlymais „apsirūpinti prieš karą“ pasirodė
ir rekomendacijos prisipirkti
aukso. Šiuo atveju tenka prisiminti skausminga Holokaustą, kai iš bandančių nuo mirties pabėgti žydų auksas vis
tiek buvo atimamas ir panaudojamas nacistinės Vokietijos
reikmėms, o patys žydai vis
tiek buvo nužudomi.
Deja, reikia pripažinti, jog
žmogus turi dvi minties galias
– apskaičiuoti ir hiperbolizuoti. Liūdniausia, kad apskaičiavimas dažniausiai būna
susijęs su tomis jo gyvenimo
sritimis, kurios yra trumpalaikės, pvz., pinigų uždarbiu ir
pramogų kaina, tačiau vis rečiau susijęs su sveikatos, emocijų ir socializacijos ilgalaikiu
išsaugojimu. Jeigu žmogus
moka skaičiuoti pinigus, tai
vis rečiau sugeba pasirūpinti
savo vidumi. Žmogus skubas
prisipirkti produktų aukodamas laiką, lėšas ir savo fizines
jėgas, kurias galėtų išnaudotibuvimui su šeima.
Žmogaus atmintyje dažniausiai išlieka paskutinės
akimirkos su jam svarbiu
žmogumi. Ir tik nuo paties
žmogaus priklauso, ar jis prisimins šviesų, padrąsinantį veidą, ar spintelę druskos
pakelių, kurios suvartoti taip
ir nepavyko.

Susirgimai
Sergantys
Pasveikimai
Mirę

6 793 (1)
239
6 310
165

Susirgimai
Sergantys
Pasveikimai
Mirę

950 (0)
35
888
23

kazlu ruda

(2021 m. liepa - 2022 m. kovas)

Ligos atvejai    1 024 839 (2850)
Pasveiko 956 814
Mirtys
8 876 (4)

REDAKTORIAUS SAVAITĖ

koronaviruso COVID-19 statistika

Sergančiųjų skaičiaus diagrama

BIRŠTONAS

Koronavirusas Lietuvoje
(šalia - pokyčiai per paskutinę parą)

PRIENAI

Koronavirusas pasaulyje
Susirgimai
486 283 125
Lengvai sergantys
58 594 346
Sunkiai sergantys
58 505
Pasveikę
421 470 962
Mirę
6 159 312
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Susirgimai
Sergantys
Pasveikimai
Mirę

3 361 (9)
222
3 037
78

Ar balandžio 1-ąją stengiatės ką
nors apgauti, ar jus apgauna kiti?
tuvę – makaronų sėklų. Svarbiausia, kad pokštai būtų nepikti, neįžeidžiantys.

Kalbina Laima Duoblienė

Aironas Frolovas

Balandžio 1-oji man smagi diena, nors aš pats nelabai
apgaudinėju, dažniau mane.
Tarp bendraamžių apgavystės dažniausiai gan banalios,
bet kartais labai juokingos.
Labiausiai buvo „išdūrusi“
mama, kai pasakė, kad laukiasi. Ir nustebino, ir minčių
visokių, kuo aš turėsiu prisidėti prie brolio ar sesės auginimo, spėjo kilti.

Mindaugas Rukas

Mane dažniau apgauna, o
pirmoji iš ankstyvo ryto kasmet ką nors originalaus sugalvoja žmona. Aš pats viešą
melagystę – kad meras mane pasikvietė dirbti patarėju
– jau beveik prieš dešimtmetį buvau paskelbęs feisbuke. Kol vakare parašiau, kad
tai Melagių dienos pokštas,
spėjau sulaukt ir dėmesio, ir
sveikinimų. Aš dažniausiai
nedrįstu apgaudinėti baimindamasis, kad žmogus ne
taip supras, įsižeis. Gal nežinau „prikolnų“ juokų?

Jonas Padelskas

Seniau būdavo labai populiaru ir namie, ir darbe
vieniems kitus apgaudinėti,
dabar jau beveik nebeturiu
ką. Juk smagu, kai žmogų nusiunti į vaistinę kompresijos
nusipirkti ar į sėklų parduo-

Mintimis
dalijasi
praeiviai

Regina Juronienė

Seniau dažniau apgaudinėdavau, dabar gyvenu viena, todėl namuose neturiu
ką apgauti. Aš mėgstu linksmus pokštus, tik jau fantazijos daug nebeturiu. Turbūt
didžiausias „išdūrimas“ buvo dar anais deficitų laikais,
kai bendradarbis pasakė, kad
Birštone „išmetė“ storapadžių batų, arba kaip tuomet
sakydavo, „ant platformos“.
Mes visos ir nuvažiavom tų
batų pirkti... Man smagu ir
laikraščiuose linksmas balandžio 1-osios žinias skaityti, ir per televizorių matyti. Kartais taip išradingai
pateikia, kad net susimąstai, ar tikrai negali būti tiesa.
Džiaugiuosi, kad ir dabartinis
jaunimas dar žino, kas yra
Melagių diena, bei linksmai
pokštauja.

Balandžio
1-ąją minima
Tarptautinė
melagių ir
juoko diena

Seniau Lietuvoje balandžio
1-ąją švęsdavo Naujuosius
metus, nes apie tą laiką susilygina dienos ir nakties ilgumas. Ši šventė seniau daugelyje šalių būdavo švenčiama
linksmai: vykdavo karnavalai, kitokie pasilinksminimai,
žmonės pokštaudavo.
Ilgą laiką mūsų krašto
žemdirbiai balandžio pirmąją švęsdavo kaip pirmąją
pavasario darbų dieną. Balandžio pirmoji Melų diena
Lietuvoje pradėta vadinti
neseniai. Beje, paprotys tą
dieną pokštauti, apgaudinėti
vieniems kitus ir meluoti yra
paplitęs daugelyje pasaulio
šalių. Manoma, kad šią šventę sugalvojo prancūzai. Bet
dar senovės romėnai šventė

Kvailių dieną. Panašiai linksmintasi ir Indijoje, tačiau ne
balandžio pirmąją, o paskutinę kovo dieną.
Išdaigų ir juoko diena seniau būdavo vadinama melagio, arba šido, diena ir buvo
siejama su kiekvieno žmogaus sėkmės tiems metams
būrimu. Manyta, kad, jeigu
tą dieną nieko neapgausi,
tau bus nelaimingi metai.
Užtat tądien visi verčiasi per
galvas stengdamiesi sugalvoti kuo įtikinamesnį melą
ir taip šmaikščiai apgauti savo draugą ar giminaitį. Balandžio 1-ąją galima meluoti
kiek tik leidžia laki fantazija
ir nesulaukti jokių priekaištų. Be to, tai užtikrina sėkmę visiems ateinantiems
metams.
Lietuvoje šią dieną anksčiau būdavo ne tiek meluojama, kiek pokštaujama.
Dažniausiai vienas kitą bandydavo suklaidinti, nurodydavo tokias užduotis, kurių
neįmanoma atlikti. Visa tai
turėdavo sukelti aplinkinių
juoką, o juokas ir linksmybės
simboliškai turėtų pagreitinti pavasarį.
Tą dieną mėgstama ir burti, spėti ateitį, pranašauti,
koks bus derlius.
Iki pat XX a. vidurio Lietuvoje buvo išlikęs paprotys
balandžio pirmąją išjuokti
tinginius, apsileidėlius. Tvarką dažniausiai darydavo vyrai. Jei rasdavo kur ne vietoje padėtą žemės ūkio padargą, jį paslėpdavo, užkeldavo
aukštai ant trobos ar kur
nors kitur, bet taip, kad tam
apsileidėliui dėl savo tinginystės gailėtis reikėtų.
Yra užfiksuota, kad kai kuriose Lietuvos vietose balandžio pirmąją būdavo garbinamas gyvybės medis.
Tikima, kad šią dieną niekam negalima skolinti ugnies,
degtukų, žarijų. Jei vis dėlto
įduosi, gali tikėtis, kad tais
metais gyvuliai nesiseks.
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sankcijos rusijai turėtų būti griežtinamos iki visiško pasitraukimo iš Ukrainos

Kremliaus pažadais dėl pajėgų
atitraukimo patikėsime pamatę tai

Jungtinės Karalystės vyriausybės vadovas Borisas Johnsonas (Borisas
Džonsonas) trečiadienį pareiškė, kad Vakarų valstybės turėtų dar
labiau veržti sankcijų kilpą Rusijai, kol visi jos kariai paliks Ukrainą.
Anot jo, Ukrainai galėtų būti pasiųsta šarvuotųjų transporterių padėti
jos pajėgoms pralaužti Mariupolio uostamiesčio apsiaustį.

Kremliaus pažadais apie esą planuojamą pajėgų atitraukimą iš kai kurių
Ukrainos regionų bus galima patikėti tik tada, jeigu jie virs realiais darbais, iki
tol svarbu nemažinti spaudimo karo nusikaltimus vykdančiam režimui, sako
Lietuvos premjerė I. Šimonytė. Jos teigimu, svarbu nepasiduoti nuoširdžiam
norui matyti situacijos gerėjimą ir nenustoti žvelgti į situaciją realistiškai.

tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai
1

ATkElTA tatų projektui ir įga-

liojo Prienų rajono
savivaldybės merą
Alvydą Vaicekauską, o kai jis
negalės vykdyti pareigų dėl
objektyvių priežasčių (laikino nedarbingumo, komandiruočių, atostogų ir kitais
atvejais), Prienų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoją
Algį Marcinkevičių Kauno
regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo darbotvarkės klausimu
dėl sprendimo 1 punkte nurodytų nuostatų pakeitimo
balsuoti „už“.
Siekiant aiškiau reglamentuoti atsakymų į Tarybos narių paklausimus tvarką, patvirtinti Savivaldybės tarybos
veiklos reglamento pakeitimai. Pakeistuose punktuose
nurodoma, kad paklausimo
pateikėjas (pateikėjai) turi
nurodyti konkretų asmenį,
į kurį kreipiasi. Atsakymas į
paklausimą pateikiamas raštu, o atsakymo į paklausimą
terminas negali viršyti 10
darbo dienų. Jeigu Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvauja asmuo, kuriam adresuotas paklausimas, jis gali
atsakyti į paklausimą tame
pačiame posėdyje žodžiu.
Taryba pritarė 2022 metų
savivaldybės biudžeto pakeitimams.Iš viso savivaldybės
biudžeto pajamos didėja 2
485 700 eurų. Iš jų Europos
Sąjungos lėšos didėja 224
100 eurų, kita tikslinė dotacija – 2 261 600 eurų.
Pritarta su švietimu
susijusių sprendimų
projektams
Taryba patvirtino rajono
mokyklų tinklo pertvarkos
2021–2025 m. bendrąjį planą. Pagal jį iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. numatomas Šilavoto pagrindinės mokyklos
reorganizavimas, prijungiant
ją prie Prienų „Revuonos“
pagrindinės mokyklos kaip
Šilavoto pradinio ugdymo
skyrių (reorganizacija numatoma vadovaujantis Vyriausybės dokumentais, kuriuose pažymima, kad mokykla,
kurioje pagal ikimokyklinio

ugdymo, priešmokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo
programas mokosi 60 ir mažiau mokinių, turi būti reorganizuojama).
Tam pritarė 16 Tarybos
narių, du susilaikė, vienas
nebalsavo.
Posėdyje buvo patvirtintas
klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių
skaičius rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023
mokslo metais.
Preliminariais skaičiavimais numatyta, kad 2022–
2023 m. m. Prienų rajono
savivaldybės mokyklose mokysis 3042 mokiniai ir bus
186 klasių komplektai, t. y.
25 mokiniais ir vienu klasių
komplektu daugiau.
Nustatyta, kad „Revuonos“ pagrindinės mokyklos

gydytojo neurologo, įstaigos
vadovo darbo užmokesčiui
ir su juo susijusioms socialinio draudimo įmokoms, išmokoms ir kompensacijoms
mokėti.
Atsižvelgus į Išlaužo pagrindinės mokyklos prašymą, padidintas įstaigos didžiausias leistinas pareigybių skaičius 0,75 mokytojo
padėjėjo pareigybės. Mokytojo padėjėjas teiks pagalbą
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam antros klasės mokiniui, kuriam
reikalinga didelė nuolatinė
specialioji pagalba, kartu ir
pagalba dėl judėjimo ir mokymosi sunkumų. Mokykla
turės 48,37 pareigybės (iš jų
vienas etatas – sezoninis).
Taip pat posėdyje buvo pritarta Prienų rajono savival-

misija. Komisijoje dirbs Zita
Matukaitienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vyriausioji specialistė; Roberta Revuckienė
– Prienų rajono savivaldybės
administracijos vyriausioji
specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė); Rimantas
Šiugždinis – Prienų rajono
savivaldybės administracijos
Kultūros ir turizmo skyriaus
vedėjas; Irena Urbanavičienė
– Prienų rajono savivaldybės
administracijos Kultūros ir
turizmo skyriaus vyriausioji
specialistė; Aurelija Žemaitienė – Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Bendrojo skyriaus
vadovė.
Taryba patvirtino 2022
metų jaunimo vasaros užim-

dėl nėra žinomas poreikis.
Programai finansuoti galima
gauti iki 12 tūkst. eurų paramą. Savivaldybė prie šio projekto prisidės 40 proc. lėšų.
Buvo pažadėta, kad galimybe
įsidarbinti, jei atsiras norinčių dirbti, galės pasinaudoti
daugiau jaunimo.
Pripažintas netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl
Prienų rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo“.
Priėmus šį sprendimą, bus
pildomi bei tikslinami Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
tarybos nuostatai. Nuostatuose bus detaliau aprašyta
Prienų rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir narių

Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių maitinimo
dienos norma – 3,96 eurai
mokiniui, gyvenančiam mokyklos bendrabutyje. Tačiau
mokykla, kurioje maitinimą
organizuoja viešojo maitinimo įmonė, maitinimo normą
mokiniui gali padidinti iki 30
procentų.
Pakeitus Prienų rajono savivaldybei skirtų mokymo
lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos
aprašo 14 punktą, numatyta,
kad Prienų švietimo pagalbos tarnyba jai skirtas mokymo lėšas naudoja specialiojo
pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo,

dybės dalyvavimui partnerio teisėmis „Tūkstantmečio
mokyklų“ programoje kartu su Birštono savivaldybe,
patvirtintas Prienų rajono
savivaldybės vaikų socializacijos programų konkurso
organizavimo ir finansavimo
tvarkos aprašas bei pakeistas
Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo
įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį
ugdymą, nustatymo tvarkos
aprašas.
Tarybos posėdyje – ir
jaunimo klausimai
Tarybos posėdyje pakeista Jaunimo organizacijų projektų paraiškų vertinimo ko-

tumo ir integracijos į darbo
rinką programą. Programa
siekiama didinti jaunimo
nuo 14 iki 21 m., besimokančio savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose, užimtumą bei socializaciją vasaros metu, pasitelkiant bendradarbiavimą
su savivaldybės teritorijoje
veikiančiu verslo sektoriumi. Programos įgyvendinimo
metu birželio–rugpjūčio mėnesiais planuojama įdarbinti 7 jaunuolius. Darbdaviui,
įdarbinusiam jaunuolį, per
mėnesį būtų kompensuojama 350 eurų.
Savivaldybė šiame projekte dalyvauja pirmą kartą, to-

į tarybą siūlymo tvarka, kuria
vadovaujantis bus renkama
Prienų rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų taryba.
Posėdyje taip pat buvo pritarta Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo
laiko suderinimui.
Priimti sprendimai,
susiję su savivaldybės
turto valdymu
Taryba sutiko perimti Savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms
(kitos funkcijos) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu
valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą

nekilnojamąjį turtą, esantį
Prienų J. Brundzos g. 12A,
Kranto g. 8 (pastatą – lankytojų centrą), negyvenamąsias patalpas Laisvės a. 12-2
ir Laisvės a. 12-3 bei perduoti
valstybės nuosavybėn Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir
šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos
patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – administracinį pastatą, esantį Prienų
Kauno g. 2.
Šis sprendimas, kai vienas
pastatas turės vieną šeimininką, leis racionaliau naudoti savivaldybės turtą.
Asociacijai Jiezno žmonių
su negalia sąjungai 5 metams (su galimybe pratęsti 5
metams) perduotos valdyti ir
naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios
ir šiuo metu viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos
priežiūros centro patikėjimo
teise pagal patikėjimo sutartį valdomos negyvenamosios
patalpos.
Papildytas Ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos
konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo
ir vykdymo tvarkos aprašas, pakeistos Nuompinigių
už savivaldybės ilgalaikio
ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo
taisyklės. Taisyklės papildytos nuostata, kad pratęsiant
(atnaujinant) nuomos sutartį turi būti perskaičiuojami
nuompinigiai.
Taryba pritarė, kad Kauno
parašiutininkų klubui, Kauno
aeroklubui ir Lietuvos sklandymo sporto federacijai būtų
perduotas 10 metų valdyti ir
naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis
ir šiuo metu Prienų rajono
savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas
nekilnojamasis ir ilgalaikis
materialusis turtas.
Daug aistrų keliantis turtas,
kuriuo naudojasi sklandytojai, bus perduotas valdyti ir
naudoti panaudos teise Kau-
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no apskrities aviacijos sporto
klubui ir Prienų aeroklubui,
jei jie dėl turto susitars tarpusavyje. Kitu atveju – šiuo
metu savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą teks
nuomoti.
Kiti Tarybos
sprendimai
Prienų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centrui
teisės aktų nustatyta tvarka
leista įsigyti tarnybinį lengvąjį 5 vietų automobilį, kuris
bus naudojamas siekiant kuo
kokybiškiau, greičiau ir efektyviau patenkinti hemodializės ir kitų paslaugų gavėjų
poreikius (paslaugų gavėjus
pristatant į sveikatos priežiūros įstaigas), taip pat darbuotojams leis užtikrinti efektyvesnį funkcijų vykdymą.
Justino Marcinkevičiaus
viešajai bibliotekai valdyti,
naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas šiuo
metu Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir patikėjimo teise
valdomas ilgalaikis materialusis turtas – mikroautobusas
„Renault“, kuris bus naudojamas mobiliosios bibliotekos
veiklai vykdyti.
Taryba patvirtino Kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų
paskirstymo ir naudojimo
Prienų rajono savivaldybės
susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti,

taip pat Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo
tvarkos aprašus. Jais nustatyti aiškūs lėšų skirstymo,
rėmimo prioritetai, sukonkretintos remiamos priemonės, skirta daugiau dėmesio
infrastruktūros pritaikymui
neįgaliesiems.
Tarybos sprendimu pakeisti Vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
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Kinija ir saliamono salos pasiekė
kontroversišką saugumo susitarimą

lietuvoje registruota 38 tūkst. karo
pabėgėlių iš Ukrainos

Saliamono Salos ketvirtadienį pranešė, kad pasirašė platų saugumo
paktą su Pekinu, o Vakarų sąjungininkai baiminasi, kad šis susitarimas
sudarys sąlygas Kinijos kariuomenei pirmą kartą įsitvirtinti pietinėje
Ramiojo vandenyno regiono dalyje.

Lietuvoje registruota beveik 38 tūkst. karo pabėgėlių iš Ukrainos, 16,2
tūkst. iš jų – nepilnamečiai. Beveik 4,4 tūkst. į Lietuvą atvykusių karo
pabėgėlių yra vaikai iki šešerių metų. Jungtinių Tautų duomenimis,
nuo Rusijos prieš mėnesį pradėto karo Ukrainoje pradžios iš šalies
išvyko per 4 mln. gyventojų.

atliekų tvarkymą nuostatai.
Priėmus šį daug diskusijų
sukėlusį sprendimą gyventojams rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą padidės 20 proc.
Prienų rajono savivaldybė jau kelinti metai niekaip
neišbrenda iš skolų Alytaus
RATC. Šių metų pradžioje
skola buvo beveik 400 tūkst.
eurų. Nors tarp gyventojų
skolininkų beveik nėra, skola
susidarė dėl padidėjusio „vartų“ mokesčio, padidėjusių
stambiųjų, žaliųjų, maisto ir
kitų atliekų kiekių ir šių atliekų išvežimo kainų. Posėdyje
dalyvavusi Alytaus RATC atstovė patvirtino, kad mišriųjų
atliekų kiekiai yra sumažėję,
o kitų atliekų – padidėję.
Buvo siūloma į stambiųjų
atliekų aikšteles nemokamai
priimti tik ribotą kiekį atliekų, kitas apmokestinti, o kad
nebūtų didelio kainų šuolio,
rinkliavos kainas peržiūrėti
kasmet, nes iki šiol mokama
kaina buvo patvirtinta 2016
m. pabaigoje.
Skolai sumažinti 50 tūkst.
eurų bus skirta iš savivaldybės biudžeto.
Šiam sprendimui pritarė
13 Tarybos narių, nepritarė
du, susilaikė penki.
Veiverių seniūnijos Barsukinės kaimo gatvei suteiktas
Kuprių gatvės pavadinimas.
Pakeistos Veiverių seniūnijos Lizdeikių kaimo Liz-

Veiverių kaimo Tvenkinio gatvė – Veiverių seniūnijos Veiverių miesteliui. Panaikinta
Veiverių seniūnijos Papilvio
kaimo Riešuto gatvė.
Numatyta, kad balandžio
mėnesį bus surengti du Tarybos posėdžiai – 14 ir 28
dienomis.
Pateiktas atsakymas į
paklausimą ir išklausyta
krepšinio sporto klubo
ataskaita
Administracijos direktorė J. Zailskienė supažindino
su atsakymu į Tarybos nario
A. Narvydo paklausimą apie
Prienų rajono centralizuotos
šilumos vartotojų permoką
(299470 eurų) UAB „Trakų
energija“. Direktorės teigimu, nors bendrovė iš pradžių
buvo sutikusi su permoka ir
siūlė atskiro susitikimo metu aptarti skolos kompensavimo galimybes, tačiau kovo
pradžioje pakeitė savo poziciją ir pareiškė negalinti kompensuoti permokos.
Kadangi per papildomai
duotą terminą nepavyko geruoju susitarti dėl šilumos
vartotojų permokos kompensavimo, planuojama bendrovei reikšti ieškinįdėl permokos priteisimo civiliniame
procese.
Posėdžiui pasibaigus buvo išklausyta VšĮ Krepšinio
sporto klubo „Prienai“ 2021–
2022 metų sezono veiklos
ataskaita ir planai 2022–

deikių, Sodininkų, Vyturių
gatvių, taip pat Juodbūdžio
kaimo Vyturių gatvės ir Mažųjų Zariškių kaimo Riešuto
gatvės geografinės charakteristikos.
Veiverių seniūnijos Papilvio kaimo Bokšto, Griovio,
Pelėdų, Pievų, Pilvės, Pušų,
Svarainių, Šilo, Vilties ir Žilvičių gatvės priskirtos Veiverių
seniūnijos Mažųjų Zariškių
kaimui, Veiverių seniūnijos

2023 metams. Ataskaitą pateikė sporto klubo vadovas
Adomas Kubilius.
Jis pripažino, kad situacija
nėra lengva, nes klubo skola
su paskolomis yra 535 tūkst.
eurų. Vadovo teigimu, išlipti
iš duobės nekeičiant krypties
įmanoma. Tikimasi, kad ir kitame sezone pagrindiniu rėmėju išliks „Labas GAS“, nepasitrauks ir kiti, tarp jų ir Prienų rajono savivaldybė.

tai gražiai iš jų išauga...

K

ovo 24 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje vyko
edukacinis užsiėmimas „Justinas Marcinkevičius. Nuo
ištakų iki šiandienos“. Edukaciniame užsiėmime dalyvavo
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos penktokai.
Poeto Justino Marcinkevičiaus memorialiniame kambaryje vykęs užsiėmimas prasidėjo Eurikos Masytės atliekama daina „Laisvė“. Penktokai gavo užduotį ne tik pasiklausyti dainos, bet ir pastebėti, kas rodoma muzikiniame
klipe, kokie vaizdai lydi daugeliui girdėtą ir žinomą dainą. Mokiniai, atidžiai klausęsi
ir žiūrėję vaizdo klipą, puikiai
atliko užduotį ir pasakojo, ką
matė: daina buvo atliekama
didelio mitingo Vilniuje Katedros aikštėje metu, visi buvo vieningi, plevėsavo daug
Lietuvos trispalvių, Latvijos,
Estijos vėliavų, o daina buvo
palydima filmuota medžiaga,
kurioje – okupantų tankai, tragiškos Sausio 13-osios nakties
vaizdai. Penktokai puikiai apibendrino tai, ką matė ir girdėjo – daina buvo apie Lietuvos
žmonių kovą už laisvę ir nepriklausomybę, o tankai visiems
priminė tai, kas šiandien vyksta Ukrainoje, kur ukrainiečiai,
taip pat kaip lietuviai anksčiau, šiandien kovoja dėl savo šalies nepriklausomybės
ir laisvės.
Aptarus matytą muzikinį
klipą, buvo prisiminta, kad
daina „Laisvė“ sukurta pagal
kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus eilėraščio žodžius, todėl mokinių apsilankymas poeto vardo bibliotekoje buvo puiki proga geriau
susipažinti su kraštiečiu poe-

tu, sužinoti, kad jis gimė 1930
m. kovo 10 d. Važatkiemyje,
Prienų rajone. Vėliau mokėsi Alksniakiemio pradinėje
mokykloje, Prienų „Žiburio“
gimnazijoje, vėliau –Vilniaus
Universitete.
Žinoma, visi mokiniai buvo
skaitę Justino Marcinkevičiau
eiliuotą pasakaitę „Grybų karas“, tačiau bibliotekoje eksponuojamoje parodoje jei susipažino ir su kitomis poeto
knygomis vaikams, sužinojo,
kad Memorialiniame kambaryje, kuriame ir vyko edukacinis užsiėmimas, esančios
knygos – tai Poeto asmeninė
biblioteka, parvežta į Prienus iš Justino Marcinkevičiau
namų Vilniuje. Sužinojo, kad
galima nueiti į Prienų krašto
muziejų, kur įrengta žymiam
kraštiečiui skirta ekspozicija, o
joje saugomas poeto rašomasis stalas, fotografijos ir kiti asmeniniai poeto daiktai.
Šis edukacinis užsiėmimas penktokams tapo tikru
iššūkiu, kadangi jiems teko
ne tik klausytis dainos, bet ir
patiems dainuoti! Jie kartu su
bibliotekininkėmis mokėsi
dainuoti Justino Marcinkevičiaus žodžiais parašytą dainą
„Tai gražiai gražiai mane augino“. Jauniesiems dainorėliams,
atsižvelgiant į tai, kad šią dainą jie visi kartu dainavo pirmą
kartą, viasai neblogai sekėsi!

O padrąsinti bibliotekininkių visi penktokai mielai tapo
„mažaisiais justinais marcinkevičiais“, t. y. – poetais ir, gavę raktinius žodžius „laikas“,
„pieva“, „kelias“, „upė“, patys
kūrė eilėraščius, internete ieškojo šiems „eiliavimams“ tinkamos muzikos ir, susibūrę į
grupeles, drąsiai atliko savo
draugams ką tik „iškeptus“ savo muzikinius numerius.
Užsiėmimo pabaigą vainikavo smagi pramoga – „pasivaikščiojimas“ po Justino
Marcinkevičiaus tėviškę ir
kitus gražius Prienų krašto
kampelius. Sakysite: „Kaip
tai įmanoma?“. Bibliotekoje
– viskas įmanoma! Juk bibliotekoje įrengtoje Robotikos
erdvėje 3D AKINIAI ir bibliotekos svetainėje internete paskelbta VIRTUALI KELIONĖ
leidžia nežengus nė žingsnio
aplankyti ne tik Prienų rajone gimusių rašytojų tėviškes,
bet ir pasivaikščioti Prienų
krašto piliakalniais, parkais,
praskrieti virš Nemuno kilpų
ir, dar nesuspėjus suskambėti skambučiui, grįžti į kitą pamoką klasėje, stadione, o gal ir
vėl – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje.
O ten – visada laukiamas kiekvienas!
Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos metodininkė
Dalia Bredelienė∎
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Savamokslio drožėjo Egidijaus Stadaliaus
darbai kuriami su meile
PROJEKTAS

„ŠVIESOS ŠAUKLIAI“

Laima

DUOBLIENĖ
aujaūtiškis Egidijus
Stadalius prieš porą
metų jį pažįstančius nustebino pristatęs savo drožinėtų darbų parodą. Juokavo,
kad tuomet kaimynams nebekilo klausimas, kodėl jo
sodybos languose taip ilgai
negęsta šviesa.
Pradžia – margučių
skutinėjimas
Daug metų Naujojoje Ūtoje
gyvenančio Egidijaus gimtinė
– netoliese esančiame Asiūklės kaime. Ten augo meną
ir medį mylinčioje šeimoje.
Mama buvo mokiusis dailės
mokykloje, mėgo piešti ir savo piešiniais gražinti namus.
Tėtis, kaip ir jo vyresni giminaičiai, išmanė staliaus ir
dailidės amatą. Nenuostabu,
kad ir paties Egidijaus prisilietimas prie meno prasidėjo
dar vaikystėje nuo margučių
skutinėjimo, šiaudinių sodų
kūrimo. Tačiau nei vaikystėje, kai mokykloje per darbų pamokas tekdavo dirbti
su medžiu, nei vėliau, medis
„neužkabino“.
Ilgaamžiškesnius meno

N

dirbinius iš medžio kurti
pradėjo būdamas keturiasdešimt penkerių. Tai buvo
pjaustyti mediniai durų, langų papuošimai. Gražūs tie
ažūriniai papuošimai pasi-

mentais su žirgelių, dangaus
kūnų, žalčiukų, augalų ir kitokiais simboliais. Tai, pasak
Egidijaus, buvo ne tik gražu,
bet ir turėjo prasmę – saugojo
šeimą, namus, gyvulius, der-

pačiam trūkstamų reikalingų kaltų nusipirkti arba pasigaminti.
„Kaltas per medį turi kaip
per sviestą slysti. Labai svarbu, iš kokio metalo jis pa-

rodė, todėl savo namą papuošė, o ant stogo savo kurtą vėjalentę užkėlė. Sako, kad
ne visiškai jo paties kurta, nes
vėjalentė – lelija – namą puošė kelis dešimtmečius ir buvo
dar senųjų šeimininkų palikimas, jis tik atstatė, ką laikas
sunaikino.
Puošybai paskatino žinojimas, kad senovėje visi labai
mėgo namus puošti orna-

lių nuo nelaimių.
Drožybai paskatino
Kalėdų Senelio dovana
Sulaukęs penkiasdešimties
Egidijus nuo Kalėdų Senelio
dovanų gavo kaltus. Tiesa,
skirtus ne drožinėjimui, bet
kaltavimui. Juokauja, kad Senelis senas, kur ten jam susigaudyti įrankių gausybėje,
bet vis tiek žinojo, kokią veiklos kryptį nurodyti. Teko

gamintas, kaip išgaląstas“,
– pasakojo Egidijus, nors kol
perprato šias subtilybes, užtruko.
Jis juokauja, kad jam, panašiai kaip rašytojai Žemaitei,
medžio drožėjui Lionginui
Šepkai, stuktelėjus pusės amžiaus sukakčiai atsirado vidinis poreikis kažką gražaus savo rankomis daryti.
„Nesu išskirtinis, kiekvie-

nas žmogus turi vidinį poreikį grožiui – ar gėlių darželį
puoselėti, ar akmenėlius gražiai kieme dėlioti, ar nunerti
ką nors... Kas jam artima, pasako širdis. Aš pajutau norą
pakalbinti medį“, – atviravo
medį prisijaukinęs Egidijus.
Pirmasis darbas buvo pelėdos paveikslas. Juokauja,
kad tada kelias dienas vargo,
kol plunksneles išskaptavo,
o dabar per pusdienį tą patį
padarytų.
Egidijus apgailestauja, kad
neturėjo mokytojų, todėl neturėjo iš ko semtis patirties,
išgirsti patarimų, teko patirtį

kaupti pačiam sėkmių ir nesėkmių būdu. Tačiau nesigaili, sako, kad nesėkmė ir kantrybė parodo kelią į sėkmę.
Egidijaus darbai – ir šventųjų paveikslai, ir simboliai
Medžio drožėjo kūriniai –
bareljefai. Juose pavaizduoti
šventieji, skandinavų ir baltų dievybės, mitai, legendos,
simboliai, istoriniai, tautiniai,
mitiniai motyvai.
Egidijus pasakojo, kad niekada nesėda drožti, jei nėra nuotaikos: „Juk drožyba
– ne konvejeris, reikia geros
nuotaikos, kad dirbdamas
malonumą jaustum, kad vė-
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liau tą gerą energiją pajustų
ir į kūrinį žiūrintys žmonės.
Gražu būna tik tai, ką su meile darai“.
Ypatingos nuotaikos reikia
kuriant šventųjų paveikslus,
todėl droždamas dažnai klausosi „Marijos radijo“ ar atpalaiduojančios muzikos. Ir kuria juos dažniausiai advento
ar gavėnios laikotarpiu. Prieš
dovanodamas bareljefus su
šventaisiais būtinai nuneša
į bažnyčią, kad pašventintų
kunigas.
Egidijus jau antrą dešimtmetį yra Naujosios Ūtos bažnyčios zakristijonas. Džiaugiasi, kad likimas suvedė
su buvusiu Naujosios Ūtos
parapijos klebonu Jonu Baliūnu, su kuriuo pokalbiai
ir bendravimas sustiprino
dvasiškai.
Paklaustas, kaip gimsta kūrinių idėjos, sako, kad įvairiai.
Kartais ką nors perskaičius,
kartais pamačius gražų paveikslą ar gražų vaizdą norisi perkelti ant medžio. Egidijaus teigimu, iš gražaus gaunasi dar gražiau, nes medžio
tekstūra prideda savitumo.

Dauguma dirbinių –
iš liepos
Egidijaus darbai nedideli,
skirti patalpų puošybai, todėl
daugumą jų drožia iš liepos,
kuri yra minkšta, tinkama
smulkioms detalėms išdrožti. Galima drožti ir iš ąžuolo ar
uosio, nes jų mediena, kaip ir
liepos, tolygi, tik pastarieji yra
gerokai kietesni, todėl juos
apdirbti sunkiau. O pušies
ar eglės mediena – netolygi,
rievės yra skirtingo kietumo
ir spalvos, tad labiau tinka
stambesnėms detalėms. Kaimynų paprašytas, Egidijus iš
pušies išdrožė meniškus gatvių pavadinimus su namų
numeriais.
„O kai žmonai prisireikia
lentynėlės, pjaustymo lentelės ar suoliuko, naudoju
ąžuolą, klevą“, – pasakojo medžio drožėjas.
Mediena, kurią savo kūrybai daugiausiai naudoja
Egidijus, yra bažnyčios šventoriuje augusių liepų. Kai buvo nuspręsta senas ir pavojų
keliančias liepas išpjauti, jam
atidavė kelis kamienus. Egidijus juokauja, kad jis, kaip

tikras suvalkietis, medieną
naudoja taupiai – kuria nedidelius bareljefus, o ne dideles skulptūras, todėl užteks
dar ilgam.
Kūrybai skirti vakarai
„Vis ruošiuosi pradėti
verpstes kurti, bet tam reikia
kruopštesnio pasiruošimo
– būtina viską labai tiksliai
sumatuoti. Margučių skutinėjimo įgūdžių neužteks. Bareljefams užtenka tik piešinio“,
– juokauja Egidijus.
Ir nors su baltu pavydu
žiūri į žinomų prieniškių Algimanto Sakalausko, Alvydo
Antanavičiaus bei kitų kurtas skulptūras, pats tam ne-

siryžta. Tačiau koplytstulpį
sukurti jau ketina – ir ąžuolo
medienos turi, ir kaip išgražins koplytėlę (namelį) jau
beveik žino.
Sako, kad minčių daug, tačiau laiko – trūksta.
Juk kūrybai jis skiria laiką
vakarais, po darbo dienos
Naujosios Ūtos seniūnijoje
ir baigęs visus ūkio darbus
namie. O darbų netrūksta,
nes turi ir gyvulių, ir bičių,
laiko reikia skirti ir daržams,
ir žolės pjovimui. Todėl dažnai, prisėdęs prie drožinio,
miegoti nueina gerokai po
vidurnakčio.
Kūrinių nepardavinėja
„Pelno iš drožybos negaunu, nes drožinėjimas man
– malonumas. Aš nepriiminėju užsakymų, nebent retais atvejais tik iš pačių artimiausiųjų, todėl niekas man
nemoka pinigų, nebent kartais natūriniai mainai gaunasi. Kartais kokį nors paveikslą
padovanoju“, – juokiasi paklaustas apie kūrinių kainas.
Egidijaus manymu, kad ir
ką dirbtų, žmogus neturi bū-
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ti gobšus, nes tuomet niekada
nebūsi laimingas: „Kiek Dievas duoda, tiek užtenka“.
Žinoma, jei gyvenimas priverstų duonai užsidirbti drožiant, tektų pardavinėti. Bet
tuomet, greičiausiai, ne paveikslus, bet šaukštus, samčius, pjaustymo lenteles, geldeles ar kitus praktiškesnius
dirbinius drožinėtų. Ir juos
būtinai kokiu senoviniu ornamentu papuoštų, kad įsigijęs daiktą žmogus kartu ir
apsaugą gautų, ir akiai bei
širdžiai gražu būtų.
Jis niekada nedrožia plėš-



rių paukščių ir gyvūnų, velnių, raganų, slibinų, drakonų.
„Juk saulė, šiluma, meilė,
amžinybė – viskas, kas skleidžia gerą energiją – daug geriau“, – įsitikinęs drožėjas.
Visą kovą Egidijaus Stadaliaus darbų paroda veikė
Naujosios Ūtos seniūnijoje,
o nuo balandžio 1 iki birželio 11 d. medžio dirbinių paroda „Velykų belaukiant“ bus
eksponuojama Vinco Mykolaičio- Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje Pilotiškių
kaime.

8

2022 m. balandžio 2 d.
naujasis gĖlupis

po baltais sparnais

JaV žvalgyba: patarėjai klaidino V.
putiną apie karo Ukrainoje eigą

pso spėlioja koronaviruso ateitį
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) trečiadienį pateikė tris galimybes, kaip 2022 metais gali vystytis COVID-19 pandemija, ir pažymėjo,
kad blogiausias scenarijus klostytųsi, jeigu atsirastų kokia nors nauja,
užkrečiamesnė koronaviruso atmaina. PSO nurodė, kad labiausiai
tikėtina, jog šio viruso sukeliama liga ilgainiui taps vis mažiau pavojinga, didesnei visuomenės daliai įgijus imunitetą.

JAV žvalgybos pareigūnai padarė išvadą, kad Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas yra klaidinamas savo patarėjų apie rusų pajėgų
veiksmus Ukrainoje. Amerikiečių žvalgybininkai taip pat mano, kad
V. Putinas ne visiškai suvokia, kokiu mastu jo šalies ekonomiką veikia
ekonominės sankcijos, įvestos Rusijai Vašingtono ir jo sąjungininkų.

prienų „Ąžuolo“ progimnazija įgyvendino
Erasmus+ projekto komandų priėmimą
lietuvoje
K

ovo 21-25 dienomis
Prienų „Ąžuolo“ progimnazija priėmė Erasmus+
projekto „Mokymo gerinimas ir rezultatų pasiekimas
per įtraukųjį mokymą“ („Improve Teaching and Achieve
Results through Inclusion“)
partnerių mokyklų iš Turkijos, Ispanijos, Portugalijos
ir Rumunijos mokinių ir
mokytojų komandas. Visos
savaitės metu progimnazijos projekto vykdymo darbo
grupė suplanavo ir įgyvendino turiningas projekto

tikslus atliepiančias veiklas.
Stengtasi ugdyti mokinių
kūrybiškumą gerinant jų
pasitikėjimą savimi. Progimnazijos dailės mokytoja
projekto mokinių komandoms pravedė keramikos ir
vėlimo dirbtuves. Susipažinimui tarpusavyje atskirų
šalių mokinių komandos
buvo įtrauktos į kūrybinius
žaidimus kurių metu sukūrė
dėlionę „Pienių žiedai“.
Džiugu, kad buvusi progimnazijos mokinė, Vytauto
Didžiojo universiteto profesorė, Inovatyviųjų studijų
instituto direktorė Airina Vo-

lungevičienė projekto mokinių komandoms organizavo
praktines edukacines veiklas
– dirbtuves apie saugų internetą. Pasiskirstę į mišrias
tarptautines grupes dalyviai
apsirašė savo skaitmeninį
identitetą, ieškojo pavyzdžių
internete. Grupės pristatinėjo vieni kitiems atliktus darbus, diskutavo tarpusavyje.
Diskusijų metu analizuotas
klausimas kokia informacija
yra patikima, saugi, kada gali
kilti abejonės.
Susitikimo metu dalyviams organizuotas apsilankymas ir edukacinė progra-

ma Kauno lėlių teatre, pabuvota Alytaus Etnografijos
muziejuje, Alytaus Miesto teatre. Dalyviams didelį įspūdį
paliko saulėtos pavasariškos
dienos, praleistos Trakuose
ir Vilniuje.
Šis susitikimas – pirmasis
projekto tarptautinės partnerystės vizitas, kuriame
dalyvavo moksleiviai ir visos veiklos buvo organizuotos jiems.
Kitas projekto susitikimas
planuojamas gegužės mėnesį Portugalijoje.
Anglų kalbos mokytoja
Sonata Pikienė∎

prienų rajono savivaldybės priešgaisrinė
tarnyba įsigijo gaisrinį automobilį
K

ovo mėnesį Prienų
rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba įsigijo
27700 eurų vertės naudotą
gaisrų gesinimo automobilį
„Mersedes-Benz 1222“, kurį
pirmadienį pristatė Savivaldybės vadovams ir Savivaldybės tarybos atstovams.
Lėšos skirtos iš savivaldybės
biudžeto.
Automobilis yra 1988 metų gamybos, techniškai tvarkingas, nuvažiavęs 35000
km, talpina 2500 l vandens,
300 l putų.
Meras Alvydas Vaicekauskas pasidžiaugė, kad Priešgaisrinės tarnybos materialinė bazė papildyta dar vienu
gaisriniu automobiliu. Anot
mero, nuosekliai dirbama
dviem kryptimis – atnaujinamas visas automobilių parkas

ir ugniagesių gelbėtojų budėjimo patalpos. „Džiaugiuos,
kad rudenį dar vienas mūsų
priešgaisrinės tarnybos padalinys įsikurs atnaujintose
patalpose. Patikima technika, tinkamos poilsio patalpos
yra būtinos sąlygos užtikrinti
gerą darbą. Kai žmonės dirba
turėdami tinkamas sąlygas,
dirbti yra lengviau ir darbo

kokybė geresnė“, – pabrėžė
meras.
Prienų rajono savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos vadovas J. Kvietkauskas padėkojo
Savivaldybei už palaikymą
bei pagalbą atnaujinant Priešgaisrinės tarnybos materialinę bazę ir pažymėjo, kad,
įvertinus bendrą situaciją ir
poreikį, automobilis paskirtas

Pakuonio ugniagesių komandai. Rudenį žadama pakviesti
ir į įkurtuves atnaujintose Pakuonio skyriaus patalpose.
Per pastaruosius keletą
metų savivaldybės biudžeto
lėšomis buvo įsigyti 3 gaisrų gesinimo automobiliai
(skirti Šilavoto, Veiverių, Pakuonio padaliniams), atnaujintos patalpos Stakliškių,
Veiverių, Balbieriškio, Jiezno
padaliniuose, visi ugniagesiai yra aprūpinti kasdienine
budėjimo uniforma (apranga). „Stengiamės materialinę
bazę atnaujinti, pradėdami
nuo prasčiausių automobilių,
prasčiausių darbo sąlygų, ir
šia kryptimi judėsime toliau.
Turime šiek tiek lėšų, stengsimės dabar, kiek įmanoma,
dar pagerinti darbo sąlygas
Veiverių padalinyje“, – patikino Priešgaisrinės tarnybos
viršininkas.
Prienų r. sav. informacija∎

Eso pataria: ką reikia žinoti
kasant šalia elektros kabelių ar
atvejų iš viso elektrą prarado
dujotiekių
net apie 150 tūkst. vartotojų.

P

rasidėjus pavasariui
vėl intensyviai vykdomi žemės priežiūros ir
kasimo darbai. Tačiau, neatsakingai vykdant kasimus šalia energijos tiekimo
infrastruktūros per metus
daugiau nei 600 kartų yra
pažeidžiami elektros kabeliai ar dujotiekio vamzdžiai,
tai nutraukia energijos tiekimą tūkstančiams vartotojų.
Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)
pataria ką reikia žinoti planuojant kasimus šalia elektros kabelių ar dujotiekių.
Prieš pradedant žemės kasimo ar statybos darbus, privaloma iš anksto pasitikslinti, ar
darbų vietoje ir šalia jos nėra
inžinerinių tinklų, kuriems nustatyti žemės naudojimo apribojimai ir apsaugos taisyklės.
Būtina žinoti, kur yra nutiesti
požeminiai elektros kabeliai ir
dujotiekio vamzdžiai – tai turi
būti nurodyta sklypo plane.
Pažeidę elektros kabelius
ar dujotiekį, žmonės gali ne
tik patys susižaloti, bet ir nutraukti energijos tiekimą daugeliui vartotojų. Jei savavališkai
ir neatsakingai vykdant žemės
kasimo darbus yra nutraukiamas elektros kabelis ar pažeidžiamas dujotiekis, privaloma
kompensuoti ESO ir kitų vartotojų patirtus nuostolius.
Bendrovė aktyviai komunikuoja ir moko gyventojus saugaus elgesio prie tinklų taisyklių. Todėl, pažeidimų mažėja
kasmet, tačiau vis dar pasitaiko šimtai atvejų kai pažeidžiami skirstomieji tinklai.
2021 metais neatsakingai
vykdant kasimo darbus elektros skirstomasis tinklas buvo
pažeistas 473 kartus, o dėl šių

Pasitaiko ir pakartotinių nusižengimų atvejų, pernai šis
skaičius siekė net 100 – tai sudaro beveik ketvirtadalį nuo
visų atvejų.
Dujotiekis pernai pažeistas
155 kartus, dėl aplaidžiai vykdytų kasimų iš viso atjungti
554 dujų vartotojai. Pakartotinius nukasimų pažeidimus
įvykdė 10 pažeidėjų, tai sudaro
16,7 proc. nuo visų atvejų.
Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina gauti raštišką sutikimą, o gavus bendrovės sutikimą žemės kasimo darbams, registruoti ESO
atstovo išsikvietimą telefonu
1852, nurodant tikslų žemės
darbų pradžios laiką ir vietą
bei išduoto sutikimo žemės
kasimo darbams numerį.
Jei požeminių elektros kabelių apsaugos zonose reikia kasti giliau nei 30 cm, prieš pradedant darbus būtina gauti ESO
leidimą ir sužinoti tikslią elektros kabelių vietą. Požeminių
elektros kabelių apsaugos zonoje negalima lyginti grunto.
Atliekant kasimo darbus
šalia dujotiekio, prieš darbų
pradžią būtina gauti leidimą
statiniui statyti, suderinti žemės darbų atlikimo aprašą ir
iškviesti ESO atstovą. Iškviesti būtina ir tuomet, jei, kasant
gruntą, aptinkami brėžiniuose
nenurodyti vamzdynai.
Jei yra paklotos kabelių linijos, jos turėtų būti nurodytos
sklypo plane, tačiau norint pasitikslinti, tai galima padaryti
tel. 1852 arba registruoti prašymą. Daugiau informacijos
apie ką reikia žinoti planuojant
kasimo darbus skelbiama ESO
svetainėje.∎
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LAIKRAŠČIO „NAUJASIS GĖLUPIS“ PRIEDAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

birštoniečių surinkta humanitarinė
parama iškeliavo į Ukrainą
Birštonas, kovo 24 d. (Birštono savivaldybės inf.). Vasario
24-oji – Rusijos įsiveržimo ir
karo Ukrainoje pradžia. Nuo
tos dienos, visas pasaulis sutelkęs savo dėmesį į Ukrainą,
į šalį, kuri kovoja dėl mūsų visų laisvės.
Jau mėnesį besitęsiantis
karas pareikalavo nemažai
aukų, dar šimtai tūkstančių
liko be namų, jiems trūksta maisto, vandens, higienos
priemonių.
Birštono savivaldybė, gavusi
humanitarinės paramos prašymą iš Ukrainos Užkarpatės
regiono, kvietė Birštono gy-

ventojus, nevyriausybines organizacijas, įstaigas aukoti nuo
karo kenčiantiems ukrainiečiams. Humanitarinė parama
buvo renkama Birštono Carito
bendruomenės namuose.
Šeštadienio pavakarę 62 dėžės, pilnos greitai negendančio
maisto, drabužių, sauskelnių,
tvarsčių, miegmaišių, batų,
rankšluosčių bei žaislų, buvo išvežtos nuo karo nuken-

Birštonas, kovo 24 d. (VMI).
Kauno apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija (toliau
– Kauno AVMI) primena, kad
gyventojai kasmet deklaruodami pajamas turi galimybę
be papildomų išlaidų skirti
dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) norimoms organizacijoms. Prašymą skirti dalį GPM pateikti
reikia iki gegužės 2 d. per VMI
Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS).
„Kviečiame gyventojus pasinaudoti galimybe paremti
savo norimų organizacijų veiklas. Dabar tai atlikti ypač paprasta ir greita – nuo šių metų
parama skiriama patogiu paramos vedliu, kurį jau spėjo
išbandyti ir paramos prašymą juo pateikti daugiau nei
7 tūkst. Kauno apskrities gyventojų“, – teigia Kauno AVMI
viršininkė Judita Stankienė,
pažymėdama, kad e. būdu teikiama parama užtikrina, jog
gyventojas tai daro savanoriškai, o vedlys šiame procese padeda prašymą užpildyti

teisingai iš pirmo karto.
Iš viso už 2021 m. paramos
prašymą jau pateikė beveik
72 tūkst. Kauno apskrities
gyventojų. Praėjusiais metais
92 tūkst. Kauno apskrities gyventojų paramos gavėjams ir
politinėms partijoms paskyrė
daugiau nei 4 mln. eurų.
Ką svarbu žinoti, kad
parama pasiektų gavėjus?
GPM paramą skirti gali tie
gyventojai, kurie praėjusiais
metais sumokėjo GPM nuo
savo gautų pajamų (atlyginimas, parduotas pelningai
turtas, pajamos iš savarankiškos veiklos ir kt.). Privalantys pajamas deklaruoti gyventojai GPM dalį skirti galės
tik teisingai ir laiku pateikę
pajamų mokesčio deklaracijas ir sumokėję apskaičiuotą
mokestį.
GPM paramą skirti galima
tik paramos gavėjo statusą
turintiems asmenims ir reikalavimus atitinkančioms
politinėms partijos. Prieš teikiant prašymą gyventojai visada gali pasitikrinti tai VMI

tėjusiems Kyjivo, Žytomyro,
Mykolajivo, Charkivo regionų
žmonėms.
Dėkojame visiems birštoniečiams, Carito savanoriams,
Birštono savivaldybės administracijos darbuotojams, prisidėjusiems prie šios paramos
rinkimo. Taip pat ir poilsiautojams, kurie patys pasisiūlė padėti sukrauti paramą į atvykusį jo išvežti transportą.

Šiemet paramą skirti dar paprasčiau

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

internetinėje svetainėje. Pažymėtina, jog prašymas skirti GPM dalį bus įvykdytas tik
tuo atveju, jei jį gyventojas
pateiks laiku – iki gegužės 2
d. per EDS . Popieriniai prašymai nuo šių metų nebepriimami.
Kiek paramos ir kam
galima skirti?
Paramos gavėjams ir meno
kūrėjams galima skirti iki 1,2
proc. GPM, politinėms partijoms – iki 0,6 proc., profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. Pagal
vieną pateiktą prašymą pajamų mokesčio dalis gali būti
pervedama penkis metus iš
eilės – už praėjusius ir keturis
vėlesnius mokestinius laikotarpius. Jei gyventojas prašymą jau yra pateikęs ankstesniais metais, perėjus prie paramos vedlio teikti iš naujo ar
tikslinti jo nėra būtina.
Deklaravimo ir kitos paslaugos teikiamos telefonu
8 5 2191 777, o konsultacijos – 1882 (arba +370 5 260
5060).
LEIDĖJAS:
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Kovo 24 d. vykusio birštono
savivaldybės tarybos posėdžio metu
priimti svarbiausi sprendimai
Birštonas, kovo 24 d. (Birštono savivaldybės inf.). Kovo 24 d., ketvirtadienį, vyko
nuotolinis Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono
savivaldybės gyventojams
svarbūs sprendimai.
Savivaldybės tarybos posėdžio metu nutarta patvirtinti Birštono savivaldybės
mokyklų tinklo pertvarkos
2022–2026 metais bendrąjį
planą, kad Birštono savivaldybė galėtų dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos I etapo I sraute. Rengiant
planą, Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus specialistai
surinko ir išanalizavo įvairiose švietimo duomenų sistemose esančius bei ugdymo
įstaigų pateiktus duomenis,
atliko šių duomenų analizę
ir vertinimą. Savivaldybės
rengia ir teikia tvirtinti mokyklų tinklo pertvarkos planus vadovaujantis Mokyklų,
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis.
Taryba, atsižvelgdama į
surinktus gyventojų parašus, nusprendė inicijuoti
Nemuno kilpų regioninio
parko planavimo schemos
keitimą, patikslinant ribas
mieste – kurorte. Priimtu
sprendimu tikimasi išspręsti
gyvenamųjų būstų stygių Savivaldybės teritorijoje. Didelė
dalis kurorto įstaigų darbuotojų važinėja į darbus iš kitų
savivaldybių. Susiformavęs
didelis poreikis naujiems gyvenamiesiems būstams šeimoms apsigyventi Birštono

mieste arba miesto prieigose. Birštono savivaldybėje
pažymėtos nenaudojamos
žemės ūkio paskirties teritorijos taptų darnia kurorto
dalimi.
Posėdžio metu Taryba pritarė Birštono savivaldybės
administracijos ir Administracijos direktoriaus 2021
metų veiklos ataskaitai. Taip
pat buvo pritarta Birštono
viešosios bibliotekos, Birštono kultūros centro, Birštono sporto centro ir Birštono
muziejaus ataskaitoms.
Tarybos posėdžio metu
patikslintos Birštono savivaldybės 2022 metų biudžeto
pajamos ir išlaidos. Gautos
papildomos lėšos už parduotus žemės sklypus. Jos skirtos
Birštono vaikų lopšelio-darželio „Giliukas“ rekonstrukcijai, Meno mokyklos renovacijos darbų užbaigimui. Iš kitų
šaltinių gautos lėšos bus skirtos įvairių kultūros, švietimo
įstaigų projektų kofinansavimui ir kitoms reikmėms.
Birštono savivaldybės taryba patvirtino BĮ Nemajūnų
dienos centro teikiamų paslaugų įkainius. Paskutinį kartą BĮ Nemajūnų dienos centro teikiamų paslaugų kainos
Birštono savivaldybės tarybos patvirtintos 2016 m. gegužės 6 d. Atsižvelgiant į šiuo
metu gerokai padidėjusias
kainas bei augantį darbuotojų darbo užmokestį, padidinti teikiamų paslaugų įkainiai
atitiks BĮ patirtas paslaugų
organizavimo išlaidas.
Taryba posėdžio metu pritarė dalyvavimui Lietuvos

kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonėje, leisiančioje gauti finansavimą Birštono savivaldybės
administracijos projektui
„Birštono savivaldybės Nemajūnų kapinių infrastruktūros plėtra – 2 etapas“. Projektu bus tęsiamos pradėtos Nemajūnų kapinių infrastruktūros įrengimo veiklos.
Posėdžio metu nutarta
pakeisti Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių
pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Birštono savivaldybės
tarybos 2021 m. kovo 26 d.
sprendimu Nr. TSE-59 „Dėl
vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų
skyrimo ir mokėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo ir kai
kurių Birštono savivaldybės
tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“. Vadovaujantis priimtu Tarybos
sprendimu, bus galima teikti
vienkartinę pašalpą Birštono
savivaldybėje faktiškai gyvenantiems karo pabėgėliams,
pasitraukusiems iš Ukrainos dėl karinių veiksmų šioje šalyje.
Posėdžio metu Birštono
savivaldybės Birštono seniūnijos Širvinių kaimo gatvėms
suteikti Gerovės gatvės, Lazdynų gatvės ir Romantikos
gatvės pavadinimai, Birštono
savivaldybės Birštono seniūnijos Gojaus kaimo gatvėms
– Gojinės gatvės ir Gerovės
gatvės pavadinimai. Suteikus
gatvių pavadinimus bus galima suteikti adresus žemės
sklypams ir statiniams.

Birštonas, kovo 24 d. (Birštono savivaldybės inf.). Kviečiame Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo,
kultūros ir sporto įstaigas, nevyriausybines organizacijas,
asociacijas, laisvuosius mokytojus bei kitus juridinius
asmenis Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka tu-

paraiškas konkursui (Paraiškos forma).
Konkurso tikslas – plėtoti
vasaros poilsio ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų
pasiūlą, užtikrinant vaikams
lygias galimybes dalyvauti neformaliajame vaikų švietime ir
siekiant pozityvios vaikų socializacijos, saviraiškos ir kom-

šome atnešti arba nuskenuotas siųsti Birštono savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriui el.
paštu svietimas@birstonas.
lt Galima siųsti registruotu
laišku Švietimo, kultūros ir
sporto skyriui, Jaunimo g. 2,
Birštonas. Informacija tel. 8
659 00 724.

birštono savivaldybė skelbia vaikų vasaros stovyklų
ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų rėmimo
rinčius teisę vykdyti švietimą, petencijų ugdymo.
konkursą
iki š. m. balandžio 29 d. teikti
Pasirašytas paraiškas pra-

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

ISSN 2538-9076
Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“ leidžiamas nuo 2017 sausio 1 d..
Priedas leidžiamas šeštadieniais kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis
nemokamai arba prenumeruojamas atskirai.
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liudas Mikalauskas ir Egidijus
bavikinas atkeliauja į birštoną
su jubiliejiniu turu „Dviese
gondoloje. Jau 15 metų!”

L

iudas Mikalauskas ir
Egidijus Bavikinas jau
15 metų yra vienas mylimiausių duetų Lietuvoje!
Kur tik jie nuvyksta, ten iš
karto gimsta šventė! Jų nepaprastas gebėjimas bendrauti
su publika, subtilus humoro
jausmas sukuria betarpišką
atmosferą, kuri kiekvienam
žiūrovui leidžia pasijusti
koncerto dalimi – ploti, dainuoti, šokti ir nubraukti juoko ašarą kartu su mylimais
dainininkais. Neseniai uždainavus Venecijoje garsiąją „O sole mio“ ir pamačius,
kaip publika yra pasiilgusi
jų atliekamų dainų, atlikėjai
nusprendė ryžtis ir 15 metų bendro dainavimo proga
pakeliauti po Lietuvą. Nepraleiskite progos apsilankyti

neužmirštamame vakare,
kartu su šmaikščiųjų scenos
bičiulių dainomis bent mintimis paplaukioti Venecijos kanalais, grožėtis lietuviškomis
dainomis, įspūdingiausiais
operetės duetais.
Dalyvauja: Liudas Mikalauskas (bosas), Egidijus
Bavikinas (tenoras), Beata
Vingraitė (pianinas).
Jei norite bent valandėlei
pabėgti nuo kasdienybės ir
pasikrauti teigiamų emocijų,
šis vakaras kaip tik Jums!
Laukiame Jūsų gegužės 17
d. 19 val. Birštono Kurhauze.
Bilietais prekiaujame kultūros centro kasoje bei portale www.bilietai.lt Renginys
vyks laikantis aktualių LR Vyriausybės reikalavimų renginiams.∎

Birštonas, kovo 24 d.
(VMI). Birštono parapijos
Caritas kviečia savanorius
ir kitus birštoniečius į mokymus, kuriuose:
> susipažinsite su savanoriškos veiklos privalumais;
> mokysitės įveikti ekstremalias situacijas, padėti sau
ir artimui;
> išmoksite suteikti pir-

mąją pagalbą sveikatos sutrikimo, nelaimės atvejais;
> suteikti emocinę pagalbą sukrėstam, gedinčiam;
> teikti fizinę priežiūrą
sergančiajam, slaugomam
asmeniui.
Norinčius dalyvauti mokymuose, kviečiame registruotis tel. 8 699 89
919.

birštono parapijos Caritas
kviečia savanorius ir kitus
birštoniečius į mokymus

apie parodą, skirtą „lietuvos Katalikų
bažnyčios Kronikos“ 50-mečiui lr seime
2022 m. kovo 23 d. LR Seimo 1-ųjų rūmų Vitražo galerijoje buvo atidaryta Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus paroda „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, skirta
sovietų priespaudos laikotarpiu pradėto leisti pogrindinio
leidinio 50-mečiui paminėti.
Parodos atidaryme dalyvavo LR Seimo Laisvės kovų ir
valstybės istorinės atminties
komisijos pirmininkė Paulė
Kuzmickienė, leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ steigėjas, 1972–1983
m. vyriausiasis redaktorius
ir leidėjas, politinis kalinys,
Kauno arkivyskupas emeritas, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys,
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos“ bendradarbė išeivijoje Gintė Damušytė ir kiti
garbingi svečiai. Renginyje
skambėjo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos
mokyklos mokinių atliekami
muzikiniai kūriniai.
XX a. 7-ajame dešimtmetyje okupuotoje Lietuvoje vyko
kryptingas Katalikų bažnyčios pasipriešinimas sovietų
režimo vykdomai politikai.
To meto visuomenėje pradėjo formuotis tikinčiųjų teisių gynimo judėjimas. 1968
m. pabaigoje buvo parengta
peticija dėl sovietų valdžios
trukdymų rengiant naujus
kunigus seminarijoje. Į kovą
už tikinčiųjų teises stojo ir
aktyvūs pasauliečiai. 1971
m. gruodžio mėn. buvo parengtas Lietuvos Romos katalikų memorandumas dėl
Lietuvos katalikų bažnyčios
padėties ir sąžinės laisvės
varžymo sovietų okupuotoje
Lietuvoje. Memorandumą pasirašė 17 tūkst. gyventojų. Šis
dokumentas pasiekė Vakarus
ir atkreipė pasaulio visuomenės dėmesį į tikinčiųjų padėtį
Sovietų Sąjungoje.
Poreikis kuo plačiau viešinti Bažnyčios persekiojimo
faktus, žadinti tautinį, religinį
sąmoningumą, skleisti tikrąją
tiesą apie žmogaus ir tikinčiųjų teisių padėtį okupuotoje
Lietuvoje paskatino atsirasti
pogrindinę katalikišką periodinę spaudą. Ši iniciatyva
užgimė Vilkaviškio vyskupi-

jos kunigų ratelyje. Pirmasis Kronikos numeris išėjo
1972 m. kovo 19-ąją Simno
klebonijoje, kun. Sigito Tamkevičiaus kambarėlyje. Iki pat
Lietuvos Nepriklausomybės
pradžios slapta leidžiamas
pogrindinis leidinys tapo sovietų režimo vykdyto Katalikų bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimo faktus viešinančiu
dokumentu. Kronikos turinio
tematiką didele dalimi sudarė
kolektyviniai ir individualūs
kreipimaisi bei pareiškimai
dėl tikinčiųjų teisių ir laisvių
suvaržymo, pranešimai apie
padėtį mokyklose – moksleivių ateizavimą ir diskriminavimą, pranešimai apie sovietų valdžios kovą su Kronikos
leidėjais ir talkininkais, žinios
iš vyskupijų, kuriose fiksuoti
konkretūs faktai apie tikinčiųjų teisių ir laisvių pažeidimus.
Pogrindinio leidinio leidyba
buvo sudėtingas, itin didelės
konspiracijos reikalaujantis
darbas. Jame aktyviai dalyvavo gausus būrys atsidavusių kunigų, vienuolių ir pasauliečių. Kronikos leidėjai ir
platintojai nuolat rizikuodavo
patekti į sovietų saugumo akiratį, būti suimti ir nuteisti.
Vienas iš esminių Kronikos leidėjų tikslų buvo
perduoti leidinį į Vakarus, kad žinia apie SSRS
vykdomus tikinčiųjų teisių pažeidimus pasklistų
visame pasaulyje. Iš pradžių pogrindinis leidinys
Vakarus pasiekdavo per
Maskvoje veikiančius
disidentus. Prasidėjus
Maskvos disidentų areštams, reikėjo ieškoti naujų Kronikos perdavimo būdų į
Vakarus. Buvo nuspręsta pasitelkti į Lietuvą atvykstančius užsienio turistus. Ką tik
išleistas Kronikos numeris
būdavo nufotografuojamas,
o fotojuostos ritinėlis saugiai
paslepiamas. Taip išmaniai
paslėptas slaptas siuntinys
pasiekdavo Vakarus. Pirmie-

siems Kronikos numeriams
slapta pasiekus laisvąjį pasaulį, lietuviškoms išeivių organizacijoms atsivėrė naujos galimybės kovoti dėl tikinčiųjų ir
žmogaus teisių okupuotoje
Lietuvoje. To buvo siekiama
leidžiant ir platinant Kroniką
pasaulyje lietuvių ir užsienio
kalbomis, jos turinį transliuojant per tam tikras radijo stotis Vakaruose, kurių skleidžiama informacija pasiekdavo ir
SSRS okupuotas šalis.
Per visą Kronikos leidybos
laikotarpį jos leidėjai, platintojai ir talkininkai buvo persekiojami sovietų represinių
institucijų. Teisiamųjų suole
atsidūrę kunigai, vienuolės ir
pasauliečiai buvo baudžiami
laisvės atėmimo bausmėmis,
siunčiami kalėti į kalėjimus ar
griežto režimo lagerius. Kunigams ir tikintiesiems sekti
naudotas platus agentūrinis
tinklas.
Nepaisant sudėtingų darbo
sąlygų, leidinio bendradarbių,
talkininkų ir platintojų suėmimų, šiai veiklai pasišventusių
asmenų dėka Kronikos leidyba nenutrūko. Per 17 metų išėjo 81 Kronikos numeris. Tai
buvo ilgiausiai be pertraukos
ėjęs pogrindžio leidinys SSRS.

2021 m. Lietuvos nacionalinė
UNESCO komisija pripažino
Kroniką regioninės-europinės reikšmės dokumentu ir
įrašė į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio
atimtis“.
Ši paroda skirta Kronikos
50-osioms sukakties metinėms pažymėti. Parodą su-

daro dvylika stendų, kuriuose
atskleistos šešios temos: „Ištakos“, „Turinys“, „Leidyba ir
platinimas“, „Kelias į Vakarus“,
„Sekimas ir represijos“, „Vakarų žiniasklaidoje ir politikoje“.
Parodoje atskleistos temos
pasakoja apie Kronikos leidybos gimimą, pasiaukojantį
kunigų, vienuolių ir pasauliečių darbą, slaptą leidinio kelią
į Vakarus, sklaidą Vakarų žiniasklaidoje ir vaidmenį kovoje už tikinčiųjų ir žmogaus
teisių suvaržymus Sovietų
Sąjungoje, KGB bandymus
susidoroti su pogrindinio leidinio leidėjais ir platintojais.
Temoms atskleisti naudotos
nuotraukos, raštija, sovietų
represinių struktūrų tarnybų
dokumentai, originalių daiktų
skaitmeniniai vaizdai. Vizualiniam parodos dizainui kurti naudoti užsienyje perleistų
Kronikų iliustraciniai piešiniai. Paroda parengta lietuvių
ir anglų kalbomis.
Raimundas Kaminskas

Nuo kovo 19 d. Birštono sakraliniame muziejuje atnaujinta Birštono istorijos ekspozicija, kurioje pirmą kartą
rodomi LKB Kronikos originalūs egzemplioriai, krikštatėvio kardinolo Vincento
Sladkevičiaus asmeninis daiktas – sakvojažas, Kronikos
bendradarbio, mūsų krašte dirbusio
1971 m. ir įkalinto
už Prienų parapijos vaikų katekizavimą, kunigo Juozo Zdebskio kalinio
drabužiai, Kronikos
spaudos darbuotojo, Birštono Garbės piliečio
(po mirties) Povilo Buzo nuotraukos, platintojos ir rėmėjos
gydytojos Stasės Belickienės
dovanotas pogrindžio leidinys „Rūpintojėlis“ ir kiti eksponatai. Ekspozicija sudaryta
iš Sakralinio muziejaus, Prienų
krašto muziejaus, P. Buzo ir kitų privačių rinkinių.

evangelijos taku

Ukraina. S. Ševčuko liudijimas Popiežiškojo
Rytų Instituto konferencijoje
Antradienį, kovo 29 d., Popiežiškasis Rytų Institutas Romoje surengė internetinę konferenciją-susitikimą su Sviatoslavu
Ševčuku, Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vyriausiuoju ganytoju ir tėvu. S. Ševčukas į konferencijos dalyvius
kreipėsi per internetą iš savo namų Kyjive.
S. Ševčukas dėkojo „už galimybę pabūti su tikrais draugais,
už tai, kad jie neapleido Ukrainos ir nepaliko jos vienos kančioje“, prašė „melstis ir dalytis žiniomis apie skaudžią Ukrainos tikrovę“. Didysis Kyjivo ir Haličo arkivyskupas pasakojo
apie nesibaigiančius Ukrainos sunkumus, paminėjo didelį
pavojų, nuo pirmųjų karo Ukrainoje dienų iškilusį religijų lyderių gyvybei.
„Jaučiuosi esąs Ukrainos patiriamų skausmų balsas, kartu
paprastas ukrainiečių tikrovės ir tiesos liudytojas“, – sakė 52
metus einantis S. Ševčukas, neslėpdamas ašarų ir jaudulio keturiasdešimt penkių minučių trukmės liudijime.
Jis pasakojo apie skaudžią tikrovę, kurią išgyvena karo beprotystei pasirengti negalėję žmonės, apie visos tautos patirtą
šoką, kai nukrito pirmosios karo bombos. „Niekuomet nebūčiau galėjęs įsivaizduoti, kad teks būti Bažnyčios vadovu karo
metu“, – sakė prieš vienuolika metų Ukrainos graikų katalikų
Bažnyčios vadovo pareigas pradėjęs eiti arkivyskupas.
Jis pasidalijo žinia, kad visi Ukrainos religijų lyderiai, įskaitant jį patį, buvo įrašyti į eliminuotinų asmenų sąrašą.
„Apie tai sužinota pirmosiomis karo dienomis. Be to, pavyko išsiaiškinti, kad į graikų katalikų katedrą Kyjive infiltruoti
žmonės priklausė smogikų grupei, kuriai buvo paskirtas uždavinys užpulti katedrą, išžudyti joje prisiglaudusius žmones.
Iš teroristų buvo atimti dokumentai su asmenų vardais, pavardėmis ir adresais.“
„Prasidėjus apšaudymui katedros kripta buvo paversta slėptuve, per pirmąją karo naktį ten prisiglaudė apie 500 žmonių,
atskubėjusių tuščiomis rankomis“, – sakė didysis Ukrainiečių
graikų katalikų arkivyskupas, liudydamas apie Bažnyčios rūpestį padėti žmonėms, juos priimti, suteikti paramą ir apsaugoti, primindamas, kad ginkluoti diversantai net mėgino patekti į kriptą.
Pasak S. Ševčuko, rusų kareiviai net mėgino paženklinti graikų katalikų katedrą, kad per rusų antpuolius raketos pataikytų
tiksliai į ją. „Rusijos pajėgos pirmosiomis karo dienomis iš Baltarusijos pajudėjo link sostinės. Kyjivas buvo pagrindinis karo
taikinys, mūsų kariuomenės ir gynėjų pastangų dėka sostinė
atsilaikė“, – sakė didysis arkivyskupas. Jis sakė, kad jam spontaniškai kilo mintis trumpu pasveikinimu pranešti žinią, jog
jis gyvas, kad Kijyvas gyvuoja. „Tokiu būdu atsirado kasdieniais tapę trumpi video sveikinimai“, – pasakojo S. Ševčukas,
pridurdamas, kad, anot Ukrainos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto, šie jo pasisakymai yra pagrindinis naujienų apie
padėtį Ukrainoje šaltinis.
„Šiandien niekam nesuprantama, kaip Ukraina įstengė atsilaikyti taip ilgai“, – sakė Popiežiškojo Rytų instituto konferencijos dalyviams S. Švečukas. Pasak jo, tai tiesiog stebuklas, kuriuo stebisi visas pasaulis. Antradienį per susitikimą su Kyjivo
meru jis sužinojo, kad nuo karo pradžios iš sostinės išvyko apie
trečdalis gyventojų. „Dabar mums labiau už duoną ar vandenį reikia gyvo žodžio“, – per susitikimą antradienį pasakė jam
Kyjivo meras Vitalijus Kličko.
S. Ševčukas konferencijos dalyviams pasakojo, kad Rusija
vykdo visiško sunaikinimo karą – taiko į Ukrainos miestų ir
kaimų infrastruktūras, maisto ir kuro sandėlius. Jis apžvelgė
per 34 karo dienas paleistų raketų padarytą žalą pastatams,
gyvenamiesiems namams ir bažnyčioms, kalbėjo apie nutrūkusius ryšius su kai kuriomis vienuolių bendruomenėmis,
likusioms be elektros ir maisto, išsamiau papasakojo apie
Mariupolio, miesto-kankinio, sunaikinimą, apie rusų karių

uždarbiavimą – jie reikalauja mokesčio už išleidimą iš užblokuoto miesto, apie iš Ukrainos rusų deportuotus asmenis,
priverstinai ištremtus į Sachaliną be teisės iš ten išvykti, pasakojo S. Ševčukas.
„Bažnyčia meldžiasi!“ – sakė didysis arkivyskupas. „Darome,
ką galime, kad padėtume gyventojams, siunčiame humanitarinę pagalbą į tris zonas: karo ir okupuotą zoną, prie jos esančią
vadinamąją pirmojo prieglobsčio zoną, kurioje trūksta visko,
ypač kuro, ir zoną nuo karo bėgantiems žmonėms vidurio ir
vakarų Ukrainos srityse, kur stengiamės sudaryti jiems galimybę pasilikti ir įsidarbinti, nors daug žmonių juda į užsienį.
Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios Ukrainoje vadovas pasakojo apie visų Ukrainos Bažnyčių, įskaitant Maskvos patriarchatui pavaldžią ortodoksų Bažnyčią, vienybę smerkiant
šį karą, solidarumą, bendrus veiksmus šiuo metu. Jis dėkojo
jam antrąją karo dieną paskambinusiam popiežiui Pranciškui,
Valstybės sekretoriui P. Parolinui ir apaštališkajam nuncijui V.
Kulbokui, kuris yra Kyjive, už jų ir Šventojo Sosto pastangas,
kad būtų sustabdytos nekaltų žmonių Ukrainoje žudynės. Jis
ypač dėkojo už popiežiaus atliktą paaukojimo Nekalčiausiajai
Marijos Širdžiai aktą. „Tai mums labai svarbu!“ – atsiprašydamas už savo ašaras ir susijaudinimą sakė S. Ševčukas.

Popiežiaus katechezė: senatvė – dvasinio
jautrumo amžius
Trečiadienio rytą tęsdamas katechezę apie senatvę popiežius Pranciškus kalbėjo apie du visiems krikščionims gerai
žinomus senus žmones – Simeoną ir Oną, apie kuriuos kalba
evangelistas Lukas, pasakodamas apie kūdikėlio Jėzaus paaukojimą Jeruzalės šventykloje.
Šiedu senoliai gyveno trokšdami prieš savo žemiškojo gyvenimo pabaigą pamatyti Mesiją. Ir štai tą dieną į šventyklą atneštame kūdikyje Jėzuje jiedu atpažino į pasaulį atėjusį Viešpatį.
Ko mes galime pasimokyti iš šių dviejų žvalių, dvasiškai gyvybingų vyresnio amžiaus žmonių? Pirmiausia to, sakė popiežius, kad ištikimas laukimas ugdo žmogaus dvasinį jautrumą.
Toks jautrumas – tai Šventosios Dvasios dovana. Senajame
himne „Veni Creator“ giedame, kad Šventoji Dvasia „įkvepia
žygiams“, uždega mūsų sielas, padaro jas jautresnes. Pasak
Pranciškaus, tai ypač pasakytina apie senus, ilgą gyvenimą
nugyvenusius žmones, kurie, nepaisant nusilpusių kūno jėgų,
yra dvasiškai žvalūs, jų sielos nepaprastai jautrios.
Šito mums labai trūksta dabartiniu metu, sakė popiežius.
Mums reikia žmonių, kurie padėtų atpažinti Dievo ženklus,
ypač didįjį Dievo ženklą, kuris yra Jėzus. Dvasinės nejautros
sindromas yra labai paplitęs mūsų visuomenėse. Žmonės
gyvena amžinos jaunystės iliuzija ir, kas blogiausia, net nesuvokia, kad tai iliuzija. Žmonės nesuvokia, kad iš jų yra atimtas jautrumas. Jei žmogus praranda lytėjimo ar skonio pojūtį,
jis tai iš karto supranta. Tuo tarpu praradus sielos jautrumą
galima ilgai to nepastebėti. Ir tai yra susiję ne tik su tikėjimu
į Dievą ar požiūriu į religiją. Dvasinio jautrumo neteikimas
reiškia užuojautos ir gailesčio, gėdos ir sąžinės priekaištų, ištikimybės ir atsidavimo, švelnumo ir garbės, atsakomybės už
save ir kitus praradimą.
Pasakojimas apie Simeoną ir Oną, kaip ir kitos panašios biblinės istorijos apie dvasiškai žvalius ir jautrius senus žmones,
mums padeda suprasti, ką verta iškelti į pirmą vietą. Simeonas ir Ona Jėzuje atpažįsta žmoniją aplankiusį Dievą. Šis kūdikis nėra jų vaikas. Jie yra ne tiesioginiai Dievo apsilankymo
įvykio veikėjai, bet liudytojai. Tik dvasinga senatvė gali duoti
tokį liudijimą, kuklų ir stulbinantį, patikimą ir sektiną visiems.
Ir šiandien mums to labai reikia – dvasios jautrumo, dvasios
brandos. Mums labai reikia išmintingų, dvasiškai brandžių
pagyvenusių žmonių, kurie mūsų gyvenime stiprintų viltį.
VATICANNEWS
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SVEIKATA

Vaiko teisių gynėjai: neišsigąskite, Donorystė. Kaip palengvinti
jei vaikai dažniau ims žaisti karą atsakomybės naštą artimiesiems
K

K

asdien vis daugiau
žmonių iš Ukrainos
prieglobstį nuo karo baisumų randa mūsų šalyje. Atvykę Ukrainos vaikai integruojasi į mokyklų, ikimokyklinio
ugdymo, neformalaus švietimo įstaigų bendruomenes,
atsinešdami ir savo išgyvenimus. Vyresnieji savo jausmus
ir patyrimus dažniau išsako
žodžiais, o mažiausieji – per
žaidimus. Tad jautri karo
tema, kitų išgyventos skaudžios patirtys šiandien vis
labiau paliečia ir mūsų šalies
vaikus. Vaiko teisių gynėjai
atkreipia tėvų dėmesį – nenustebkite ir nesibaiminkite,
jeigu jūsų vaikų žaidimuose
atsiras karo tema.
„Net ir mažiausi vaikai girdi kas vyksta aplinkui, jaučia
ir supranta suaugusiųjų išgyvenimus – jie žino, kad vyksta karas. Vis daugiau vaikų iš
Ukrainos žaisdami – verbaline ir neverbaline kalba – mūsų mažiausiems apie tai pasakos dar daugiau. Nenustebkite ir neišsigąskite, vaikai taip
pat išgyvena šių dienų aktualijas, jie turi savaip išbūti šį
nerimo laiką, svarbiausia, kad
visuomet jaustų jūsų meilę,
artumą ir būtų saugūs“, – sako
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.
Žaisdami 2–6 metų vaikai
įgyja naujų gebėjimų, įgūdžių,
dalinasi iš savo socialinės
aplinkos ir šeimos atsineštais įspūdžiais ir patyrimais,
žaidžia vaidmenų žaidimus.
Tokio amžiaus vaikų raidos
etapas vadinamas „žaidimų
metu“.
„Ukrainos vaikai, kurių
anksčiau buvusi saugi socialinė aplinka virto nesaugia,
patyrė ir išgyveno karo baisumus savo šalyje. Mažamečiai
patiria didžiulį baimės, ne-

rimo ir nesaugumo jausmą,
kančią ir sielvartą. Šiuos jausmus, susikaupusias emocijas
vaikai vienaip ar kitaip išreikš
ir per žaidimus. Todėl neturėtų stebinti, jeigu su vaikais iš
Ukrainos ikimokyklinio ugdymo grupėse ar kieme žaidžiantys vaikai taip pat ims
žaisti karo žaidimus“, – sako
Tarnybos psichologė Aura
Svetikienė.
Žaidimų galia ikimokyklinio amžiaus vaikams didžiulė, todėl svarbu leisti jiems
išreikšti savo jausmus, susikaupusias emocijas – jų jokiu
būdu negalima slopinti.
Natūralu, kad saugioje ir
darnioje aplinkoje augantis
vaikas pieš saulę, gėles, jo piešiniuose dominuos šviesios
spalvos. Tuo tarpu didelius
išgyvenimus patyrusio vaiko piešiniuose atsispindės jo
matytas ir išgyventas skausmas, vyraus tamsių spalvų
atspalviai. Kiekvienas vaikas
dažniausiai piešia tai, kas jam
aktualu.
Anot A. Svetikienės, nereikėtų stebėtis jeigu mažųjų
žodyne atsiras tokie žodžiai,
kaip karas, bomba, geras ar
blogas kareivis, priešas, tiesiog būkite pasiruošę juos
vaikams paaiškinti ir atminkite, kad su vaiku kalbėti
apie karą ir tai kas vyksta,
kas jam kelia nerimą – būtina. Kalbėtis su vaiku reikia
jam suprantama kalba ir pavyzdžiais, atsižvelgiant į jo
amžių ir raidą.
Keletas psichologės
patarimų:
> Jeigu nuspręsite nepirkti karo žaidimams tinkamų
žaislų – aiškiai ir suprantamai
vaikui paaiškinkite, kodėl.
> Draudimas žaisti karą,
kaip ir bet kurį kitą, jums atrodantį netinkamą žaidimą,
tikėtina, kad iššauks priešin-

gą vaiko reakciją – vaikas žais,
tik stengsis slėptis, darys tai,
kai jūs nematysite.
> Žaiskite kartu su vaiku
visus, net ir karo, žaidimus
– padėkite jam susikurti teigiamą personažą, tinkamai
įprasminti žaidimą.
> Nepamirškite, kad svarbiausia – saugumas. Todėl
nepirkite vaikams šautuvų,
kurie šaudo nedideliais plastikiniais rutuliukais – jie gali
sužaloti akį. Lazerio šviesa
kenkia regėjimui, todėl atsisakykite ir tokią šviesą turinčių žaislų.
> Neleiskite vaikui taikytis
į žmones ar gyvūnus. Žaisti
reikia su žaislais. O jeigu jaučiate, kad mažylio žaidimai
darosi agresyvesni, juose atsiranda perteklinių emocijų
– atitraukite jį nuo žaidimų
ir užsiimkite ramesne veikla
– pasivaikščiokite, kartu paskaitykite, papieškite. Beje,
emocionalūs žaidimai tampa
ir tada, kai vaikas patiria neigiamų emocijų, pvz. kažkas jį
skriaudžia, todėl pasidomėkite ar taip nėra.
Svarbiausia, kad žaisdamas
vaikas jaustųsi saugus, turėtų savo erdvę, o išsigandęs ar
sunerimęs jaustų jūsų palaikymą, supratimą ir gautų atsakymus į visus iškylančius
klausimus.
Vaiko psichinei sveikatai
labai svarbi emocinių išgyvenimų pusiausvyra, todėl nesibaiminkite, jeigu vaikas dažniau ims žaisti karą ar kalbėti
apie jį, svarbiausia, kad pats
jaustųsi saugus ir mylimas.
Nuo mažų dienų svarbu mokyti vaikus tinkamai priimti
ir išgyventi sudėtingas situacijas, nebijoti išreikšti savo
jausmų, kad vėliau mokėtų
emocijas valdyti ir jos nebūtų pražūtingos tiek psichinei,
tiek fizinei sveikatai. ∎

iekvienas
turime
galimybę rinktis ir
apsispręsti, kad sunkiu momentu, atsitikus nelaimei ir
artimiesiems slystant žemei
iš po kojų dėl skaudžios netekties, jiems dar netektų
svarstyti tokių klausimų,
kaip: „Ar jis/ji norėtų savo
kūno dalele išgelbėti kitam
žmogui gyvybę?“, „Ar mane
supras ir palaikys aplinkiniai, jei sutiksiu?“, „Kažin ar
to norėtų jis pats/ji pati?“...
Po mirties artimieji priima
sprendimą dėl mirusiojo organų donorystės, tačiau šį jų
apsisprendimą kiekvienas
galime palengvinti, išreikšdami savo išankstinę valią
dėl donorystės po mirties.
„Organų donorystė yra savanoriškas procesas ir jis nėra lengvas, ypač, esant šoko
būsenoje po artimojo mirties, tad žinojimas iš anksto
palengvina apsisprendimą.
Taigi, pokalbis su artimaisiais
apie norą būti donoru palengvintų jų sprendimą. Žinoma,
dauguma žmonių nenori kalbėtis apie tai, kas būtų, jeigu
būtų. Tai nemalonu ir sukelia emocinį skausmą, nors
dar nieko ir neįvyko. Pasikalbėjus ir
išreiškus norą gali
sumažėti abejonių
ir klausimų „ar norėtų, ar sutiktų…“,
nes jie jau būtų atsakyti“, – teigia psichoterapeutas Dainius Jakučionis.
Organų donorystė mūsų
visuomenėje
Organų donorystė – žmogaus organų savanoriškas ir
neatlygintinas dovanojimas.
Tai medicinos mokslo progresas, gelbstintis gyvybes ar
ženkliai pagerinantis gyvenimo kokybę ligų išvargintam
ir viltį puoselėjančiam žmogui. Organų donoru gali tapti kiekvienas pilnametystės
sulaukęs žmogus, laisva valia, vedamas geranoriškumo
ir altruizmo.
Tapti organų donorais po
mirties kasmet apsisprendžia vis daugiau žmonių. Šiais
metais donorų korteles įsigijo
jau maždaug tūkstantis šalies
gyventojų. Per 2021-uosius
išduotos 4774 donorų kortelės, 2020-aisiais – 2339.
Šiuo metu daugiau nei 40
tūkst. Lietuvos gyventojų yra
įsigiję donorų korteles. Vis
dėlto, tai sudaro kiek mažiau

nei 1,5 proc. šalies gyventojų.
Daugiausiai organų donorais
po mirties tapti apsisprendusiųjų yra Vilniaus, Kauno
ir Šiaulių apskrityse. 2021ųjų pabaigoje Nacionalinio
transplantacijos biuro (NTB)
užsakymu „Spinter“ vykdytos apklausos duomenys atskleidė, kad vis daugiau lietuvių palankiai vertina organų
donorystę – 72 proc. tyrimo
dalyvių atsakė pritariantys
organų donorystei. 53 proc.
apklaustųjų atsakė, kad pritartų organų donorystei po
artimo žmogaus mirties, tačiau, nežinodami artimojo
valios, jo organų nesutiktų
dovanoti 30 proc. apklausoje dalyvavusiųjų.
Išankstinio
apsisprendimo dėl
organų donorystės svarba
Pirmiausia, taip išreiškiame
savo valią parodydami, kad
suteikiame viltį sergantiesiems, kad juos palaikome ir,
mums nutikus nelaimei, esame pasirengę dovanoti jiems
gyvybiškai svarbią dovaną.
Antra, parodome savo pozi-

ciją artimiesiems, kad jiems
būtų lengviau apsispręsti
(po mirties visais atvejais artimieji priima sprendimą dėl
mirusiojo organų donorystės,
nebent mirusysis būtų pasirašęs nesutikimą tapti organų donoru po mirties). Trečia,
kaip artimiesiems sudėtinga
išgirsti klausimą apie organų
dovanojimą, taip pat sunku ir
medikams užduoti klausimą
mirusiojo artimiesiems. Taigi,
išreikšdami savo apsisprendimą tapti donoru, palengviname susikalbėjimo procesą,
neapkrauname svarstymais
apie numanomą savo valią
donorystės klausimu bei parodome atjautą sergantiesiems. Turime retą galimybę
padėti ir suteikti viltį išgelbėti
kitą žmogų.
Kaip teigia psichoterapeutas D. Jakučionis: „Dovanojami organai gali padėti išgelbėti gyvybę ir nors labai sunku
apie tai galvoti netekus artimojo, tai vienas iš prasmin-

gesnių poelgių netekties atveju. Kiekvienas apsisprendžia
pats ir galima pažiūrėti su
atjauta, kad kančioje nesame
vieni, nors taip ir atrodo, o jei
galime padėti toje situacijoje
kitiems, tai padeda pajausti
didesnę prasmę gyvenime“.
Pritarti organų donorystei
gali kiekvienas, nes organų
donoro tinkamumas tikrinamas tik po jo mirties (nustačius smegenų mirtį), ir tuomet sprendžiama, ar galima
šio donoro organus naudoti
transplantacijai. Pagrindinis
faktorius, užtikrinantis sklandžią skirtingų organų sistemų veiklą – funkcionuojančios smegenys. Joms mirus,
organizme vyksta greiti pokyčiai, tad laikas apsispręsti
dėl donorystės greitai senka.
Jeigu žmogus pritaria organų donorystei ir sutinka, kad
po mirties jo organai būtų
persodinti transplantacijos
laukiantiems žmonėms, pats
paprasčiausias būdas tuo pasirūpinti – pasikalbėti apie tai
su artimaisiais. Konstatavus
žmogaus mirtį, medikai būtinai turi gauti artimųjų sutikimą paimti mirusiojo organus, net jei
žmogus turėjo donoro
kortelę. Tačiau priimti
sprendimą psichologiškai lengviau, jei mirusysis jau išreiškęs
savo išankstinį apsisprendimą.
Kaip tapti organų
donoru?
Savo valią galima išreikšti
įvairiais būdais:
- internetu prisijungę per
elektroninius valdžios vartus ir patvirtinę savo tapatybę spustelkite „Pradžia“ ir į
paieškos lauką įveskite „donorystė“. Tai padarę pamatysite nuorodą: „Sutikimo/nesutikimo tapti organų/audinių donoru po mirties teikimas/atsisakymas“, pasirinkite ją ir užpildykite prašomus
laukelius;
- prisijungę per NTB interneto prieigą https://ntb.lt;
- NTB, donorystę viešinančiose akcijose, kuriose dalyvauja arba kurias organizuoja NTB;
- kreipiantis į farmacijos
įstaigas, kuriose galima pasirašyti sutikimą po savo mirties paaukoti organus ir (ar)
audinių donorystei (t. y. „Eurovaistinė“, „Camelia“ ir „Gintarinė vaistinė“). ∎
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Medienos ir durpių, įvežamų iš trečiųjų valstybių, užterštumo
radioaktyviuoju ceziu kontrolė davė rezultatų
M

ediena ar jos gaminiai, medienos ir durpių kuras gali būti užteršti radioaktyviuoju ceziu (137Cs). Iš
kur atsiranda užterštumas?
Viskas paprasta. Po avarijos
Černobylio atominėje elektrinėje Baltarusijos Respublikoje, tam tikrose Rusijos
srityse bei Ukrainoje vis dar
apstu 137Cs užterštų teritorijų, kurių nemažą dalį sudaro
miškai ir durpynai. Miškai
kertami, durpynai kasami, o
medienos produkcija (balkiai, lentos, tašai ir pan.) arba
biokuras (durpės, malkos,
granulės, skiedros, briketai ir
pan.) eksportuojami į įvairias
šalis, tarp jų – ir Lietuvą. Kodėl tai nėra taip baisu? Todėl,
kad pirma – medienos ar jos
gaminių, medienos ir durpių
kuro radioaktyvusis užterštumas nesiekia tokių lygių,
kuriems esant žmonių sveikatai kiltų grėsmė, antra –
Lietuvoje vykdoma nuolatinė
medienos ir durpių importo
kontrolė leidžia išvengti bet
kokios rizikos.
Medienos importo
kontrolė
Radiacinės saugos centras
(RSC) jau ne vienerius metus
tiria 137Cs užterštą medieną ir
jos gaminius. Problema žinoma, jai spręsti sukurtas atitinkamas teisinis mechanizmas,
taikomos įvairios prevencijos
ir aktyvios kontrolės priemonės.
Šalyje veikia du kontrolės
barjerai, įgalinantys identifikuoti ir užkardyti užterštos
medienos importą. Pirmąjį
barjerą sudaro pasienio kontrolės punktuose įrengtos radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimo
sistemos, kurias naudoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
(VSAT) pareigūnai, atliekantys krovinių, kertančių valstybės sieną, radiacinę kontrolę.
VSAT pareigūnai aptikę, kad
vežama mediena ar jos gaminiai, medienos ar durpių kuras skleidžia padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę ir, jei
reikia, pasikonsultavę su RSC
specialistais, tokio krovinio į
Lietuvos Respublikos teritoriją neįleidžia.
2021 m. iš VSAT pareigūnų gauta 110 pranešimų apie
kroviniuose nustatytą padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę. Iš visų atvejų net 68
kartus padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidė
į Lietuvos Respubliką importuojama įvairios paskirties

mediena. Iš viso VSAT sprendimu į šalį neįleistos 49 transporto priemonės ir 56 traukinių vagonai su biokuru, statybine mediena ar kitais medienos produktais.
Antras kontrolės barjeras tai Lietuvos Respublikos

medžio atliekų ir kt.) ir durpių
briketų, įvežamų iš trečiųjų šalių, mėginių. Patikrinimų metu nustatyta, kad dauguma
atveju įvežamas medienos ar
durpių kuras atitiko reikalavimus, tačiau pasitaikė atvejų,
kai išmatuotas radioaktyvusis

se, kuriuose gamybos metu
susidaro įvairių medienos
atliekų, kurios naudojamos
kaip kuras, ir tvarkomi pelenai, 2021 m. atliko tikslinius
patikrinimus, kurių metu paėmė pelenų ėminius. Patikrinimų metu viename ūkio su-

Muitinės kontrolės sistema.
Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro nustatyta
tvarka ūkio subjektas, iš Baltarusijos, Rusijos tam tikrų sričių ir Ukrainos importuojantis
medienos ar durpių siuntą,
privalo turėti atliktų radiologinių tyrimų dokumentą, įrodantį, kad medienos ar durpių siuntos užterštumas 137Cs
radionuklidu neviršija teisės
aktais nustatyto lygio (30 Bq/
kg). Tokių dokumentų patikrą
atlieka Muitinės pareigūnai, o
jų neturint, prekių neleidžiama tiekti Lietuvos Respublikos rinkai.
Svarbu paminėti, kad pasitaiko atvejų, kai net ir esant
radiologinių tyrimų dokumentams, kuriuose teigiama, kad produkcija atitinka
Lietuvos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tai neužtikrina, kad importuojama
mediena ar jos gaminiai yra
švarūs. Produkcijos tiekėjai
kartais gudrauja, nurodydami realybės neatitinkančius
radiologinių tyrimų rezultatus, todėl RSC nuolat vykdo
įvežamo medienos ir durpių
kuro kontrolę.
2021 m. atlikta 40 radiacinės saugos reikalavimų
vykdymo patikrinimų, kurių metu prekių išmuitinimo
postuose iš įvairių transporto priemonių buvo paimta 70
medienos kuro (skiedrų, pjuvenų, malkų, granulių, briketų,

užterštumas 137Cs viršijo nustatytus lygius, todėl į Lietuvos Respublikos teritoriją neįleista 13 traukinio vagonų ir 5
transporto priemonės, vežančios medienos ir durpių kurą.
Visais neįleidimo atvejais medienos kuro kilmės šalis – Baltarusijos Respublika.
Kitos prevencinės
priemonės
RSC, be to, kad bendradarbiauja su VSAT ir Muitinės
pareigūnais, kasmet atlieka
ir kitas prevencines priemones, kuriomis siekiama identifikuoti įvairių medienos ir
durpių produktų ar medienos ir durpių kuro užterštumą
137
Cs, būtent:
> susidariusių medienos
atliekų tvarkymo priežiūrą;
> medienos ir durpių kurą
deginančių įrenginių (katilinių) priežiūrą;
> pelenų tvarkymo priežiūrą.
Medienos atliekų
tvarkymo priežiūra
Importuojamos medienos
ar jos gaminių paskirtis įvairi
– nuo statybos iki baldų gamybos, tačiau bet kokio proceso metu susidaro medienos atliekų (dulkių, pjuvenų,
atraižų, žievių ir pan.), kurios
vėliau naudojamos biokuro
gamybai arba tiesiog kaip kuras gamybos įmonės patalpoms šildyti.
RSC pareigūnai, siekdami
įvertinti, kaip ūkio subjektuo-

bjekte nustatyta, kad ne visus
jo veikloje susidariusius pelenus galima naudoti dirvoms
trešti. Juos būna tvarkyti kitais
leidžiamais būdais, t. y. naudoti keliams tiesti, aplinkai tvarkyti ir pan. Įmonė buvo įspėta
dėl netinkamo pelenų tvarkymo būdo.
Medienos ir durpių kurą
deginančių įrenginių
(katilinių) priežiūra
Siekiant įvertinti, kaip įmonės, naudojančios medienos
ir durpių kurą, vykdo susidarančių pelenų užterštumo
137
Cs radionuklidu kontrolę
ir tvarkymą, vykdoma medienos ir durpių kurą deginančius įrenginius (katilines)
eksploatuojančių ūkio subjek-

tų priežiūra.
18-oje tokių įmonių atlikus
radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimus
nustatyta, kad ūkio subjektai,
naudojantys medienos ir durpių kurą, laikosi teisės aktuose
nustatytų reikalavimų ir susidariusius pelenus tvarko teisės aktuose nustatyta tvarka.
Medienos ir durpių kurą naudojančių katilinių ir šiluminių
elektrinių pelenų kontrolė parodė, kad tik 5 proc. ėminių
137
Cs aktyvumo koncentracija
viršijo lygį, kai pelenų negalima naudoti dirvoms tręšti. Tokie pelenai naudojami kitoms
reikmėms, pvz., civilinės inžinerijos tikslams. Stebima, kad
medienos kuro pelenų užterštumas 137Cs radionuklidu mažėja. Tai galima paaiškinti tuo,
kad 2021 m. mažėjo iš trečiųjų
šalių importuojamo užterštose teritorijose išgaunamo medienos ir durpių kuro kiekis,
daugiau naudota neužterštos
lietuviškos medienos.
Pelenų tvarkymo
priežiūra
Medienos ir durpių kuro
pelenai dažnai naudojami
dirvoms tręšti, todėl radioaktyviųjų medžiagų, esančių
pelenuose, gali patekti į daržoves ar gyvulių pašarą ir mitybos grandine – į žmogaus organizmą. Siekiant to išvengti,
RSC vykdo pelenus tvarkančių
ūkio subjektų priežiūrą.
2021 m. atlikti pelenų tvarkytojų, kurie pelenus naudoja
laukams tręšti arba civilinės
paskirties keliams tiesti, radiacinės saugos reikalavimų
vykdymo patikrinimai.
Patikrinimų metu atrinkti
pelenų ėminiai ir atlikti lygiavertės dozės galios matavimai.
Ištyrus ėminius nustatyta, kad
pelenuose 137Cs radionuklido
savitojo aktyvumo koncentracija neviršijo 1 Bq/g lygio,

todėl juos galima naudoti be
apribojimų.
Neužmiršti ir gyventojai
Siekiant įvertinti, ar gyventojams naudojant medienos
kurą nesusidaro 137Cs radionuklidu užterštų pelenų,
kuriuos gyventojai gali panaudoti trąšoms, nustatyta,
kad namų ūkiuose kūrenama
daugiausia lietuviškos kilmės
mediena, kurios užterštumas
yra labai nedidelis. Tačiau pasitaikė atvejų, kai medienos
granulės ar kepsninėms skirta medienos anglis neatitiko
teisės aktuose nustatytų užterštumo 137Cs radionuklidu
lygių. Tai galima paaiškinti
tuo, kad įvežamos iš trečiųjų
šalių medienos kuro partijos
yra nevienalytės ir tuo faktu,
kad medienos kuro į Lietuvą
pateko ne per išorines Lietuvos sienas, kurios atlieka radioaktyvumo kontrolę. Nedideli
medienos ir durpių kuro kiekiai gali būti įvežami iš Lenkijos ar Latvijos, kur tokia radiologinė kontrolė nevykdoma.
Gyventojams, kurie pristatė
nustatytą užterštumo lygį
viršijančius medienos kuro
ėminius, pateikta informacija,
kaip tinkamai tvarkyti susidariusius pelenus.
Išvados
Turimi medienos produktų bei medienos ir durpių
kuro užterštumo stebėsenos
duomenys rodo, kad medienos produktų bei medienos
ir durpių kuro užterštumas
mažėja ir yra pasiekęs priimtinus lygius, todėl Lietuvos gyventojams nėra pagrindo nerimauti. Medienos produktų
bei medienos ir durpių kuro
priežiūra atliekama visose
grandyse – nuo importo iki galutinio pelenų panaudojimo,
todėl esamas teisinis mechanizmas bei taikomos įvairios
prevencijos ir aktyvios kontrolės priemonės leidžia pilnai
užtikrinti gyventojų radiacinę
saugą. ∎
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JK valdžia atsiprašė už skandalą dėl
200 kūdikių mirties ligoninėse

iranas vėl neįleido moterų į stadioną
stebėti futbolo rungtynių

Daugiau kaip 200 naujagimių galėjo išgyventi, jei jiems būtų buvusi
suteikta geresnė medicinos priežiūra, teigiama Jungtinės Karalystės
Šrousberio ir Telfordo gimdymo įstaigose aprašančioje atskaitoje. Tai
įvyko laikotarpiu nuo 2000 iki 2019-ųjų. Jei priežiūra būtų buvusi tinkamai valdoma, jų baigtis galėjo būti kitokia, priduriama ataskaitoje.

Iranas vėl neįleido moterų į stadioną stebėti tarptautinių vyrų futbolo
rungtynių, todėl šimtai bilietus įsigijusių sirgalių nepateko į varžybas.
Dvasininkai, kurie atlieka svarbų vaidmenį priimant sprendimus, teigia,
kad moterys turi būti apsaugotos nuo tenykštės vyriškos atmosferos ir
pusnuogių vyrų vaizdų.

Dažyti rudo lukšto kiaušinius gali
būti paprasta: kelios gudrybės
V

elykinis stalas be
margučių tikrai neįsivaizduojamas, juk jie yra
vienas svarbiausių šios pavasario šventės simbolių.
Jų puošybos būdų yra pačių
įvairiausių, o žinodami kelias gudrybes, juo nesunkiai
nudažysite ir džiaugsitės
nepaprasta margučių spalvų gama. Vaida Budrienė,
prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad
kiaušinių pardavimai prieš
Velykas šokteli, o pirkėjai
renkasi ne tik tradicinius
vištų kiaušinius, bet šventinį stalą puošia ir putpelių
kiaušiniais.
Puikiai tinka ir rudi
kiaušiniai
„Tradiciniai kiaušiniai vis
dar yra populiariausias tinklo pirkėjų pasirinkimas, bet
artėjant Velykoms ir putpelių
kiaušinių pardavimai išauga beveik 3 kartus. Taip pat
pastebimas padidėjęs susidomėjimas įvairiomis šventinėmis dekoracijomis, kiaušinių
dažais ar kitais velykiniais
suvenyrais, kurie prieš laukiamiausią pavasario šventę dažnai atsiduria pirkėjų
krepšeliuose“, – teigia V. Budrienė.
Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ atstovė, sako, kad sodrias ir efektingas
spalvas išgauti galima ir dažant kiaušinius rudu lukštu.
Visgi, dažant tokio tipo kiaušinius kelias taisykles žinoti
pravartu.
„Viena pagrindinių taisy-

klių, kuri padės gražiai nudažyti rudo lukšto kiaušinius –
dažymo laikas. Dažuose juos
turėtume palaikyti bene dvigubai tiek, kiek laikytumėte
balto lukšto kiaušinius. Be to,
dažant rudus kiaušinius spalvos išeina daug sodresnės,
žemiškesnės, natūralesnės“,
– sako V. Juodkazienė.
Spalvą galima sušvelninti
Dar viena gudrybė, pasak „Iki“ atstovės, padėsianti
ryškiau nudažyti rudo lukšto
kiaušinius – actas. Norint, kad
rudi kiaušiniai prieš dažymą
įgautų kiek šviesesnę spalvą
– prieš merkiant į dažus, juos
reikėtų kelias minutes pamirkyti pačiame paprasčiausiame baltajame acte, mat jis iš
karto sušvelnins rudą kaušinio lukšto spalvą. Anot V.
Juodkazienės, acte pamirkyti
kiaušinius galima tiek jau išvirtus, tiek prieš verdant. Mat
eiliškumas skoniui neturi jokios įtakos.
„Geriau acte kiaušinius pamirkyti juos jau išvirus, nes
actas gali šiek tiek susilpninti patį lukštą, todėl didesnė
tikimybė, kad verdant kiaušiniai gali įtrūkti. Tik išviru-

Natūralūs kiaušinių dažai

sius kiaušinius, prieš merkiant į actą, reikėtų atvėsinti,
aplieti šaltu vandeniu arba
pamerkti į dubenį su ledu.
Tuomet kiaušinius merkti į
actą, palaikyti apie 5 minutes
ir švaria šluoste atsargiai nuo
kiaušinio nuvalyti rudą spalvą, galiausiai merkti į mėgstamos spalvos dažus“, – sako V.
Juodkazienė.
Dažykite natūraliais
dažais
Jeigu nenorite naudoti jau
iš anksto paruoštų dažų, nušviesinus kiaušinius paprasta
dažyti natūraliais dažais. O ir
paruošti natūralius dažus paprasta kaip dukart du – kaitinkite nurodytus ingredientus vandenyje, kol jis nusidažys atitinkama spalva. Virtus
kiaušinius sudėkite į karštus
dažus ir laikykite, kol jie įgaus
norimą atspalvį. Actas palengvina spalvos pasisavinimą,
todėl į dažus vertėtų įmaišyti ir jo – maždaug 2–3 valgomuosius šaukštus.
V. Juodkazienė dalijasi ir
keliais ingredientais, kuriuos
pakaitinus gausite nuostabaus grožio natūralius dažus. ∎

Violetinė – raudonasis vynas
Švelniai violetinė, melsva – raudonasis kopūstas (200 g / 200 ml vandens)
Melsva levandų – mėlynės, šilauogės (200 g / 200 ml vandens)
Ryškiai rožinė – tarkuoti burokėliai (2 vnt. /200 ml vandens)
Gelsvai žalia – ciberžolė (2 v. š. / 200 ml vandens)
Melsvai pilka – raudonųjų vynuogių sultys
Žalsva – špinatai (3–4 saujos / 200 ml vandens)
Gelsva – apelsinų žievelės (4–5 apelsinų / 200 ml vandens)
Auksinė – krapų sėklos (3–4 v. š. / 200 ml vandens)
Paruošimas: vandenį su dažančia priemone užvirkite ir ant nedidelės kaitros kaitinkite
apie 20–40 minučių. Nuolat stebėkite skysčio spalvos intensyvumą. Kai vanduo nusidažys norima spalva, puodą nukelkite nuo viryklės. Kai skystis atvės iki kambario temperatūros, perkoškite, supilkite į stiklainį ir pamerkite į jį kiaušinius.

skanu, sveika ir paprasta:
patarimai, kaip kepti skirtingos
rūšies daržoves
K
iekvieną
pavasarį
nekantriai laukiame
šviežio derliaus daržovių. Ir
visai nebūtina jas valgyti žalias – pakepintos jos gali būti
dar gardesnės. Žinoma, svarbu žinoti keletą taisyklių, kad
jos iškeptų tobulai: skirtingas daržoves berti į keptuvę
vienas po kitos pagal kepimo
laiką, visada pjaustyti jas vienodo dydžio gabalėliais. O
jei kepate orkaitėje, svarbu
skardoje iškloti daržoves
vienu sluoksniu. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“
komunikacijos vadovė, sako,
kad daržovės pavasarį, kai
pasirodo šviežių daržovių
derlius, tarp pirkėjų sulaukia
didžiulio populiarumo.
„Šviežio derliaus daržovės
– kiekvieno pavasario hitas.
Būtent dėl šios priežasties
stengiamės pasiūlyti kuo įvairesnį jų asortimentą ir į lentynas jas atvežti kaip įmanoma
anksčiau. Savo pirkėjams jau
siūlome šviežio derliaus lietuviškų trumpavaisių agurkų,
lietuviškų pomidorų. Taip pat
turime ir platų pasirinkimą iš
Pietų atkeliavusių kitų mėgstamų daržo gėrybių: morkų,
svogūnų, ridikėlių, bulvių. Pastebime, kad šviežio derliaus
daržovės sudaro dalį kasdienio pirkėjų krepšelio“, – teigia
V. Budrienė.
„Iki“ vaisių ir daržovių skyriuje dirbanti Jolanta Sabaitienė sako, kad kepti galima
pačias įvairiausias daržoves
– pradedant maistingaisiais
brokoliais ir baigiant ridikėliais, kuriuos dažniausiai valgome žalius. Visgi, J. Sabaitienė sako, kad kaip ir skirtingos
rūšies mėsai – skirtingoms
daržovėms galioja skirtingos
paruošimo taisyklės. Vienas
reikia kepti ilgiau, kitas trumpiau, vienas labai aukštoje
temperatūroje, kitas – kiek
žemesnėje, o kad būtų paprasčiau, „Iki“ atstovė dalijasi ir keliais patarimais, kaip
skaniai paskrudinti skirtingų
rūšių daržoves.

Žiediniai kopūstai. Supjaustykite juos vienodo dydžio gabalėliais, nuplaukite ir
gerai nusausinkite. Apvoliokite alyvuogių aliejuje ir vienu
sluoksniu sudėkite į kepimo
skardą. Apibarstykite žiedinius kopūstus druska, pipirais, kariu, trintais česnakais
ar kitokiais aštresniais prieskoniais ir kepkite orkaitėje
apie 15 minučių, 220 °C temperatūroje. Įpusėjus kepimui
žiedinius išmaišykite ir kepkite, kol paruduos.
Ridikėliai. Nuplaukite ridikėlius, perpjaukite juos per

gautumėte vienodo dydžio
gabalėlius. Palikdami tarpus
sudėkite brokolius į kepimo skardą, apšlakstykite tirpintu sviestu, apibarstykite
druska, pipirais, parmezanu
bei trintais česnakais. Kepkite orkaitėje, 230 °C temperatūroje maždaug nuo 12 iki
20 minučių.
Karamelizuotos morkos.
Pjaustytas arba nepjaustytas
morkas sudėkite į kepimo
skardą. Pagardinkite jas alyvuogių aliejumi, druska, pipirais, cinamonu ir aitriųjų
paprikų prieskoniais. Uždenkite morkas kepimo folija ir
15 minučių kepkite orkaitėje,

pusę ar dar smulkiau. Žalią
kotelį palikite, iškepęs jis irgi
skanus. Apvoliokite ridikėlius
alyvuogių aliejuje, apibarstykite druska, pipirais ir trupučiu trintų česnakų. Sudėkite
ridikėlius perpjauta puse žemyn – taip jie lengviau karamelizuosis. Kepkite iki 230
°C įkaitintoje orkaitėje apie
10–12 minučių.
Artišokai. Nupjaukite maždaug 2 cm viršūnėlės, taip pat
patrumpinkite išorinių lapų
galiukus. Pašalinkite plaušuotą viduriuką ir atskirkite
lapelius. Kiekvieną jų įtrinkite
citrinų sultimis, kad kepdama
daržovė neprarastų spalvos.
Ištepkite lapelius sviestu, apibarstykite druska, pipirais,
mėgstamomis žolelėmis bei
trintais česnakais. Kepkite
juos orkaitėje, 200 °C temperatūroje. 10 minučių kepkite
atidengtus, po to uždenkite
skardą folija ir kepkite, kol
artišokai suminkštės.
Brokoliai. Išskaidykite
brokolius žiedynais. Didesnius perpjaukite pusiau, kad

įkaitintoje iki 215 °C. Tuomet
atidenkite ir kepkite dar 15
minučių. Jeigu morkos didesnės, gali trukti ilgiau.
Smidrai. Nupjaukite ar
tiesiog nulaužkite sumedėjusias kotų dalis. Pagardinkite
smidrus alyvuogių aliejumi,
druska, pipirais ir sudėkite į
kepimo skardą. Tarp smidrų
palikite tarpus, kad įgautų
tarškumo orui cirkuliuojant.
Skrudinkite juos iki 230 °C
įkaitintoje orkaitėje nuo 6
iki 15 minučių, priklausomai
nuo smidrų storumo.
Šparaginės pupelės. 10
minučių orkaitėje pakaitinkite kepimo skardą – tai padės
pupelėms išlikti traškioms,
neištižti. Nupjaukite pupelių
ankščių galus, nuplaukite ir
gerai išdžiovinkite. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi,
užberkite druskos, pipirų,
tarkuotos citrinų žievelės ir
trintų česnakų, sudėkite vienu sluoksniu į kepimo skardą
ir skrudinkite orkaitėje apie
10 minučių. Kepkite 200 °C
temperatūroje. ∎
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PcZdacX]^a\P[XúZaPdY^cPZúQTX[XV^b
eV\Zgý_V
`gVj_diV`V!
_PãTXbcPbZXcĄ^aVP]ĄUd]ZRXYPb
EPX]PcĆaP[dbQĆSPbP_bXbPdV^cX]d^[XVĄ 
]TbcaT]Xad^cĂbbdDP\^iSaPeTb\ĂZeĂ_PeX\PbPc\^bUTa^b^a^Xaã\^VPdbXáZeĂ_c^^a^
\XáX]XdÞXP\T\XáX]hYTP]V[XTbSeXSTVX]X^Z^]RT]caPRXYPhaPSPdVZPacĄSXSTb]Ă]TXZeĂ_d^cd\T
ü_aPbcPXAPZP]ZPe^bt{w{\X]ZPbSXT] ZPS_Ta
ZT[Xb\Ă]TbXdbP]V[XTbSeXSTVX]X^Z^]RT]caPRXYP\ĆbĄ
ZaPdYhYT_PSXSĂcĄXacP_cĄ]^a\P[X2cbX]PdYX]PZaPdYPVhb[XĄc^]dbPb ]^a\P[Xid^YPbXZaPdY^b_PdSX\PbXa
áXaSXTbP_Za^ePcPXVX_PáP[X]P\^b_PVaX]SX]ĂbWX_Tac^]XY^bXaXáT\X]ĂbáXaSXTb[XV^b_aXTãPbchb
ÞXbcaT]Xad^Z[Xb]TcXZVT[QbcX]d^X]bd[c^XaX]UPaZc^ QTc
Xa_PSTSPXáeT]VcXSPdVT[X^ZXcĄ[XVĄQTX]TVP[PeX\ĄXaYd^b
üeTXZcX ZPX_P]cPXQa^]RWX]ĂPbc\P PaXc\XYP VP[e^b
bePXVX\Pb Z^^aSX]PRXY^b eXaáZX]X\^bdcaXZX\PX 
]dcdZX\Pb PcTa^bZ[Ta^iĂ ^bcT^RW^]Sa^iĂ Paca^iĂ ^S^bQĂaX\PX ]T\XVP ]d^[PcX]Xb]d^ePaVXb 
P]ZbchePbbT]ĂYX\PbXaZc8PdcXaTXZXP\^4@sXá
Xá^aĂb]Tü\P]^\P ]TbY^Pc\^bUTa^YTQTeTXZ
]ĂaP c^SĂ[caT]Xad^cĂbbdDP\^iSaPe
_dXZXXáTXcXbQĆcXbeTXZTb]XT\bQTePXbcĄ
PaZXcĄRWT\X]XĄ_aT_PaPcĄ
EaT]Xad^Z[XĄVP[X\PdãbXbPZhcXcT[
¥tx{w{wyzwwzDP\^iSaPeVP[X\P
übXVhcXGX[]XdYT <Pd]T ÞXPd[Xd^bT <[PX_ĂS^YT 
>PaXYP\_^[ĂYTfffbP[db[c X]U^¢bP[db[c

hjhi^egý_V
^bjc^iZiVh!
Vih^`jg^V
eV Z^hidh
dg\Vcÿ
[jc`X^_dh#
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sveikata

?ĀHþHK:>@6I6>

>hVjhý_jh^cdh^h/^gcZbVadcjh
_VjhbVh!^gg^o^`Vhjh^g\i^
GXT]PbXáSPã]Ą]T\P[^]XĄ_^YĆĀXĄáP[cd^Yd\TcĄ[PXZd ZPXVheT]P\^bX^bXaSPaQ^_PcP[_^báX[S^\^b XábPdbĂYdbX]^bXbEPĀXPd]^bXTbV[TXeX]ĂbSãXĆeX\ú[hSX]TcXZ]T\P[^]Ćb_^YĆĀXPXcPXVP[XcP_cXXa[XVĄ_aXTãPbcX\X
<^SĂ[áP[cd^Yd\TcĄ[PXZd\ĆbĄ
]^bXTbV[TXeX]ĂXábPdbĂYP YPdĀXP\T
Y^bSãXĆeX\^_^YĆcü
5Pã]Pc^_aXTãPbcXb_PcP[_Ą
\XZa^Z[X\PcPbÞX[S^\^bT_PcP[_^bT^aPbXábPdbĂYP ]TeXbd^\Tc
QĆ]PcX]ZP\^bcT\_TaPcĆa^bQTX
áePa^b ^cPXeTXZXPXa\ĆbĄ]^bXTb
V[TXeX]þ ZdaXúc^ZbüZeT_XP\Pb
^aPbSãX^eX]PÞP[cd^Yd\TcĄ[PXZdcPX__PcSPã]XPd_Taáú[P\T 
bTaVP\T]^bXTbV[TXeX]ĂbeXadbX]Ă\XbPaQPZcTaX]Ă\Xb[XV^\Xb ^cPX
bdZT[XP]^bXTbV[TXeX]ĂbbPdbd\ú
?^bXTbSãXĆeX\úbZPcX]PXaSPã]Pb
Y^b_ĆcX\PbEPX__Pc]^bXTbV[TXeX]ĂbSaĂV]d\dXücPZ^bVP[XcdaĂcXXa
ePac^YP\X\TSXZP\T]cPX eXcP\X]Ą
2Xa4caĆZd\Pb ]T_PZP]ZP\Pb
XáVTaXP\PbeP]ST]bZXTZXb
<PX]^bXTbV[TXeX]ĂbXábPdbĂYX\^
bX\_c^\PX]TbcX_aĆb SPã]Pb]TZaTX_XP\TüYd^bSĂ\TbX^EPĀXPd
]TVP[X\T_P\XaácX ZPSXábPdbĂYdbX
]^bXb\ĆbĄ^aVP]Xi\^bdbX[_]ĂYdbXVh]hQP]d^üePXaXĄX]UTZRXYĄ

HkZ^`Vcdh^hÄVehVj\Vcjd
a^\ÿ
<^SĂ[^_cX\P[X]^bXTbV[TXeX]Ăb
SaĂV\ĂeTXZXPZPX_P_bPdVP]d^
üePXaXĄX]UTZRX]XĄ[XVĄ
AaXbX\X]ZX\T Z^SĂ[_aX\hVcX]PXaTZ^\T]Sd^YP\PZeĂ_d^cX_Ta
]^bü>PccX]ZP\PXSaĂV]P]^bXTb
V[TXeX]ĂSXaQPZPX_üZeT_XP\^^a^
o[caPb ZdaXbP_bPdV^^aVP]Xi\ú

]d^^aTTbP]ĀXĄQPZcTaXYĄXaeXadbĄ
<PX]^bXbXábPdbĂYdbX ]TbY^YT]T_PVP\X]P\^bV[TXeĂb^_cX\P[XP\
SaĂV]d\dX_P[PXZhcX áXbo[caPeX\^
\TRWP]Xi\Pb]TPc[XTZPYP\_PeTbcĄUd]ZRXYĄ SXSĂYPaXiXZP ZPS
eXadbPXXaQPZcTaXY^b_PcTZbü\ĆbĄ
ZĆ]úXabdZT[b[XVú@Xa_PcXbPdbP
]^bXTbV[TXeX]ĂcP\_PVP[X\PcTa_T
dãSTVX\P\behbchcXb
?^bXTbV[TXeX]ĂbXábPdbĂYX\Pb
bXV]P[Xid^YP ZPSV[TXeXĄáP[X]X\Pb
bdcaXZ^XaXáZeĂ_PeX\^cPZĄE^SĂ[
eXaádcX]Xd^bTZeĂ_PeX\^cPZd^bT
bdbXSPa^cX]ZP\PcTa_ĂZPd_cXb
QPZcTaXY^\bXaZXcXT\b\XZa^QP\b 
YXT\bSPdVX]cXbXabdZT[cX[XVPb
?TVP]Pc^ XábPdbĂYdbX]^bXb
X\PZaPdYd^cXEPXPcbXcX]ZPc^SĂ[ 
ZPSc^ZXPV[TXeX]Ă ZPX_bPdba^b]dP[X]cPãT\Ă X\PcaĆZX]ĂcXXaSĂ[c^
ZaPdYd^YP2cbXaPSdbX^bãPXiST[Ăb
SPa[PQXPd_PSXSX]PVaĂb\þZX[cX
[XV^\b ]TbĀXPbdbXSPa^_dXZXcTa_Ă
\XZa^QP\bübXZdacXXaSPdVX]cXb

@V^e^kZc\i^cdh^Zh^hVjhý_^bd

<^ZXĄ_aXT\^]XĄcdaX\TX\cXb 
ZPSbd\PãX]cd\TPaXáeT]Vcd\T
]^bXTbXábPdbĂYX\^5P[XbYĄ_^
aP]ZP ZXTZeXT]^[T]VePXüVheT]SX]P\^b
APcPaXP\P_aPSĂcX]d^_P_aPbĀXPdbXĄPcZaTX_cXSĂ\Tbü PaZPbSXT]XáVTaXP\T_PZP]ZP\úZXTZü
eP]ST]bEPX__Pc]^bXTbSaĂV]d-

\dX _P[PXZhcX VP[X\P _PbXcT[ZcX
ZPaác^eP]ST]be^]T[TbXaZeĂ_d^cX
VPaPXbP_XTrv\X]dĀXĄ
?^bXTbbPdbd\dX_^eTXZX^cdaX
_TaSXST[XbZ^UTX]^ P[Z^W^[X^ePac^YX\Pb ^cPX__PcaĆZh\Pb<PX_
YPd\X]ĂcP ücPZ^b]^bXTbbeTXZPcPX
cdaXXaeXcP\X]Ą2QTX4 üePXaXĄ\XZa^T[T\T]cĄ_PZP]ZP\PbZXTZXb
\PXbcTàXT\úXa_PePbPaü _P_aPbcPX eXcP\X]Ąbd\PXbcd]T_PZP]ZP c^SĂ[VP[X\PePac^cXeXcP\X]Ą
Xa\XZa^T[T\T]cĄ_P_X[SĄ;TXZh[P
ücPaX\Pb ZPS]^bXTbbPdbd\PbbdbXYþbbdePac^YP\PXb\TSXZP\T]cPXb 
aTXZĂcĄ_PbXcPacXbdbPe^VhShc^Yd
PaePXbcX]X]Zd
EX]ZP\P\^a^SaĂV]d\dX_PcP[_^bT_P[PXZhcXVP[X\P]PdS^cX
^a^SaĂZX]cdedb aTVd[XPaXPXeĂSX]cX
_PcP[_Pb
;TXeXbcXZáX^b_aXT\^]Ăb]T_PSTSP VP[X\P_PbXcT[ZcX\TSXRX]X]Xdb_aT_PaPcdb?^bXTbV[TXeX]þ_PcXZX\PXbdSaĂZX]PWXP[da^]^
aĆVácX\X 5_P]cT]^[Xd QX^cX]d 
eXcP\X]PXb 2 Xa 6 _aPcdacX]cPb
_daáZP[Pb CX]^_P]cTX]P A[db
;XbbdSaĂZX]P]^bXTbV[TXeX]þ _PVTaX]PY^bT[PbcX]Vd\ú _aPcdacX]P
]PdSX]V^bX^\Xb\TSãXPV^\Xb?^bXTbV[TXeX]ĂbSaĂV\TXPcbcPchcX Y^b
PcbX]PdYX]X\^XaVXYX\^bZPcX]X\dX
cPX__PcTUTZchedbCX]^_P]cTX]P
cT_P[PbPa[PáT[XPX
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<PSXaZPX_QĆcd\T]dbXcTXZþ _PePbPaXbPcĂY^ ^SPaãX]X]ZP\b_PaĆ_^bĂZ[^bXaSPXVPXGXT]XSPacXZbĂYP ^_PbZdQĂYdbXTYXVP[QĆcYPdSPXa^bX_XZXd^cXSPXVdbPcbZXad^bT
X]ST[Xd^bTD_TRXP[XbcPXPcZaTX_XPSĂ\TbüüüePXaXĄX]ST[XĄ_aXeP[d\dbQTXcaĆZd\db ^
cePad\^áP[X]X]ZPX_aX\T]PSPa]TeXbĄXáQP]ShcPbP[cTa]PchePbXaVP[X\hQTb
Ed^cPa_dSPaãX]X]ZhbcĂbb_TRXP[XbcPX PcZaTX_XP SĂ\Tbü  ZPS
]^aX]cdãPdVX]cXbeTXZdbSPXVdb
ZPXZdaXPb_PZd^cTbaTXZĂcĄ]PdS^cXPcbPaVXPX
5PXVP\bPdVX]cX]TaTZ^\T]Sd^YP\P]PdS^cXX]ST[XĄ]d^Y^Vdac^ VaXTcX]Ăb ZTUha^ ]Tb_XT]^
aĆVácXTb QPZcTaXY^b  [XZdbX^b P]c
X]ST[XĄbXT]T[XĄ VP[XbdZT[cXáPZ]Ą
[XVPb 8P[X\P ]PdS^cX X]ST[Xdb
]d^bd[ĀXĄ _XT]^ cXZYĄSdV]TQĆcX]P_PSPahcXbZh[dcþ bPZ^=XTcde^bPVaPaX]XĄXa\XáZĄ\^Zb[Ą
RT]ca^=2>>4D^SX]X]ZhbcĂb
XaSPaãX]X]ZhbcĂbX]bcXcdc^ehaTb]X^YX\^Zb[^SPaQd^c^YPSa;d[Ă
;P]ZPdbZXT]Ă

@āgnW^`jbVhea^jh
VihVg\jbdeg^Zbdcýh
5PXVĄPdVX]X\^\TcPbVTaP
_a^VP bdcTXZcX P]caú VheT]X\ú
üePXaX^\b _PZd^cĂ\b Pa SP[hZP\b ZdaXd^b[PQPXSPã]PXeTacX]P\T cXZ ZPX_ Pc[XTZPb ?TQT
_Xa\X\TcPXSPaãX]X]ZPXSP[XYPbX
_PcXacX\X PdVX]SP\XSPXVdb_^_XTaX]Xd^bTZXPdáX]XĄSĂZ[d^bT 
ZPXZdaXTSPXVP\b_P]PdS^YPcdP[TcX]X^_^_XTaXPdbPa_^_XTaX]XĄ

aP]Zá[d^bĀXĄ aXcX]Ă[Xdb  VĂaX\Ą
_PZd^cTb  ZXPdáX]XĄ [dZácdb Pa
Xáb_PdbcĄRXcadbX]XĄePXbXĄãXTeĂb
_dbT[Tb:áaPSX]VXã\^]Ăb_d^ST[XdbSPXVP\bVP\X]PbXcXTbX^VXá
bT]Ąãda]P[Ą bdZSP\X_^_XTaXĄ
P_[X]ZbcXZ[X]þbdceXacX]PaXcX]X^
á^]ú dã[P]Zbc^P_PĀXúGXT]PbXá
ZT[XĄ cePad\^ Zah_cX\X  ZĆahQXáZd\Pb bPZ^GáûAPZd^ĀXĄ
cePaZh\^^aVP]XiPRXY^beXTáX]X\^Xa\PaZTcX]V^b_TRXP[XbcĂ6V[Ă
CPiQPSPdbZPXcĂ

9jge^c^V^^cYZa^V^ÄcZk^h^
k^ZcdY^
5da _X]XPX _d^ST[XPX ]ĂaP
eXT]^S^bbdSĂcXTb ^cPX[T\XPXa
bZXacX]VPbYĄbPehQTbGXbĄc^ZXĄ
X]ST[XĄQT]SaPb_aXeP[d\PbhaP
cPb ZPSYXT[T]VeX _PVP\X]cXXá
TZ^[^VXáZĄ\TSãXPVĄ VTaPX_aP[TXSãXPeP]ST]üXa^aúGXbSĂ[c^
haPXa\X]dbĄSda_X]XPX_d^ST[XPX VaTXcPX _PaP]SP _Xa\X]þ XáePXiSú bdQbcaPcPbYd^bTVaTXĀXPd
XáSãXĆbcP ]TVd _^[X\TaX]Xd^bT
_d^ST[Xd^bT

8Ta^bZ^ZhQĂbSda_X]Xb_d^ST[Xb  _Pb^SX]db bd Yd^ SPXVú ü
SXaeú cdaXbdXacXXa]TcadZShcXehbchcXbáPZ]X\b

EVV^`^cd!`jg^bZhi^cZWZi^c`Vbjh
AE@Pcbc^eĂ6CPiQPSPdbZPXcĂ
_PbcTQX ZPSSP[XbSPaãX]X]ZĄcXZ
_PePbPaX^_X\PSPahcXcePaZúbPe^
bP]SĂ[XdZd^bT cT]aP]SP]TQTcX]ZP\ĄSPXVP\b_P]PdS^cĄX]ST[XĄ 
QTc]TeXbPSPãX]^ ZdaYd^bSĂcX
ÞXd^bX]ST[XdbaTXZĂcĄ\TbcXü
\XáaXĄZ^\d]P[X]XĄPc[XTZĄZ^]cTX]TaXdbPaQP_aXbcPchcXübcP\QXPVPQPaXĀXĄ Pc[XTZĄ PXZácT[Tb 
ZPSP]VXcPXhaP_TaSXaQP\PãP[XPeP3Tc^ c^ZXTX]ST[XPXVP[XQĆcX
SPdVZPacX]X^]PdS^YX\^ bPZ^
6CPiQPSPdbZPXcĂAPaSd^cdeĂbT
ZPacdbdbP[^c^\XbPa_aXTbZ^]XPXb
_XaZcX_[PbcXZX]XPXX]ST[XPX cdaĂcĄ
ZT[XPdcXü_[PbcXZ^_PZd^cĂ\bbZXacdbZ^]cTX]TaXdb

@jdneVi^c\^^cYZa^V^!`jg^jdhZVj\^ch^bZYV^\jh4
Æ D_TRXP[Ćb _^[X\TaX]XPX
X]ST[XPX SPXVP\b Xa bZPaSX]Ăb
bd bZh[dcT SdV]T ûeTacX]ZX\T
YĄShSü;TXbhZü]PdS^Y^\T Xá_[PdZX\T Xa XáSTiX]UTZd^ZX\T
<PS[T]VeXPdQĆcĄXáX\cXSPXVdb 
ü X]ST[ü üZ[^ZX\T \Pa[Ăb  bd YP
VP[ĂbX\TXa_Pb^SX]cX
Æ:]ST[XPX]d^VaXTcX]Ăb Y^Vdac^ ZTUha^CXiXZd^YP\TP]c
bXT]T[XĄ [XZdbX^b _XT]^ aĆVácXTb
QPZcTaXY^bVP[XP_bPaVSX]cXPdVP[db
Æ5da_X]XPX_d^ST[XPXCX]ZX\Ăb Z^ZhQXáZdb  PcZaTX_ZX\T
SĂ\TbüübdSĂcü5PXVdb[PXbchZX\T QTc]T_Ta[PXbchZX\TübX\Tb
_T[ĂbXb PdVP[PbP_bXaVb
Æ <XPdáX]XĄ [dZácPX  RXcadbX]XĄ ePXbXĄ ãXTeT[XĄ _dbT[Ăb
EX]ZPcXZcad\_PXPdVX]cXSPXVdb
?T_P\XaáZX\TbZh[dcĂbPa_YĆeX^
SaT]PãdX
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@V^ek^Zid_eVi^`^bdhid\dcZcjh^e^g`i^\Vakdhh`Vjhbd
AaXaTXZĂ]TcZT[XĄSTáX\c\TĀXĄ ZPS[XTcdeXĄ_^ãXĆaXbü]P\^bc^Vú_PbXZTXbcĄGXbSPdVXPdã\^]XĄbd_aP]cP ZPSbc^VPbcPXbXbcT\P ZdaX^YT
eXT]^SPXbePaQXZXTZeXT]PY^bSP[Xb PacPXQĆcĄ\PãPbbaPXVcT[Xb bP]SPaX]X\^cPa_X]Ă Pa[XTceP\iSãXPXEPSeXbSPdVXPdQTbXbcPcP]ĀXĄYĄaT]ZPbX
eXbúbc^V^Z^\_[TZcúXáeXT]ĄaP]ZĄXacPX_dãbXcXZaX]P]TcXZVTaTb]þZPX]ú QTcXaX[VP[PXZTbVPaP]cXYPb
EhaX\PbZXTZhQXáZPXüeTacX]^
áTáXĄbZXacX]VĄbc^V^b_aT]SX\Ą
_^eTXZüP_[X]ZPX_TaeXbúVhePeX\^
RXZ[ú;P\_PbXaX]ZcPbcX_XáZPbeXT]QdcXb]P\Pbbdrv{\2_[^c^bc^Vd 
]PdS^YP\dáTáXbSTáX\c\TĀXdb
8hePeX\^RXZ[^eTacX]X\TSP[hePeþbc^VPXQde^ST]VcX_[XT]X]T QTc^]X]TPaQPQXcd\X]Tbc^V^
SP]VPCTid[cPcPXPcbZ[TXSĂ ZPS
_[XT]X]Xbbc^VPbhaPcePaXPdbXPb_PbXaX]ZX\Pb Y^_^eTXZXbP_[X]ZPX 
Z[X\Pc^ZPXcPXhaP]TcXZXw{_a^R
\PãTb]Xb
A[XT]X]XPXbc^VPXhaPSaPdVXáZTb]XP_[X]ZPXSĂ[YĄX[VPP\ãXáZd\^ 
XcX]_P_aPbc^b_aXTãXĆa^bXa_TaSXaQX\^VP[X\hQXĄA[XT]X]Xdbbc^Vdb
VP[X\PQTeTXZr{{_a^R_TaSXaQcXXa
_P]PdS^cX_PZPac^cX]PX

Hid\dh^hiZbd_ZhkVgW^
`^Z`k^ZcVYVa^h

Ea^Zc^c^V^hid\V^ngVYgVj\^`Zhc^Vea^c`V^Yýa_ÿ^a\VVb ^`jbd!^i^ceVegVhidheg^Z ^āgdh^geZgY^gW^bd\Va^bnW^ÿ#

2]ZbĀXPdVP]PSPã]PX QP]ShSP\XbdcPd_hcX ã\^]ĂbPcbZXaĄ
bc^V^T[T\T]cĄXTáZ^SPe^_PbbZXacX]VdbcXTZĂYdb ^SPQPaYPdZT[Tcú
\TcĄ_PbcTQX\TcXZaPXSãXdVX]P]ĀXú
cT]ST]RXYúeXbúbc^V^bXbcT\úã\^]ĂbeXbSPã]XPddãbXbPZ^XáeXT]^
VP\X]c^Y^?TcYTX]TbZPXĀXd^YP\T
\TSãXPVĄ_PXTáZ^\bXaSTaX]X\dX
bdVPXác^[PXZ^ STVP[ĄXaZXcĄXá[PXSĄ SPã]XPdbXPX_PbXaX]ZdbXTYX
eXbúZ^\_[TZcúãT]Z[XPXbdcPd_^ 
]TbVPd]PXaVTaTb]þ]d^[PXSú Xa
X[VTb]TbVPaP]cXYPb3Tc^ ã\^]Ăb
eXbPcbPZX]VXPdeTacX]P]PdS^YP\ĄãP[XPeĄTZ^[^VXáZd\ú cePad\ú _PbcPc^VhePeX\^RXZ[^TcP_db c^ZXdbZPX_[T]VeP_aXTãXĆaP
Pa ]Tc _PZPac^cX]Xb _TaSXaQX\Pb
]PdS^YX\^RXZ[^_PQPXV^YT cTXVXP>P]cPb8aXVP[XĆ]Pb bd^\XáZú
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REDAKCIJA UŽ GALIMUS TV PROGRAMOS PAKEITIMUS IR NETIKSLUMUS NEATSAKO.

ŠEŠTAdIENIS
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Vartotojų kontrolė 07:00 Ryto garsai 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios.
Orai. 11:45 Premjera. Tuoktuvių
žaidimai. Dok.serialas 12:40
Mėlynoji planeta 2 13:35 Varovas. Didžioji dramblio kelionė.
Dok.filmas 14:30 Premjera.
Stulbinami protai. Detektyvinis serialas 15:30 Žinios. Orai
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro 18:30
Žinios. Sportas. Orai 19:00 Langas į valdžią 19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas 20:30
Panorama 20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuoju Lietuvą 23:00
LRT radijo žinios 23:05 Belgų
karalius. Komedija 00:40 Ieškomas. Veiksmo ﬁlmas 02:30
Hana. Drama 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Varovas. Didžioji
dramblio kelionė. Doku.ﬁlmas
04:50 iš Padingtono. Detektyvas 05:00 Stulbinami protai.
Detektyvinis serialas
07:30 Peliukas Stiuartas Litlis
(4) 08:00 Žvėrelių būrys (26)
08:30 Deksterio laboratorija
(16) 09:05 Padūkėlių lenktynės
(1) 09:30 Tomo ir Džerio šou
(22,23,24) 10:00 Ponas Magu
(62,63,64) 10:30 Ogis ir tarakonai (48,49) 10:50 KINO PUSRYČIAI Boružėlės nuotykiai 12:20
Agentas Kodis Benksas 14:25
Ponas Bynas (12) 15:00 Muškietininkas 17:05 Šėtoniškas
sandėris 18:55 Gyvūnų pasaulis 19:30 Žinios 20:20 Sportas
20:27 Orai 20:30 SUPERKINAS
Piktieji paukščiai. Filmas 22:25
Mušeikų šeimynėlė 00:40 Magiškasis Maikas XXL 02:55 Pirmas nužudymas
06:00 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 07:00 TIESIOGIAI
„Ukraina 24“. Ukrainos žinių
kanalas 09:00 Amžius ne riba 09:30 Sveikata.lt 10:00
Virtuvės istorijos 10:30 Gardu Gardu 11, 27 11:00 Penkių
žvaigždučių būstas 11:30 Tylūs
geradariai. Tvarumo istorijos
12:00 Laukinė Naujoji Zelandija 13:05 Laukinė Patagonija
14:10 Delﬁnų sala 16:05 Armijoje 18:00 Spintos šou su Vinted
18:30 TV3 žinios 92 19:20 TV3
sportas 19:27 TV3 orai 19:30
galvOK 4, 31 21:30 Parazitas
00:20 Krištolinės kaukolės
02:10 Įsibrovimas 03:55 Pasiruoškite smūgiui
07:00 Info komentarai su Arnu Mazėčiu 08:00 Negyvenamose salose su Beru Grilsu (2)
09:00 Pričiupom! (5,6) 10:00
Sveikatos kodas 10:30 Sveikatos kodas televitrina 11:05 Brazilija – gamtos istorija (2) 12:15
Negyvenamose salose su Beru
Grilsu (3) 13:25 Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos
(6) 14:40 Pragaro virtuvė (16)
15:40 Ekstrasensų mūšis (2)
18:00 Betsafe–LKL čempionatas. Jonavos „CBet“ - Pasvalio
„Pieno žvaigždės“ 20:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji 23:00
MANO HEROJUS Meksikietis
01:25 Absoliutus blogis 03:25

Debesies šešėlis
06:59 Programa 07:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/7) 08:00 „Vyrų
šešėlyje. Magdalena Draugelytė-Galdikienė“. Dok.ﬁlmų ciklas
08:30 Eko virusas 09:00 „Aiškiaregė” (1/1,2) 10:00 Vantos
lapas 10:30 Istorija gyvai 11:00
Švarūs miestai - Švari Lietuva 11:30 Inovacijų DNR 12:00
„Teisingumo agentai“ (3/35,36)
14:00 „Mama” (2/1,2) 16:00
Žinios 16:28 Orai 16:30 Lietuvos dvarai 17:00 Miško balsas
17:30 Vantos lapas 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 Bušido ringas.
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO
KOK 2022”19:00„Reali mistika“
(5/19) 20:00 Žinios 20:28 Orai
20:30 „Gyvi“ (1/12,13) 22:30
Žinios 22:58 Orai 23:00 „Teisingumo agentai“ (3/35,36)
01:00 „Mama” (2/1,2) 02:50
„Reali mistika“(5/19) 03:35 Lietuvos dvarai 04:00 Miško balsas 04:20 „Aiškiaregė” (1/1,2)
05:10 Istorija gyvai 05:35 Vantos lapas

TV

07:30 Pasirinkę Lietuvą 08:00
100 metų propagandos 08:30
Pakvaišusi porelė (55,56,57)
10:00 Rozenheimo policija (3,4)
12:00 Danė Lovinski (4) 13:00
Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos (6) 14:00 Gordono
Ramzio virtuvės pamokos (18)
14:30 Maisto kūrėjai 15:00
Mylėk savo sodą (6) 16:10 Kai
norisi žalumos (6) 16:45 Moteris (223,224) 18:45 Raudonas
kambarys (55) 19:45 Laukinis
miestas (10) 20:45 Žingsnis
iki dangaus (10) 22:00 DETEKTYVO VAKARAS Kapitonė
Marlo. Paklydusių sielų miestas 23:55 SNOBO KINAS Gyvenimo kelionė 02:10 Katarina
Hus. Įkaitų drama 03:55 Naktinis skambutis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Auksinis protas
07:10 Meškutės Nidos nuotykiai. Juodieji gandrai, elniukas
ir Nida 07:30 Keliai. Mašinos.
Žmonės 08:00 Čia mano sodas 08:30 Gamtininko užrašai
09:00 Į sveikatą! 09:30 Gyvenk
kaip galima švariau 10:00 Kas
geresnio, kaimyne? 10:30 Vilniaus sąsiuvinis 11:00 Trembita 11:30 Mūsų rusų gatvė 12:00
Smalsumo genas 12:30 Pasivaikščiojimai 13:00 Premjera.
Atrakinti praeitį. Dok.serialas
13:30 Euromaxx 14:00 Dizaino
dokumentika. Judanti graﬁka
14:10 Viesulas ir laukiniai arkliai. Filmas šeimai 16:00 Dizainas 17:00 Veranda 17:30 Knygų
savaitė 2022 18:20 Vytautas
Mačernis. Namai. Skaito aktorius Raimondas Klezys. 18:30
Teatro biograﬁjos 19:25 Premjera. Vizionieriai. Deimantas
Narkevičius. 19:30 Premjera.
Nuostabios mintys 20:00 Čia
– kinas 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Kine kaip
kine 21:30 Gimtinė. Vaidybinis
ﬁlmas 23:05 Midsummer Vilnius 2021. Minimali gravitacija
00:35 Dabar pasaulyje 01:00
Panorama 01:22 Sportas. Orai
01:30 Žmogus su randu. Trileris
04:15 Meškutės Nidos nuotykiai. Juodieji gandrai, elniukas
ir Nida 04:35 Teatro biograﬁjos
05:30 Čia mano sodas

TV PROgRAmA

tibet“ 19:30 Juodasis sąrašas
(16) 20:30 Atsarginis prezidentas (20,21) 22:30 Sūnus
paklydėlis (4) 23:30 Narkotikų
prekeiviai. Meksika (1) 00:40
06:00 Lietuvos Respublikos Meksikietis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 LRT radijo žinios
himnas 06:02 Labas rytas, Lie06:07 (Pra)rasta karta 07:00
tuva 06:30 Žinios 08:55 DeVeranda 07:30 Šventadie- 06:59 Programa 07:00 „Dak- tektyvas Monkas 1 09:40 Konio mintys 08:00 Išpažinimai tarė Kovalčiuk“ (2/9) 08:00 misaras Reksas 10:30 Tarnauti
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel- Miško balsas 08:30 Kaimo ir ginti 11:30 Kas ir kodėl? 12:00
mickaite 09:00 Čia mano so- akademija 09:00 „Aiškiaregė” Ryto suktinis su Zita Kelmickaidas 09:30 Gamtininko užrašai (1/3,4) 10:00 Krepšinio pasau- te 12:30 Tai kur toliau? Kelionių
10:00 Gustavo enciklopedija lyje 10:30 Bušido ringas. Tarp- programa 13:30 Mūsų gyvūnai
10:30 Lietuvos tūkstantmečio tautinis turnyras „BUSHIDO KOK 14:00 Žinios 14:20 Laba diena,
vaikai 11:30 Mano geriausias 2022 11:00 180° kampu 11:30 Lietuva 16:30 Pagalbos šauksdraugas 12:00 Afrika. Dok.se- Švyturių žmonės 12:00 „Teisin- mas 17:15 Premjera. Ponių rorialas.Kongas 12:55 Septyni pa- gumo agentai“ (3/37,38) 14:00 jus 18:00 Kas ir kodėl? 18:30
sauliai, viena planeta 13:50 Mis „Mama” (2/3,4) 16:00 Žinios Svarbi valanda 19:30 Daiktų
Marpl. iš Padingtono 15:30 Ži- 16:28 Orai 16:30 „24/7“ 18:00 istorijos 20:30 Panorama 21:00
nios. Orai 15:45 Istorijos detek- Žinios 18:28 Orai 18:30 Krep- Dienos tema 21:20 Sportas
tyvai 16:30 Duokim garo! 18:00 šinio pasaulyje 19:00 „Reali 21:30 LRT forumas 22:30 DviSavaitė su „Dviračio žiniomis“. mistika“ (5/20) 20:00 Žinios račio žinios 23:00 LRT radijo ži18:30 Žinios. Sportas. Orai 20:28 Orai 20:30 Lietuvos dva- nios 23:05 Premjera. Amerikos
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės rai 21:00 „24/7“ 22:30 Žinios dvelksmas. Draminis serialas
19:30 Savaitė 20:30 Panora- 22:58 Orai 23:00 „Teisingumo 00:00 Komisaras Reksas 00:45
ma 20:52 Sportas. Orai. 21:00 agentai“ (3/37,38) 01:00 „Ma- Premjera. Sukurta Lenkijoje
Premjera. „Portoﬁno“viešbutis. ma” (2/3,4) 02:50 „Reali misti- 01:00 LRT radijo žinios 01:05
Istorinis draminis serialas 22:00 ka“ (5/20) 04:20 „Aiškiaregė” Daiktų istorijos 02:00 LRT radijo
Nepakenčiamas žiaurumas. Ko- (1/3,4) 05:10 Mažos Mūsų Per- žinios 02:05 LRT forumas 03:00
medija 23:40 Gimtinė. Vaidybi- galės 05:15 Vantos lapas 05:45 LRT radijo žinios 03:05 Kas ir konis ﬁlmas 01:15 Belgų karalius. Bušido ringas. Tarptautinis tur- dėl? 03:35 Dviračio žinios 04:05
Komedija 02:45 Afrika. Dok. nyras „BUSHIDO KOK 2022
Savaitė 05:00 LRT radijo žinios
serialas.Kongas 03:35 Istorijos
05:05 Kūrybingumo mokykla
detektyvai 04:20 Mis Marpl. iš
05:15 Ponių rojus
TV
06:30 Pasirinkę Lietuvą 07:00
Padingtono
100 metų propagandos 07:30
Pakvaišusi porelė (58,59,60) 06:00 Rimti reikalai 4 (41)
06:25 Peliukas Stiuartas Litlis 09:00 Rozenheimo policija 06:30 KK2 penktadienis 08:00
(5) 06:55 Bunikula (1) 07:25 (5,6) 11:00 Danė Lovinski (5) Volkeris, Teksaso reindžeris
Deksterio laboratorija (17) 12:00 Anos Olson virtuvė (7) (54,55) 10:00 Ūkininkas ieško
07:55 Padūkėlių lenktynės 12:30 Sveikinimai 15:45 Mo- žmonos (8) 11:00 Keičiu žmo(2) 08:25 Tomo ir Džerio šou teris (225,226) 17:45 Raudonas ną (12) 12:00 Speciali Žinių lai(25,26,27) 08:55 Ponas Magu kambarys (56) 18:45 Laukinis da 13:20 Turtuolė varguolė (11)
(65,66,67) 09:25 Ogis ir tara- miestas (11) 19:45 Žingsnis iki 14:30 Pabelsk į mano širdį (11)
konai (50) 09:35 KINO PUSRY- dangaus (11) 21:00 DETEKTY- 15:30 Uždraustas vaisius (10)
ČIAI Tomas ir Džeris. Paklydėlis VO VAKARAS. PREMJERA Ne- 16:35 Labas vakaras, Lietuslibinukas 10:40 Agentas Ko- tikėtai dingusieji. Asmeninis va 18:30 Žinios 19:20 Sportas
dis Benksas. Užduotis Londone reikalas 22:55 Bel Canto 00:55 19:27 Orai 19:30 KK2 20:00
12:45 Ponas Bynas (13) 13:20 Gyvenimo kelionė 03:00 Ka- Nuo... Iki... 21:00 Rimti reikalai
Juodasis riteris 15:15 Adamsų pitonė Marlo. Paklydusių sielų 4 (52) 21:30 Žinios 22:20 Sporšeimynėlė 17:20 Teleloto 18:30 miestas
tas 22:27 Orai 22:30 VAKARO
Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai
SEANSAS Prezidento apiplėši19:30 Aš matau tavo balsą
mas 00:25 Paskutinis laivas
21:15 PREMJERA Pragaro virtu- 06:00 Lietuvos Respublikos (7) 01:25 Pragaro virtuvės kavės karalienės 23:25 Nevykėliai himnas 06:05 Duokim garo! ralienės 03:15 Volkeris, Teksaso
po priedanga 2 01:40 Mušeikų 07:30 Krikščionio žodis 08:00 reindžeris (54,55)
Kelias 08:30 Menora 09:00
šeimynėlė
Širdyje lietuvis 10:00 Pusryčiai
pas kaimyną 10:30 Stop juos- 06:30 Didvyrių draugužiai 11
06:00 Kung fu panda. Meistrų ta 11:30 7 Kauno dienos 12:00 07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24.
paslaptys 2/224,226s. 07:00 Mokslo sriuba 12:30 Šv. Mišios Ukrainos žinių kanalas 08:30
TIESIOGIAI Ukraina 24. Ukrainos iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo Spintos šou su Vinted 1/1s.
žinių kanalas 09:00 Svajonių bažnyčios. Tiesioginė translia- 08:55 Meilės sūkuryje 3691
ūkis 8/27s. 09:30 La Maistas cija. 13:40 Šventadienio min- 10:00 Mažoji našlė 1/57,8s.
4/27s. 10:00 Pasaulis pagal tys 14:05 Foksteris ir Maksas. 11:00 Likimo pinklės 1/14s.
moteris 11/27s. 11:00 Svajonių Filmas šeimai 15:30 Minčiukų 12:00 Nuodėminga žemė
sodai 27 12:00 Laukinė Nau- palėpė. Edukacinis serialas šei- 1/30s. 13:00 Beširdė 1/77,78s.
joji Zelandija 2 13:10 Karalie- mai. 16:00 Dainų dainelė 2022 15:00 Simpsonai 26/12,13s.
nės korgis 14:55 Greitis 17:20 17:30 Kultūringai su Nomeda 16:00 TV3 žinios 66 16:27
Lietuvis pas lietuvį 1/9s. 18:30 18:30 Eurolyga per LRT. Tiesio- TV3 orai 66 16:30 TV PagalTV3 žinios 93 19:20 TV3 sportas ginė transliacija 18:45 Euroly- ba 16/150s. 18:30 TV3 žinios
19:27 TV3 orai 93 19:30 Lietu- gos krepšinio turnyras. Kauno 94 19:20 TV3 sportas 19:27
vos talentai 7/5s. 22:00 Univer- „Žalgiris“ – Belgrado „Crvena TV3 orai 94 19:30 Karštai su
salioji korta 23:50 Stiklas 02:20 zvezda“. Tiesioginė transliacija tv3.lt 2/31s. 20:30 Tautos tarGreitis 04:45 Elementaru
21:00 3 minutės iki koncerto. nas 1/10s. 21:00 Prakeikti IV
Pristato Domantas Razauskas. 10/34s. 21:30 TV3 vakaro ži21:03 Koncertas pas Marthą nios 53 22:20 TV3 sportas 22:27
06:00 Info komentarai su Arnu Argerich namuose. Koncertas TV3 orai 53 22:30 Samdomas
Mazėčiu 07:00 Galiūnai. Lietu- 22:00 Šv. Jurgio meno sezonas žudikas. Nuodėmių atleidivos rinktinė prieš Latvijos rink- 2021. Fanny Hensel Mendels- mas 00:25 Bulis 3/16s. 01:30
tinę. Biržai 08:00 Pričiupom! sohn oratorija „Nach Bildern Elementaru 2/6s. 02:30 Pasi(4) 08:30 Tauro ragas 09:00 der Bibel“. Atlieka Valstybinis rodymas 1/9s. 03:30 Ką mes
Tarptautinis galiūnų turnyras choras „Vilnius“ 23:00 Valsty- veikiame šešėliuose 3/10s.
„Pasaulio taurė 2021“. Radviliš- binio choro „Vilnius“ koncertas, 04:00 Bulis 3/16s. 05:00 Mokis 10:05 Brazilija – gamtos is- skirtas prof., dirigento Artūro derni šeima 4/408,409s.
torija (3) 11:15 Negyvenamose Dambrausko jubiliejui 00:35
salose su Beru Grilsu (4) 12:25 Nepakenčiamas žiaurumas.
Padėtis nevaldoma. Žmonijos Komedija 02:15 Gyvenimas 06:05 CSI. Majamis (20) 07:00
katastrofos (7) 13:40 Pragaro tarp žiedų. Dok.ﬁlmas 03:10 Mano virtuvė geriausia (43)
virtuvė (17) 14:40 Ekstrasen- Knygų savaitė 2022. Ar esa- 08:25 Teisingumo agentai (20)
sų mūšis (3) 17:00 Betsafe–LKL te laimingi? 04:05 Foksteris ir 09:30 Kalnietis (24) 10:30 Bračempionatas. Klaipėdos „Nep- Maksas. Filmas šeimai 05:30 zilija – gamtos istorija (3) 11:35
tūnas“ - Kėdainių „Nevėžis–Op- Gamtininko užrašai
Mentalistas (55) 12:35 CSI. Ma-

SEkMAdIENIS

PIRMAdIENIS

jamis (21) 13:30 Mano virtuvė
geriausia (44) 14:50 Teisingumo agentai (24) 16:00 Kalnietis (25) 17:00 Info diena 17:30
Mentalistas (56) 18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Šiaulių
„Šiauliai-7bet“ - Vilniaus „Rytas“ 21:00 Rokis 23:25 Juodasis sąrašas (16) 00:25 Sūnus
paklydėlis (4) 01:25 Narkotikų
prekeiviai. Meksika (1) 02:30
Atsarginis prezidentas (20,21)

2022 m. balandžio 2 d.
naujasis gĖlupis

ANTRAdIENIS
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios 08:55 Detektyvas Monkas 2 09:40 Komisaras Reksas 10:30 Tarnauti
ir ginti 11:30 Kas ir kodėl? 12:00
Gyventi kaime gera 12:30
1000 pasaulio stebuklų 13:30
Veranda 14:00 Žinios 14:20
Laba diena, Lietuva 16:30 Pagalbos šauksmas 17:15 Premjera. Ponių rojus 18:00 Kas ir
kodėl? 18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:30 Nacionalinė ekspedicija 22:30 Dviračio
žinios 23:00 LRT radijo žinios
23:05 Premjera. Amerikos
dvelksmas. Draminis serialas 00:00 Komisaras Reksas
00:45 Premjera. Sukurta Lenkijoje 01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Nacionalinė ekspedicija 03:00 LRT
radijo žinios 03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios 04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios 05:05
Kūrybingumo mokykla 05:15
Ponių rojus

06:15 TV parduotuvė 06:30 Eko
virusas 07:00 Švarūs miestai
- Švari Lietuva 07:30 „Aiškiaregė” (1/58,59,60,61,62) 10:05
„Netikėtas teisingumas“ (3/23)
11:10 „Neišsižadėk“ (23) 12:15
TV parduotuvė 12:30 Kaimo
akademija 13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“(4/46) 15:00„Reali mistika“
(5/21) 16:00 Reporteris 16:20
Sportas 16:28 Orai 16:30 Laisvės TV valanda 18:00 Reporteris 18:20 Sportas 18:28 Orai
18:30 Alfa taškas 19:00 „Reali
mistika“ (6/22) 20:00 Reporteris 20:40 Sportas 20:48 Orai
20:50 „Aiškiaregė” (1/63) 21:25
„Neišsižadėk“ (24) 22:30 Reporteris 22:50 Sportas 22:58
Orai 23:00 Alfa taškas 23:30
„24/7“ 00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/46) 01:30 „Reali
mistika“ (6/22) 02:30 TV parduotuvė 02:45 Mokslo ritmu
03:00 „Netikėtas teisingumas“
(3/23) 03:55 „24/7“ 04:35 „Re- 06:00 Rimti reikalai 4 (42)
06:30 Nuo... Iki... 07:30 KK2
ali mistika“ (5/21)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (56,57) 10:10 Ūkininkas
TV
06:00 Rozenheimo policija (1) ieško žmonos (1) 12:00 Spe07:00 Šeimyninės melodra- ciali Žinių laida 13:20 Turtuolė
mos (15) 08:00 Mano namai - varguolė (12) 14:30 Pabelsk į
mano likimas (45) 09:00 Anu- mano širdį (12) 15:30 Uždrauspama (89,90) 10:05 Stebuklas tas vaisius (11) 16:35 Labas
(26) 11:10 Alpių gelbėtojai (5) vakaras, Lietuva 18:30 Žinios
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin- 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30
gumu (6) 13:15 Kapitonas Kai- KK2 20:00 Bus visko 21:00
nas (47) 14:30 Tobuli nusikalti- Rimti reikalai 4 (53) 21:30 Žimai (14) 15:35 Anupama (91,92) nios 22:20 Sportas 22:27 Orai
16:45 Šeimyninės melodramos 22:30 VAKARO SEANSAS Agen(16) 17:45 Monikai reikia meilės tė 00:50 Paskutinis laivas (8)
(51,52) 18:50 Mirtis rojuje (2) 01:45 Prezidento apiplėšimas
19:55 Tobuli nusikaltimai (15) 03:25 Volkeris, Teksaso rein21:00 DETEKTYVO VAKARAS džeris (56,57)
Aleksas Hugo. Juodoji saulė
23:05 Kapitonas Kainas (47)
00:20 Uždrausto miesto intri- 05:25 Moderni šeima 4/409s.
gos (1) 01:20 Netikėtai dingu- 06:00 Vėžliukai nindzės 1/7s.
sieji. Asmeninis reikalas 03:10 06:30 Didvyrių draugužiai 12
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24.
Du gyvenimai (178)
Ukrainos žinių kanalas 08:30
Spintos šou su Vinted 1/2s.
06:00 Lietuvos Respublikos 08:55 Meilės sūkuryje 3692
himnas 06:05 Beatos virtuvė 10:00 Mažoji našlė 1/59,60s.
07:00 Mija ir aš 07:25 Sardinė 11:00 Likimo pinklės 1/15s.
kosmose 07:35 Alvinas ir pa- 12:00 Nuodėminga žemė 1/31s.
trakėliai burundukai 07:50 TV 13:00 Beširdė 1/79,80s. 15:00
daktaras 08:25 Dizainas 09:25 Simpsonai 26/14,15s. 16:00
Labas rytas, Lietuva 11:50 Kas TV3 žinios 67 16:27 TV3 orai
geresnio, kaimyne? 12:20 Eu- 67 16:30 TV Pagalba 16/151s.
romaxx 12:45 Fokusas 13:40 18:30 TV3 žinios 95 19:20 TV3
Duokim garo! 15:00 Istorijos sportas 19:27 TV3 orai 95 19:30
detektyvai 15:45 Sardinė kos- Prieš srovę 19/31s. 20:30 Tautos
mose 16:00 Alvinas ir patrakė- tarnas 1/11s. 21:00 Prakeikti IV
liai burundukai 16:15 Mija ir aš 10/35s. 21:30 TV3 vakaro žinios
16:40 Minčiukų palėpė. Eduka- 54 22:20 TV3 sportas 22:27
cinis serialas šeimai. 17:10 Tar- TV3 orai 54 22:30 Nesuvokianauti ir ginti 18:10 Seselė Beti ma grėsmė 00:25 Bulis 3/17s.
19:00 Pasivaikščiojimai 19:30 01:25 Elementaru 2/7s. 02:25
Premjera. Elliotas Ervittas. Tyla Pasirodymas 1/10s. 03:25 Maskamba gerai 20:25 Krepšinis. žieji genijai 1/1s. 03:55 Bulis
Europos taurė. A grupė. Ham- 3/17s. 04:55 Moderni šeima
burgo „Towers – Panevėžio 4/410,411s.
„Lietkabelis 22:30 3 minutės
iki muzikos 22:33 Muzikinė
dokumentika. Premjera. Bio- 06:05 CSI. Majamis (21) 07:00
grafija. KISStorija 00:00 DW Mano virtuvė geriausia (44)
naujienos rusų kalba 00:15 08:25 Teisingumo agentai
(21) 09:30 Kalnietis (25) 10:30
Dabar pasaulyje
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Seklys ir Makaulė (28) 11:35
Mentalistas (56) 12:35 CSI. Majamis (22) 13:30 Mano virtuvė
geriausia (45) 14:50 Teisingumo agentai (25) 16:00 Kalnietis (26) 17:00 Info diena 17:30
Mentalistas (57) 18:25 Seklys ir
Makaulė (29) 19:30 Akloji zona
(10) 20:30 Pričiupom! (7) 21:00
Rokis 2 23:25 Rokis 01:45 Strėlė
(10) 02:35 Akloji zona (10)
05:14 Programa 05:15 Nauja diena 06:15 TV parduotuvė
06:30 Inovacijų DNR 07:00„Reali mistika“ (5/19) 08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/10) 09:00
„Mama” (2/1) 10:05 „Netikėtas
teisingumas“ (3/24) 11:10 „Neišsižadėk“(24) 12:15 TV parduotuvė 12:30 Alfa taškas 13:00
Nauja diena 14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/47) 15:00
„Reali mistika“ (5/22) 16:00
Reporteris 16:20 Sportas 16:25
Tvarios žuvininkystės gidas
16:28 Orai 16:30 #NeSpaudai
17:30 „Aiškiaregė” (1/5) 18:00
Reporteris 18:20 Sportas 18:28
Orai 18:30 Alfa taškas 19:00
„Reali mistika“ (6/23) 20:00
Reporteris 20:40 Sportas 20:48
Orai 20:50 „Aiškiaregė” (1/64)
21:25 „Neišsižadėk“ (25) 22:30
Reporteris 22:50 Sportas 22:58
Orai 23:00 Alfa taškas 23:30
#NeSpaudai 00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/47) 01:30
„Reali mistika“ (6/23) 02:30
TV parduotuvė 03:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/24) 03:55
#NeSpaudai 04:35 „Reali mistika“ (5/22)

TV

06:00 Rozenheimo policija (2)
07:00 Šeimyninės melodramos
(16) 08:00 Mano namai - mano
likimas (46) 09:00 Anupama
(91,92) 10:05 Stebuklas (27)
11:10 Alpių gelbėtojai (6) 12:15
Heldtas. Flirtas su teisingumu
(7) 13:15 Kapitonas Kainas (48)
14:30 Tobuli nusikaltimai (15)
15:35 Anupama (93,94) 16:45
Šeimyninės melodramos (17)
17:45 Monikai reikia meilės
(53,53) 18:50 Mirtis rojuje (3)
19:55 Tobuli nusikaltimai (16)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS
Žmogžudystės Marnove 22:55
Kapitonas Kainas (48) 00:10
Uždrausto miesto intrigos (2)
01:10 Aleksas Hugo. Juodoji
saulė (k) 03:00 Du gyvenimai (179)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Daiktų istorijos
07:00 Mija ir aš 07:25 Sardinė
kosmose 07:35 Alvinas ir patrakėliai burundukai 07:50 TV daktaras 08:20 Dizaino dokumentika 08:30 Stop juosta 09:25 Labas rytas, Lietuva 11:50 Vilniaus
sąsiuvinis 12:20 Smalsumo
genas 12:50 Stop juosta 13:45
7 Kauno dienos. 14:15 Mokslo
sriuba. 14:45 Elliotas Ervittas.
Tyla skamba gerai 15:45 Sardinė kosmose 16:00 Alvinas
ir patrakėliai burundukai 16:15
Mija ir aš 16:40 Gustavo enciklopedija 17:10 Tarnauti ir ginti
18:10 Seselė Beti 19:00 Gyvenk
kaip galima švariau 19:30 Amerikos pasirinkimas. 2020 m.
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
64-ieji GRAMMY apdovanojimai. Transliacija iš Los Andželo.
00:30 Dabar pasaulyje
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TV PROgRAmA

riausia (46) 14:50 Teisingumo
agentai (26) 16:00 Kalnietis
(27) 17:00 Info diena 17:30
Mentalistas (58) 18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Prienų
06:00 Lietuvos Respublikos „Labas Gas“ - Alytaus „Dzūki- 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas, Lie- ja“ 21:00 Rokis 3 23:05 Rokis himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios 08:55 De- 2 01:30 Strėlė (11)
tuva 06:30 Žinios 08:55 Detektyvas Monkas 2 09:40 Kotektyvas Monkas 2 09:40 Komisaras Reksas 10:30 Tarnauti
misaras Reksas 10:30 Tarnauti
ir ginti 11:30 Kas ir kodėl? 12:00 05:14 Programa 05:15 Nau- ir ginti 11:30 Kas ir kodėl? 12:00
Mano geriausias draugas 12:30 ja diena 06:15 TV parduotuvė Gamtininko užrašai 12:30 NaIstorijos perimetrai 13:30 Gy- 06:30 Švyturių žmonės 07:00 cionalinė ekspedicija „Dniepru
venk kaip galima švariau 14:00 „Reali mistika“ (5/20) 08:00 per Ukrainą 13:30 Čia mano soŽinios 14:20 Laba diena, Lietuva „Daktarė Kovalčiuk“ (2/11) das. Programa apie sodininka16:30 Pagalbos šauksmas 17:15 09:00 „Mama” (2/2) 10:05 vimą. 14:00 Žinios 14:20 Laba
Premjera. Ponių rojus 18:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/25) diena, Lietuva 16:30 Pagalbos
Kas ir kodėl? 18:30 Svarbi va- 11:10 „Neišsižadėk“ (25) 12:15 šauksmas 17:15 Premjera. Polanda 19:30 Tai kur toliau? Ke- TV parduotuvė 12:30 Alfa taš- nių rojus 18:00 Kas ir kodėl?
lionių programa 20:30 Panora- kas 13:00 Nauja diena 14:00 18:30 Svarbi valanda 19:30
ma 21:00 Dienos tema 21:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ Vartotojų kontrolė 20:30 PanoSportas 21:30 Lietuva kalba (4/48) 15:00 „Reali mistika“ rama 21:00 Dienos tema 21:20
22:30 Dviračio žinios 23:00 LRT (5/23) 16:00 Reporteris 16:20 Sportas 21:30 (Pra)rasta karta
radijo žinios 23:05 Premjera. Sportas 16:28 Orai 16:30 Lai- 22:30 Dviračio žinios 23:00
Amerikos dvelksmas. Drami- kykitės ten 17:30 „Aiškiaregė” LRT radijo žinios 23:05 Asmens
nis serialas 00:00 Komisaras (1/6) 18:00 Reporteris 18:20 sargybinis. Kriminalinis serialas
Reksas 00:45 Kelionių atvirukai Sportas 18:28 Orai 18:30 Alfa 00:10 Komisaras Reksas 01:00
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Tai taškas 19:00 „Reali mistika“ LRT radijo žinios
kur toliau? Kelionių programa (6/24) 20:00 Reporteris 20:40
02:00 LRT radijo žinios 02:05 Sportas 20:48 Orai 20:50 „AišLietuva kalba 03:00 LRT radi- kiaregė” (1/65) 21:25 „Neišsi- 06:00 Rimti reikalai 4 (44)
jo žinios 03:05 Kas ir kodėl? žadėk“ (26) 22:30 Reporteris 06:30 Šeškinės 20. Giedriaus
03:35 Dviračio žinios 04:05 22:50 Sportas 22:58 Orai 23:00 ir Džiugo šou 07:30 KK2 08:00
Stilius 05:00 LRT radijo žinios Alfa taškas 23:30 Laikykitės ten Volkeris, Teksaso reindžeris
05:05 Magijos mokslas 05:15 00:30„Vieno nusikaltimo istori- (60,61) 10:00 Ūkininkas ieško
Ponių rojus
ja“ (4/48) 01:30 „Reali mistika“ žmonos (3) 11:00 Keičiu žmo(6/24) 02:30 TV parduotuvė ną (2) 12:00 Speciali Žinių lai03:00 „Netikėtas teisingu- da 13:20 Turtuolė varguolė (14)
06:00 Rimti reikalai 4 (43) mas“ (3/25) 03:55 Laikykitės 14:30 Pabelsk į mano širdį (14)
06:30 Bus visko 07:30 KK2 ten. intelektualios politinės 15:30 Uždraustas vaisius (13)
08:00 Volkeris, Teksaso rein- satyros šou 04:35 „Reali mis- 16:35 Labas vakaras, Lietudžeris (58,59) 10:00 Ūkininkas tika“ (5/23)
va 18:30 Žinios 19:20 Sportas
ieško žmonos (2) 11:00 Keičiu
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00
žmoną (1) 12:00 Speciali Žinių
Bučiuoju. Rūta 21:00 Rimti reiTV
laida 13:20 Turtuolė varguo- 06:00 Rozenheimo policija (3) kalai 4 (55) 21:30 Žinios 22:20
lė (13) 14:30 Pabelsk į mano 07:00 Šeimyninės melodramos Sportas 22:27 Orai 22:30 VAširdį (13) 15:30 Uždraustas vai- (17) 08:00 Mano namai - mano KARO SEANSAS 10 000 metų
sius (12) 16:35 Labas vakaras, likimas (47) 09:00 Anupama prieš Kristų 00:35 Paskutinis
Lietuva 18:30 Žinios 19:20 (93,94) 10:05 Stebuklas (28) laivas (10) 01:30 SusišaudySportas 19:27 Orai 19:30 KK2 11:10 Alpių gelbėtojai (7) 12:15 mas 03:05 Volkeris, Teksaso
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus Heldtas. Flirtas su teisingumu reindžeris (60,61) 04:35 Alcheir Džiugo šou 21:00 Rimti rei- (8) 13:15 Kapitonas Kainas (49) mija. VDU karta 05:05 RETROSkalai 4 (54) 21:30 Žinios 22:20 14:30 Tobuli nusikaltimai (16) PEKTYVA
Sportas 22:27 Orai 22:30 VA- 15:35 Anupama (95,96) 16:45
KARO SEANSAS Susišaudymas Šeimyninės melodramos (18)
00:15 Paskutinis laivas (9) 17:45 Monikai reikia meilės 05:10 Moderni šeima 4/412s.
01:15 Agentė 03:25 Volkeris, (55,56) 18:50 Mirtis rojuje (4) 06:00 Vėžliukai nindzės 1/9s.
Teksaso reindžeris (58,59)
19:55 Tobuli nusikaltimai (17) 06:30 Didvyrių draugužiai 14
21:00 DETEKTYVO VAKARAS 07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24.
Žmogžudystės Marnove 22:55 Ukrainos žinių kanalas 08:55
05:20 Moderni šeima 4/411s. Kapitonas Kainas (49) 00:10 Meilės sūkuryje 3694 10:00
06:00 Vėžliukai nindzės 1/8s. Uždrausto miesto intrigos (3) Mažoji našlė 1/63,64s. 11:00
06:30 Didvyrių draugužiai 13 01:10 Žmogžudystės Marnove Likimo pinklės 1/17s. 12:00
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 03:00 Du gyvenimai (180)
Nuodėminga žemė 1/33s.
Ukrainos žinių kanalas 08:55
13:00 Beširdė 1/83,84s. 15:00
Meilės sūkuryje 3693 10:00
Simpsonai 26/18,19s. 16:00
Mažoji našlė 1/61,62s. 11:00 Li- 06:00 Lietuvos Respublikos TV3 žinios 69 16:27 TV3 orai
kimo pinklės 1/16s. 12:00 Nuo- himnas 06:05 (Ne)emigrantai 69 16:30 TV Pagalba 16/153s.
dėminga žemė 1/32s. 13:00 07:00 Mija ir aš 07:25 Sardi- 18:30 TV3 žinios 97 19:20 TV3
Beširdė 1/81,82s. 15:00 Simp- nė kosmose 07:35 Alvinas ir sportas 19:27 TV3 orai 97 19:30
sonai 26/16,17s. 16:00 TV3 ži- patrakėliai burundukai 07:50 Farai 15/30s. 20:30 Tautos tarnios 68 16:27 TV3 orai 68 16:30 Erdvės menas 08:20 Dizaino nas 1/13s. 21:00 Prakeikti IV
TV Pagalba 16/152s. 18:30 TV3 dokumentika 08:30 Širdyje 10/37s. 21:30 TV3 vakaro žinios
žinios 96 19:20 TV3 sportas lietuvis 09:25 Labas rytas, Lie- 56 22:20 TV3 sportas 22:27 TV3
19:27 TV3 orai 96 19:30 Gero tuva 11:50 Menora 12:20 Ke- orai 56 22:30 12 galimybių 2.
vakaro šou 9/31s. 20:30 Tautos lias 12:50 Širdyje lietuvis 13:45 Perkrauta 00:20 Bulis 3/19s.
tarnas 1/12s. 21:00 Prakeikti IV Čia – kinas 14:15 Veranda 14:45 01:25 Elementaru 2/9s. 02:25
10/36s. 21:30 TV3 vakaro žinios Amerikos pasirinkimas. 2020 Pasirodymas 1/12s. 03:25 Ma55 22:20 TV3 sportas 22:27 TV3 m. 15:45 Sardinė kosmose žieji genijai 1/3s. 03:55 Bulis
orai 55 22:30 Žala 00:50 Bulis 16:00 Alvinas ir patrakėliai bu- 3/19s. 04:55 Moderni šeima
3/18s. 01:45 Elementaru 2/8s. rundukai 16:15 Mija ir aš 16:40 4/413,414s.
02:45 Pasirodymas 1/11s. 03:45 Mano geriausias draugas 17:10
Mažieji genijai 1/2s. 04:15 Bu- Tarnauti ir ginti 18:10 Seselė
lis 3/18s. 05:10 Moderni šei- Beti 19:00 Smalsumo genas 06:05 CSI. Majamis (23) 07:00
ma 4/412s.
19:30 Premjera. Kokybiška Mano virtuvė geriausia (46)
priežiūra. Katastrofų prevencija 08:25 Teisingumo agentai (23)
20:20 Magijos mokslas 20:30 09:30 Kalnietis (27) 10:30 Pa06:05 CSI. Majamis (22) 07:00 Panorama 21:00 Dienos tema dėtis nevaldoma. Žmonijos kaMano virtuvė geriausia (45) 21:25 Krepšinis. Europos taurė. tastrofos (7) 11:35 Mentalistas
08:25 Teisingumo agentai (22) Paryžiaus „Metropolitans 92 (58) 12:35 CSI. Majamis (24)
09:30 Kalnietis (26) 10:30 Se- – Panevėžio „Lietkabelis 23:30 13:30 Mano virtuvė geriausia
klys ir Makaulė (29) 11:35 Men- Gamtininko užrašai 00:00 DW (47) 14:50 Teisingumo agentai
talistas (57) 12:35 CSI. Majamis naujienos rusų kalba 00:15 Da- (27) 16:00 Kalnietis (28) 17:00
(23) 13:30 Mano virtuvė ge- bar pasaulyje
Info diena 17:30 Mentalistas

TRECIAdIENIS

kETvIRTAdIENIS

(59) 18:25 Seklys ir Makaulė (30) 19:30 Akloji zona (11)
20:30 Pričiupom! (8) 21:00 Rokis 4 22:50 Rokis 3 00:55 Strėlė
(12) 01:55 Akloji zona (11)

REDAKCIJA UŽ GALIMUS TV PROGRAMOS PAKEITIMUS IR NETIKSLUMUS NEATSAKO.

PENkTAdIENIS
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios 08:55
Detektyvas Monkas 2 09:40
Komisaras Reksas 10:30
Tarnauti ir ginti 11:30 Kas ir
kodėl? 12:00 Pusryčiai pas
kaimyną 12:30 Širdyje lietuvis
13:30 Euromaxx 14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios 15:15 Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Premjera. Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 18:30
Svarbi valanda 19:30 Beatos virtuvė 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:30 Auksinis protas
23:00 LRT radijo žinios 23:05
Stivas Džobsas. Biograﬁnė drama 01:05 Katynė 03:05 Kas ir
kodėl? 03:35 Mano geriausias
draugas 04:05 Išpažinimai.
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios 05:05
Dizaino dokumentika 05:15
Ponių rojus

05:14 Programa 05:15 Nauja diena 06:15 TV parduotuvė
06:30 180° kampu 07:00 „Gyvi“ (1/12) 08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/12) 09:00 „Mama”
(2/3) 10:05„Netikėtas teisingumas“(3/26) 11:10„Neišsižadėk“
(26) 12:15 TV parduotuvė 12:30
Alfa taškas 13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 4/49 15:00 „Reali mistika“
(5/24) 16:00 Reporteris 16:20
Sportas 16:28 Orai 16:30 Oponentai 17:30 „Aiškiaregė” (1/7)
18:00 Reporteris 18:20 Sportas
18:28 Orai 18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“ (6/25)
20:00 Reporteris 20:40 Sportas
20:48 Orai 20:50 „Aiškiaregė”
(1/66) 21:25 „Neišsižadėk“ (27)
22:30 Reporteris 22:50 Sportas
22:58 Orai 23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai 00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/49)
01:30 „Reali mistika“ (6/25)
02:30 TV parduotuvė 03:00
„Netikėtas teisingumas“ (3/26)
03:55 Oponentai 04:35 „Reali
06:00 Rimti reikalai 4 (45)
mistika“ (5/24)
06:30 Bučiuoju. Rūta 07:30
KK2 08:00 Volkeris, TeksaTV
06:00 Rozenheimo policija (4) so reindžeris (62,63) 10:00
07:00 Šeimyninės melodramos Ūkininkas ieško žmonos (4)
(18) 08:00 Mano namai - mano 11:00 Keičiu žmoną (3) 12:00
likimas (48) 09:00 Anupama Speciali Žinių laida 13:20
(95,96) 10:05 Stebuklas (29) Turtuolė varguolė (15) 14:30
11:10 Alpių gelbėtojai (8) 12:15 Pabelsk į mano širdį (15) 15:30
Heldtas. Flirtas su teisingumu Uždraustas vaisius (14) 16:35
(9) 13:15 Kapitonas Kainas (50) Labas vakaras, Lietuva 18:30
14:30 Tobuli nusikaltimai (17) Žinios 19:20 Sportas 19:27
15:35 Anupama (97,98) 16:45 Orai 19:30 KK2 penktadiŠeimyninės melodramos (19) enis 21:00 SAVAITĖS HITAS.
17:45 Monikai reikia meilės PREMJERA Dingusioji 23:20
(57,58) 18:50 Mirtis rojuje (5) Ypatinga užduotis 01:15 10
19:55 Tobuli nusikaltimai (18) 000 metų prieš Kristų 03:10
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. Volkeris, Teksaso reindžeris
PREMJERA Nusikaltimo vieta (62,63)
- Berlyno gatvės. Namai namučiai 22:55 Kapitonas Kainas
(50) 00:10 Uždrausto miesto 05:20 Moderni šeima 4/414s.
intrigos (4) 01:10 Žmogžudys- 06:00 Vėžliukai nindzės 1/10s.
tės Marnove 03:00 Du gyve- 06:30 Didvyrių draugužiai 15
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24.
nimai (181)
Ukrainos žinių kanalas 08:55
Meilės sūkuryje 3695 10:00
06:00 Lietuvos Respublikos Mažoji našlė 1/65,66s. 11:00
himnas 06:05 Tai kur toliau? Likimo pinklės 1/18s. 12:00
Kelionių programa 07:00 Mi- Nuodėminga žemė 1/34s.
ja ir aš 07:25 Sardinė kosmose 13:00 Beširdė 1/85,86s. 15:00
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu- Simpsonai 26/20,21s. 16:00
rundukai 07:50 Erdvės menas TV3 žinios 70 16:27 TV3 orai
08:20 Dizaino dokumentika 70 16:30 TV Pagalba 16/154s.
08:30 Kultūringai su Nome- 17:55 Namų idėja su IKEA
da 09:25 Labas rytas, Lietuva 6/7s. 18:30 TV3 žinios 98
11:50 Trembita 12:20 Gyvenk 19:20 TV3 sportas 19:27 TV3
kaip galima švariau 12:50 Kul- orai 98 19:30 Karališka drąsa
tūringai su Nomeda 13:45 Tea- 21:15 Robotų žemė 23:35
tro biograﬁjos 14:45 Kokybiška Užtikrintas teisingumas 01:40
priežiūra. Katastrofų prevencija 12 galimybių 2. Perkrauta
15:35 Magijos mokslas. Skrai- 03:25 Žala
dančios raganos 15:45 Sardinė
kosmose 16:00 Alvinas ir patrakėliai burundukai 16:15 Mija 06:05 CSI. Majamis (24)
ir aš 16:40 Po laukinę gamtą 07:00 Mano virtuvė geriau17:10 Tarnauti ir ginti 18:10 Se- sia (47) 08:25 Teisingumo
selė Beti 19:00 Veranda 19:30 agentai (24) 09:30 Kalnietis
Premjera. Arkties gniaužtuo- (28) 10:30 Seklys ir Makaulė
se. Metai lede 20:30 Panora- (30) 11:35 Mentalistas (59)
ma 21:00 Dienos tema 21:20 12:35 Mano virtuvė geriausia
Sportas. Orai 21:30 3 minutės (48) 14:50 Teisingumo ageniki kino. Vokiečių ﬁlmą „Mano tai (28) 16:00 Kalnietis (29)
nuostabioji Vanda pristato ak- 17:00 Info diena 17:30 Mentorius Sergejus Ivanovas. 21:33 talistas (60) 18:25 Seklys ir
Elito kinas. Premjera. Mano Makaulė (31) 19:30 Sportas:
nuostabioji Vanda 23:25 Čia Amerikietiškos imtynės (12)
– kinas 00:00 DW naujienos 21:30 Rokis 5 23:40 Rokis 4
01:30 Strėlė (13)
rusų kalba

05:14 Programa 05:15 Nauja
diena 06:15 TV parduotuvė
06:30 Istorija gyvai 07:00
„Gyvi“ (1/13) 08:00 „Daktarė
Kovalčiuk“ (2/13) 09:00 „Mama” (2/4) 10:05 „Netikėtas
teisingumas“ (3/27) 11:10
„Neišsižadėk“ (27) 12:15 TV
parduotuvė 12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena 14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (4/50)
15:00 „Reali mistika“ (5/25)
16:00 Reporteris 16:20 Sportas 16:28 Orai 16:30 Laisvės
TV valanda 17:30 „Aiškiaregė”
(1/8) 18:00 Reporteris 18:20
Sportas 18:28 Orai 18:30 Alfa
taškas 19:00 „Reali mistika“
(6/26) 20:00 Reporteris 20:40
Sportas 20:48 Orai 20:50
„Aiškiaregė” (1/67) 21:25
„Neišsižadėk“ (28) 22:30 Reporteris 22:50 Sportas 22:58
Orai 23:00 Alfa taškas 23:30
Laisvės TV valanda 00:30
„Vieno nusikaltimo istorija“
(4/50) 01:30 „Reali mistika“
(6/26) 02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/27) 03:55 Laisvės TV
valanda 04:35 „Reali mistika“
(5/25,21)

TV

06:00 Rozenheimo policija
(5) 07:00 Šeimyninės melodramos (19) 08:00 Mano
namai - mano likimas (49)
09:00 Anupama (97,98) 10:05
Stebuklas (30) 11:10 Alpių
gelbėtojai (9) 12:15 Heldtas.
Flirtas su teisingumu (10)
13:15 Kapitonas Kainas (51)
14:30 Tobuli nusikaltimai (18)
15:35 Anupama (99,100) 16:45
Šeimyninės melodramos (20)
17:45 Monikai reikia meilės
(59,60) 18:50 Mirtis rojuje
(6) 19:55 Tobuli nusikaltimai
(19) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Katarina Hus.
Išdavystė 22:55 Korumpuoti.
Trileris 00:45 Nusikaltimo vieta - Berlyno gatvės. Namai
namučiai 02:40 Kapitonas
Kainas (51) 03:40 Du gyvenimai (182)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Klauskite daktaro 07:00 Mija ir aš 07:25
Sardinė kosmose 07:35 Alvinas ir patrakėliai burundukai
07:50 Dainų dainelė 2022
09:25 Labas rytas, Lietuva
11:50 Mūsų rusų gatvė 12:20
Atrakinti praeitį 12:50 Knygų
savaitė 2022. Ar esate laimingi? 13:45 Zachor. Atsimink.
Atkuriamoji dokumentika
14:45 Arkties gniaužtuose.
Metai lede 15:45 Sardinė
kosmose 16:00 Alvinas ir
patrakėliai burundukai 16:15
Mija ir aš 16:40 Po laukinę
gamtą 17:10 Tarnauti ir ginti 18:10 Seselė Beti 19:00
Kultūros diena 19:30 Fokusas 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai 21:30 Europos kinas.
Trumanas 23:15 Grupė „Baltos varnos ir styginių kvartetas. 00:30 DW naujienos rusų
kalba 00:45 Dabar pasaulyje
01:10 Mano nuostabioji Vanda 03:00 Panorama 03:30
Dienos tema 03:50 Sportas. Orai 04:05 Pusryčiai pas
kaimyną 04:35 Fokusas 05:30
Mokslo sriuba

ŠEŠTAdIENIS
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Vartotojų kontrolė 07:00 Ryto garsai 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios
11:45 Premjera. Tuoktuvių žaidimai 12:35 Mėlynoji planeta
2 13:30 Jaunasis Montalbanas
15:30 Žinios. Orai. 15:45 Sveikinimų koncertas 17:30 Klauskite daktaro 18:30 Žinios. Sportas. Orai 19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius 20:30 Panorama
20:52 Sportas 21:00 Dainuoju
Lietuvą 23:00 LRT radijo žinios
23:05 Dėl viso pikto 00:25
El Padre Medico. Dok.filmas
00:45 Stivas Džobsas 02:10
Dėl viso pikto 02:45 Tuoktuvių
žaidimai 03:35 Pusryčiai pas
kaimyną 03:50 7 Kauno dienos 04:00 Jaunasis Montalbanas 04:20 Mis Marpl. Paskelbta
žmogžudystė
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (6) 07:00 Bunikula (2)
07:30 Deksterio laboratorija
(18) 08:05 Padūkėlių lenktynės
(3) 08:30 Tomo ir Džerio šou
(28,29,30) 09:00 Ponas Magu
(68,69,70) 09:30 Ogis ir tarakonai (51) 09:40 KINO PUSRYČIAI
Medžioklės sezonas atidarytas
2! 11:15 Trys nindzės 13:10 Žaliasis žibintas 15:25 Iš kur tu
žinai? 17:55 Gyvūnų pasaulis 18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS
Monstrai prieš ateivius 21:20
PREMJERA Kompanijos siela
23:30 PREMJERA Nenuspėjami
01:30 Dingusioji
06:00 Vėžliukai nindzės 1/11s.
06:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys 3/302s. 07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. Ukrainos žinių
kanalas 09:00 Amžius ne riba
1/28s. 09:30 Sveikata.lt 3/28s.
10:00 Virtuvės istorijos 13/28s.
10:30 Gardu Gardu 11/28s.
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 10/28s. 11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos 2/7s.
12:00 Laukinė Naujoji Zelandija 3 13:05 Laukinė Patagonija
1/2s. 14:10 Napoleonas 15:55
Kadetė Kelė 1/1s. 18:00 Spintos šou su Vinted 1/6s. 18:30
TV3 žinios 99 19:20 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 99 19:30 galvOK
4/32s. 21:30 Apgaulės meistrai
23:55 Miegalius
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu 07:00 Negyvenamose
salose su Beru Grilsu (4) 08:00
Pričiupom! (7,8) 09:00 Sveikatos kodas 09:30 Sveikatos kodas televitrina 10:05 Brazilija
– gamtos istorija (4) 11:15 Negyvenamose salose su Beru Grilsu
(5) 12:25 Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos (8) 13:40
Pragaro virtuvė (18) 14:40 Ekstrasensų mūšis (4) 17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - Utenos
„Uniclub Casino - Juventus“
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji 22:00 MANO HEROJUS Rokis Balboa 00:05 Nuo sutemų
iki aušros 02:15 Rokis 5
06:59 Programa 07:00 „Dakta-

rė Kovalčiuk“(2/11) 08:00„Vyrų
šešėlyje. Žibutė-Rozalija Preibytė“. Dok.ﬁlmų ciklas 08:30
Eko virusas 09:00 „Aiškiaregė” (1/5,6) 10:00 Vantos lapas
10:30 Istorija gyvai 11:00 Švarūs miestai - Švari Lietuva 11:30
Inovacijų DNR 12:00 „Teisingumo agentai“ (3/39,40) 14:00
„Pėdsakas.“ (2/45,46) 16:00
Žinios 16:28 Orai 16:30 Lietuvos dvarai 17:00 Miško balsas
17:30 Vantos lapas 18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 Bušido
ringas. Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2022 19:00
„Reali mistika“ (5/26) 20:00
Žinios 20:28 Orai 21:30 „Aikštė”. Dok.filmas 22:30 Žinios
22:58 Orai 23:00 „Teisingumo
agentai“ (3/39,4/2). Detektyvas 01:00 „Pėdsakas.“ (2/47,48)
02:50 „Reali mistika“ (5/27)
03:35 „24/7“ 04:00 Miško balsas 04:20 „Aiškiaregė” (1/7,8)
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas

TV

06:30 Pasirinkę Lietuvą 07:00
100 metų propagandos 07:30
Pakvaišusi porelė (61,62,63)
09:00 Rozenheimo policija
(2,3) 11:00 Danė Lovinski (6)
12:00 Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos (7) 13:00 Gordono Ramzio virtuvės pamokos
(19) 13:30 Maisto kūrėjai 14:00
Mylėk savo sodą (7) 15:10 Saros Šarat virtuvė (1) 15:45 Moteris (227,228) 17:45 Raudonas
kambarys (57) 18:45 Laukinis
miestas (12) 19:45 Žingsnis iki
dangaus (12) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Kapitonė Marlo.
Du gyvenimai 23:05 SNOBO
KINAS Nes ji yra moteris. Biograﬁnė drama 01:05 Nes ji yra
moteris 01:30 Katarina Hus. Išdavystė 03:15 Kapitonė Marlo.
Du gyvenimai
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Auksinis protas
07:20 Magijos mokslas 07:30
Keliai 08:00 Čia mano sodas 08:30 Gamtininko užrašai
09:00 Į sveikatą! 09:30 Gyvenk
kaip galima švariau 10:00 Kas
geresnio, kaimyne? 10:30 Vilniaus sąsiuvinis 11:00 Trembita 11:30 Mūsų rusų gatvė 12:00
Smalsumo genas 12:30 Pasivaikščiojimai 13:00 Premjera.
Atrakinti praeitį 13:30 Euromaxx 14:00 Verbos 14:15 Premjera. Viesulas. Ari atvykimas
16:00 Dizainas 17:00 Veranda 17:30 Knygų savaitė 2022.
Naujo René Descartes’o knygos „Metaﬁziniai apmąstymai
vertimo pristatymas. 18:30
Teatro biograﬁjos 19:25 Premjera 19:30 Premjera. Nuostabios mintys 20:00 Čia – kinas
20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00 Kine kaip kine
21:30 El Padre Medico. Dok.ﬁlmas 23:15 Dangus virš Dniepro.
Koncertuoja roko grupė „Okean
Elzy (Ukraina) ir Šv. Kristoforo
kamerinis orkestras 00:00 Moters portretas 01:00 Dabar pasaulyje 01:25 Panorama 01:47
Sportas. Orai 01:55 Katynė
02:20 Kultūringai su Nomeda
03:15 Myle�ti ir atleisti. Monsinjoras K. Vasiliauskas. Dok.
apybraiža 03:50 Mano gyvenimas kaip abėcėlė 03:55 Euromaxx 04:20 Magijos mokslas.
Odisėjas ir kiaulės 04:35 Teatro
biograﬁjos

Kur paliksite padangas šiemet?

verta žinoti

nUSIKALtIMAI
Ir nELAIMES
PrIEnAI
Parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

S

enos padangos turi
likti ten, kur įsigyjamos naujos - parduotuvėse, autoservisuose ar kitose padangų prekybos ar
keitimo vietose.
Tai – patogu ir ekonomiška, nes žmogui nereikia padangų niekur vežti, be to
pirkdamas jis iš karto sumoka ir už padangų atliekų tvarkymą – šis mokestis
yra įskaičiuotas į padangų
kainą. Todėl visi padangų
platintojai senas padangas
iš gyventojų privalo priimti
nemokamai.
Naudotos padangos suren-

kamos ir rūšiavimo centruose
(didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse): vienas
fizinis asmuo čia nemokamai
gali palikti vieną komplektą
– keturis vienetus – lengvojo
automobilio padangų.
Tačiau aikštelėse surinktų
padangų tvarkymas kainuoja
papildomai ir dėl to patiriami
kaštai skaičiuojami visiems
gyventojams – jiems tenka
mokėti ir už svetimų padangų tvarkymą.
Padangas į aikšteles atvežę
asmenys privalo užpildyti deklaraciją, kuri naudojama kaip
pirminis dokumentas, įrodan-

tis, kas pristatė padangas, kurių tvarkymu tenka rūpintis
regiono atliekų tvarkymo
centrui.
Į Alytaus regione veikiančius rūšiavimo centrus kasmet pristatoma vidutiniškai apie 700 tonų naudotų
padangų. Praėjusiais metais
surinka 713 tonų. Jeigu jos
būtų paliktos naujų padangų įsigijimo vietose, būtų išvengta papildomų jų tvarkymo kaštų.
Senas padangas palikite
ten, kur perkate naujas!
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro inf.∎

tvarkydamiesi prie namų,
neterškime prie konteinerių

Iš žaliųjų atliekų gaminamas kompostas ir elektros energija (ARATC nuotr.)

P

avasariui įsibėgėjant,
vis daugiau laiko praleidžiame lauke tvarkydami
ir gražindami savo aplinką.
Bet iš kiemų sugrėbtos ir
prie konteinerių paliktos
pernykštės žolės, lapų ar
nugenėtų medžių šakų krūvos jos tikrai nepuošia.
Žaliųjų atliekų nei mesti į konteinerius, nei palikti prie jų negalima – konteineriai yra skirti tik mišrioms, maisto ir pakuočių
atliekoms.
Jeigu savivaldybė numato vietas, kur gyventojai gali
palikti žaliąsias atliekas, šios

vietos turi būti aiškiai pažymėtos ar pastatyti specialūs
konteineriai žaliosioms atliekoms. Atliekų išvežimu iš šių
vietų ir konteinerių taip pat
rūpinasi savivaldybė, į kurios
atstovus ir reikia kreiptis dėl
atliekų išvežimo.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras ragina
sugrėbtus lapus, žolę, šakas
ir visas kitas žaliąsias atliekas vežti į kompostavimo
aikšteles, kur visos žaliosios
atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai. Žolė, lapai,
smulkios augalų dalys nemokamai priimamos ir visuose

rūšiavimo centruose (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse), tačiau nugenėtos medžių šakos centruose nėra surenkamos.
Praėjusiais metais Alytaus regione surinkta daugiau kaip 6 950 tonų biologiškai skaidžių atliekų – lapų, žolės, iš kurių pagaminta 3 355 tonos komposto. Iš
surinktų daugiau kaip 3775
tonų šakų pagaminta 3 319
tonų medienos drožlių, kurios panaudotos energijai
gaminti.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro inf.∎

2022-03-23 apie 14 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Jiezno sen., Nibrių k., Nemuno
g., dega pieva. Išdegė apie 2
ha žolės.

2022-03-23 apie 14 val. gautas pranešimas, kad Prienų r.
sav., Stakliškių sen., Alšininkų
k., Mokyklos g., automobilis
nuvažiavo nuo kelio į upelį,
garbaus amžiaus vyras negali
išlipti. Lengvasis automobilis
„VW Golf“ šonu buvo įvažiavęs
į nedidelį upelį, vairuotojas
negalėjo išlipti. Padėta vyrui
išlipti iš automobilio, žmogus
perduotas medikams, automobilis ištrauktas į krantą.
2022-03-23 apie 19 val gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Balbieriškio sen., Balbieriškio
mstl., S. Nėries g., dega kaminas. Kamine degė suodžiai,
gaisro požymių nepastebėta.
Dūmų detektoriaus nebuvo.

2002-03-24 apie 9 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Veiverių sen., Šilėnų k., Miško g.,
atvira liepsna dega 1 a. medinis
namas, žmonių viduje nėra,
šalia – ūkinis pastatas. Atvira
liepsna degė lauko virtuvė ir
garažas. Sudegė garažas, išdegė
lauko virtuvė, nudegė ir buvo
nuardytas stogas. Aušintas
vandeniu ir išsaugotas medinis
ūkinis pastatas už 4 m nuo
gaisravietės. Nugriautas lauko
virtuvės kaminas, perkrautos ir
perlietos vandeniu malkos.

2022-03-25 apie 2 val. ugniagesiai gavo pranešimą, kad
Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezne, Vytauto g., iš buto veržiasi
dūmai. Dėl uždarytos kamino
sklendės butas buvo uždūmintas. Atidaryta sklendė, išvalyta
krosnies pakura, išvėdintos
patalpos. Suveikė kaimynų
dūmų detektorius.
2022-03-26 Prienų r., Ignacavos k., miške, patruliams
apžiūrint automobilį „Citoen
C5“ ir juo važiavusius asmenis,
vairuotojo (g. 2002 m.) striukės kišenėje rastas skaidraus
plastiko paketas, įtariama, su
augalinės kilmės narkotine ar
psichotropine medžiaga.

2022 m. balandžio 2 d.
naujasis gĖlupis

2022-03-26 apie 11 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Stakliškių sen., Stakliškių k.,
Trakų g., dega žolė. Užgesinta
30 arų plote degusi žolė.
2022-03-26 apie apie 20 val.
pranešta, kad Prienų r. sav.,
Prienų sen., Pociūnų k., Debesų
g., ant važiuojamosios kelio
dalies užvirtęs medis. Medis
patrauktas.

2022-03-27 apie 16 val. Prienų
r., Vyšniūnų k., patikrinimui
sustabdžius automobilį „VW
Passat“, paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus (1,97 prom.
alkoholio) vyras (g. 1962 m.).
Įvykis tiriamas.
2022-03-27 apie 17 val. Prienų
r., Balbieriškio sen., Žagarių k.,
vyras (g. 1966 m.), pastebėjo,
kad pavogtas prie gyvenamosios sodybos stovėjęs ratinis
traktorius „T-40AM“. Nuostolis
– 700 eurų. Įvykis tiriamas.

2022-03-27 apie 19 val. Prienų
r., Pakuonio sen., Pagaršvio k.,
konflikto metu, neblaivus (2,59
prom. alkoholio) vyras (g. 1975
m.) smurtavo prieš neblaivią
(0,82 prom. alkoholio) moterį
(g. 1963 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio
sulaikymo patalpą.

2022-03-28 apie 13 val. pranešta, kad Prienų r. sav., Jiezne,
Tiesos tak., kaimynai šalia
namo degina laužą. Vyriškis
metalinėje statinėje 15 m nuo
pastatų kūreno medienos atliekas. Užgesino kibiru vandens.

2022-03-28 apie 18 val. Prienuose, Pramonės g., iš matymo
pažįstamas asmuo konflikto
metu apgadino vyrui (g. 1998
m.) priklausantį automobilį „Skoda Superb“. Nuostolis
tikslinamas. Įvykio aplinkybes
aiškinasi policija.

2022-03-28 apie 18 val.
Prienuose, Statybininkų g.,
namuose, žodinio konflikto
metu, neblaivus (1,16 prom.
alkoholio) vyras (g. 1982 m.)
smurtavo prieš moterį (g. 1990
m.). Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą

2022-03-29 apie 11 val. Prienų
r., Veiverių sen., Byliškių k., autobusų stotelėje, prieš vyrą (g.
1956 m.) smurtavo iš matymo
pažįstamas asmuo. Įvykio
aplinkybes aiškinasi policija.

KAZLU rUDA

Parengta pagal Marijampolės
apskrities Vyrausiojo policijos
komisariato ir Kauno apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
informaciją

2022-03-24 Kazlų Rūdos sav.,
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Čečetų k. atliekant įmonės
inventorizaciją pasigesta dviejų dėžių šaldytos kiaulienos
nugarinės be kaulo ir be odos
(52,76 kg) ir trijų dėžių atvėsintos kiaulienos sprandinės
be kaulo ir be odos (51,27
kg). Visų pasigestų prekių
vertė – 348,72 eurų (be PVM).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
pagal LR BK 178 str. 1 d.

2022-03-24 apie 12 val. Kazlų
Rūdos sav., Šliupkiškės k., namuose rastas moters (g. 1959
m.) kūnas be išorinių smurto
žymių. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas mirties priežasčiai
nustatyti.

2022-03-25 apie 15 val. gautas
pranešimas, kad Kazlų Rūdos
sav., Kazlų Rūdos sen., Jūrės
mstl., Stoties g., dega plastikinis
biotualetas, šalia – stoties pastatas. Atvykus ugniagesiams
plastikinis biotualetas buvo
išsilydęs.
2022-03-25 apie 16 val. gautas pranešimas, kad Kazlų
Rūdoje, Stoties g., dega miško
paklotė. Atskirais židiniais 10
arų plote degė miško paklotė.
Užgesinta.
2022-03-26 apie 12 val. vyras,
atvykęs į mišką, esantį Kazlų
Rūdos sav., netoli Zūkų k., pastebėjo, kad pavogti 4 aviliai
su bitėmis. Patirta žala – apie
400 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 178
str. 1 d.

2022-03-26 apie 16 val. gautas
pranešimas, kad Kazlų Rūdos
sav., Kazlų Rūdoje, Vytauto g.,
dega transformatorinė, šalia
– žolė, namas. Elektros pastotėje kibirkščiavo. Pabudėta, kol
atvyko ESO darbuotojai.
2022-03-26 apie 20 val. gautas
pranešimas, kad Kazlų Rūdos
sav., Kazlų Rūdos sen., Jūrės k.,
Šilo g., ant kelio užvirto medis.
Vykstant gautas papildomas
pranešimas, kad medis jau
patrauktas.

2022-03-26 apie 16 val. gautas pranešimas, kad Kazlų
Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen.,
Kvietiškio k., Vytauto g., dega
mūrinis gyvenamasis namas.
Namas rąstinis, apmūrytas, 1
a., su mansarda, stogo konstrukcijos medinės, dengtas
šiferiu. Nudegė ir sukrito namo
stogas, sulietas 1 aukštas su
namų apyvokos daiktais. Šalia
degančio namo atvira liepsna
degė medinis ūkinis pastatas.
Nudegė pastato stogas bei dalis
sienų (išsaugota 4x8 m dydžio
rąstinių sienų dalis). Nuo šio
ūkinio pastato už 50 m degė
sukrauti šieno ritiniai
NukElTA
(iš 30 vnt. sudegė 10
vnt.). Ritinius gesinti
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Skelbimai
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ATkelta padėjo ūkininkas su

technika (išskleidė
šieno ritinius, gesino,
padėjo užgesinti žolę). Nuo
degančio šieno ritinių už 20
m buvo pradėjęs degti apleistas ūkinis pastatas. Atskirais
židiniais išdegė 1 a žolės. Iš
degančio namo išnešti 2 dujų
balionai, ūkiniame pastate
dujų balionas sprogo. Atvykę
ESO darbuotojai atjungė elektros liniją. Išsaugotas ūkinis
pastatas, esantis už 2 m nuo
degusio namo bei už 6 m esanti
mūrinė lauko virtuvė. Nuo degančio ūkinio pastato išsaugoti
4 pastatai: už 3 m – mūrinis
garažas, už 3 m – mūrinė lauko virtuvė, už 8 m – medinis
namas bei už 12 m – daržinė.
Ar sudegusiame name buvo
dūmų detektorius, nustatyti
nepavyko.

Birštonas

Parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2022-03-26 apie 15 val. ugniagesiai gavo pranešimą, kad
Birštone, B. Sruogos g., katilinėje dega skiedros. Gaisro požymių nesimatė, namo
gyventojui išnešus pelenus į
lauką, praeiviui pasirodė, kad
kilo gaisras.

2022-03-27 apie 10 val. gautas
pranešimas, kad Birštono sav.,
Birštono sen., Žemaitkiemio k.,
ant kelio užvirtęs medis. Medis
supjaustytas ir pašalintas nuo
važiuojamosios kelio dangos.

SKELBIMAI

Nekilnojamas turtas

Kultivatorių su akėčiomis arba
atskirai, bulvių kasamąją (2
vagų, lenkiška), mėšlo kratytuvą (4 t), akėčias, plūgą (3 vagų,
lenkiška), grėblį-vartytuvą “Dobilas” (7 ratų) ir daugiau kitokių
padargų. Jauną mėsai avinuką.
Tel. 8 600 41899.

Perka

Perka

Parduoda

Perku butus,
bendrabučius, namus,
sodus, sodybas, žemes,
sklypus. Gali būti su
skolomis. Be remonto.
Atsiskaitau iš karto.
Apmoku notarines
išlaidas.
Tel. 8 658 00756.
Perku vienkiemį su daugiau
žemės. Gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar
upės. Gerą variantą siūlyti tel.
8 611 01110.

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, 8 660
66466.

Parduoda
4 kambarių butus
4 k. bt. (5 a. renovuotame name,
mediniai langai, du balkonai,
yra tamsusis kambarys, rūsys,
kaina sutartinė) Stadiono g.,
Prienuose. Tel. 8 685 18302.

Namus

Dviejų aukštų prižiūrėtą mūrinį
namą (garažas, ūkiniai pastatai,
dujos, 10 a sklypas, 79 000 Eur)
F. Vaitkaus g., Prienuose. Tel. 8
624 65456.
Dviejų aukštų sodo namą (yra
ūkiniai pastatai, garažas, rūsys,
trifazė, 8 a aptvertas sklypas, 27
900 Eur) SB „Riešutas“, Prienų
r. Tel. 8 624 65456.

Sodybas, sodus

Sodybą su žeme Vingio g. 125,
Pagaršvio k., Ašmintos sen.,
Prienų r. Tel. 8 672 14460.

Žemės ūkis

Perkame miškus
didžiausiomis kainomis
Lietuvoje.
Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto.

KIAULIENOS
SKERDIENA
PUSELĖMIS
(puselė sveria
apie 50-60 kg)

LIETUVIŠKA SVILINTA
3,60 Eur/kg

Pateikiame kokybės sertifikatą,
kad mėsa lietuviška.

Atvežame nemokamai.

Tel. 8 607 12690.

Romanų veislės avis ir ėriukus.
Tel. 8 611 43043.
Bulves, tinkančias sėklai. Tel. 8
614 32117.

Ūkininkas parduoda įvairius
grūdus, pašarus ir pašarines
žoles. Tel. 8 685 60452.

Vasarinius kviečius sėklai,
žieminius kviečius, lubenas
žuvims maitinti. Reikalingas
traktorininkas Prienų r. Tel.:
(8 319) 41484 (vakare nuo 20
val.), 8 671 42853.
Miežius ir avižas. Tel. 8 604
11141.

Parduodami šiltnamiai su
polikarbonato danga. Polikarbonatas stoginėms, užuovėjoms. Stogeliai, „KETER“
lauko baldai, sodo nameliai,
išmanieji vazonai. Pristatome, sumontuojame. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.

Parduoda
„VW Sharan“ (1997 m., 1,9 l,
turbo D, TA iki 2023 m. 09 mėn.,
daug privalumų, geros būklės,
1400 Eur). Tel. 8 630 38767.

Perka

BRANGIAI PERKAME AUTOMOBILIUS. ATSISKAITOME
IŠ KARTO, IŠRAŠOME SĄSKAITAS. Tel. 8 624 64122.

Superkamekarves,
bulius ir telyčias.
KREKENAVOS
AGROFIRMOS supirkėja
Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima patys. Tel.: 8 699 93682, (8
319) 69541.

Įvairios prekės
Parduoda

MALKOS
Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis.
Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Skubus
nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171.
Skaldytas lapuočių malkas. Taip
pat vežame rąsteliais. Už kiekį
garantuojame, atvežimas nemokamas. Tel. 8 648 75466.
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Sausas skaldytas malkas. Tel. 8
698 80983.
Malkas su pristatymu į namus.
Tel. 8 671 94231.

Tel. 8 656 79029.

Automobiliai, dalys

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

ŠILTNAMIAI

Parduodu įvairaus
dydžio šiltnamius.
Nemokamas pristatymas.
Suteikiu garantiją.

Tel. 8 608 90030.

Vienaašę traktorinę priekabą.
Tel. 8 609 24497.
Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
neišeidami iš namų
www.prenumeruok.lt

Pušines malkas kaladėmis. Tel.:
8 684 56366, 8 650 84885.

Nebrangiai virtuvinį komplektą (yra įranga: viryklė, garų
surinktuvas, kriauklė). Tel. 8
645 70912.

Muzikinę aparatūrą (kompaktų
grotuvus, kasetinius magnetofonus, „centriukus“, plokštelių
leistuvus, kolonėles ir stiprintuvus). Muzikinių įrašų išpardavimas (kasetės, kompaktai, mp3
ir kt., kas antras kompaktas
dovana). Vonios kriauklytę ir
skalbinių dėžę (didelė). Tel. 8
600 22892.

Dulkių siurblį „Amica“ (sausas
ir šlapias valymas, yra 2 metų
garantija, mažai naudotas, didelis kiekis antgalių). Tel. 8
600 22892.

Paslaugos

Lazerinės dermatologijos
kabinetas. Odos, plaukų,
nagų ligų, lytiniu būdu plintančių ligų, karpų, kraujagyslių gydymas. Tatuiruočių
šalinimas. Raukšlių, randų
gydymas. Užpildų leidimas.
Apgamų apžiūra ir šalinimas.
Priimami vaikai ir suaugusieji. Adresas: Vilties g. 32,
Alytus, tel.: (8 315) 72480, 8
685 32787.

Paskolos ir paskolų refinansavimas,
autolizingas. Suteikia-

me paskolas ir refinansuojame (padengiame) turimas
sumoje nuo 100 iki 25 000
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 84
mėn. Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Pirmą
įmoką galime atidėti iki 3 mėn.
Konsultuojame pensijų kaupimo II-III pakopoje klausimais.
Tarpininkas Ričiardas (ind.
veiklos pažym. Nr. 621263). Tel.
8 601 50935.
Šeima prižiūrėtų kapavietes.
Tel. 8 600 22892.

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.

Profesionali stogdengių
brigada atlieka visus stogo
remonto, įrengimo darbus.
Sudarome sąmatas,
pristatome medžiagas,
suteikiame garantijas.

Tel. 8 677 68382.

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
neišeidami iš namų
www.prenumeruok.lt

Betonavimo ir mūrijimo darbai.
Tvorų montavimas. Tel. 8 600
96399.
Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas,
rostverkas, armatūros karkasai,
apšiltinimas ir užpylimas. Tel. 8
620 85350.

Kokybiškai remontuojame
butus: dažome, glaistome, klojame laminatą, atliekame kitus
darbus. Tel. 8 606 46488.
Atlieku santechnikos darbus.
Tel. 8 609 41144.

Elektros darbai. Signalizacijos,
apsaugos, vaizdo sistemų įrengimas. Tel. 8 639 90966.

Šilumos siurblių oras-oras,
oras-vanduo, kondicionierių,
saulės elektrinių pardavimas
ir montavimas. Konsultuojame.
Tel. 8 600 23832.

VASARAI ARTĖJANT

Oro kondicionieriaišilumos siurbliai
Kainos tik nuo 410 Eur
Padėsime išsirinkti ir
sumontuosime!

Tel. 8 606 59056.
Remontuoju skalbykles,
elektrines virykles, orkaites, džiovykles, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu
garantiją. Tel. 8 647 55929.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą,
atsijas ir kitus birius krovinius.
Tel. 8 690 66155.
Parduoda derlingą juodžemį
ir durpes. Atveža. Tel. 8 609
14843.

Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu senus pastatus ir dirbu kitus
ūkio darbus. Tel. 8 677 22930.

Vikšrinio ekskavatoriaus (7
t) su operatoriumi paslaugos.
Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8
690 66155.

renginIai
Darbo skelbimai
Reikalinga
Viešbučiui-restoranui Birštone
reikalinga administratorė,
barmenė-padavėja ir ūkvedys. Apmokome dirbti. Galima
siųsti cv el.paštu: pusynebirstone@gmail.com, tel. 8 687
53756.
Marijampolės r. Dovinės ŽŪB
reikalingas veterinarijos
gydytojas. Atlyginimas 2000–
2600 Eur. Tel. 8 615 39486.

Nori susipažinti
Vyras susipažintų su 60-70 m.
moterimi bendravimui, o gal
ir bendram gyvenimui. Tel. 8
609 94843.

prienai
RENGINIAI

Siuvykla
Prienuose siūlo gerą
darbą patirtį
turinčioms (-iems)
siuvėjoms (-ams).

Teirautis
tel. 8 672 49995.

Valytoja (-as) administracinių ir gamybinių patalpų
valymui. Lankstus darbo
grafikas, 0,5 etato, valandinis
atlygis 4,47 Eur neatskaičius
mokesčių. Darbo vieta - Ilgakiemio k., Kauno r. Tel. (8 37)
536110.

IEŠKOME
statybininko,
apdailininko,
staliaus.

Mėnesinis atlyginimas
nuo 1000 iki 1500 Eur.

Tel. 8 687 71665.

Ieškome pagalbinio darbuotojo ūkio modernizavimo
darbams Prienų r. Apmokome. Kavos ir pietų pertraukos, draugiškas kolektyvas,
darbas fiziškai nesunkus. Tel.
8 673 06391.

Balandžio 8 d. 10 val. Skriaudžių laisvalaikio salėje – respublikinių moksleivių folklorinių
šokių varžytuvių „Patrepsynė
2022“ rajoninis turas.
Balandžio 8 d. 18 val. Prienų
sporto arenoje – Geriausių
2021 m. Prienų krašto sportininkų pagerbimo šventė.

PARODOS

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Romos
Sakalauskienės fotomontažų
paroda „Iš praeities“. Parodos
lankymas darbo dienomis nuo
12 val. iki 18 val.
Pakuonio bibliotekoje eksponuojama Valerijaus Gratulevičiaus tapybos darbų paroda.
Paroda veikia antradieniais
– penktadieniais nuo 10 val.
iki 16 val.
Šilavoto laisvalaikio salėje
eksponuojama Prienų meno
mokyklos dailės klasės mokinių tapybos paroda „Mintys
ir spalvos“. Parodos lankymas
darbo dienomis nuo 10 iki
17 val.

Išlaužo seniūnijos salėje eksponuojama Rimanto Daugino
tapybos darbų paroda „Gamtos prieglobstyje“. Kviečiame
apsilankyti darbo dienomis
nuo 8 val. iki 17 val.
Naujosios Ūtos laisvalaikio
salėje eksponuojama Naujo-

sios Ūtos gyventojo Egidijaus
Stadaliaus medžio darbų paroda „Medžio šiluma ir gyvybė
– meistro rankose“. Kviečiame
apsilankyti pirmadieniais ir
penktadieniais 16–18 val. Informacija tel. 8 685 19579.
Prienų sporto arenoje eksponuojama Romualdo Požerskio
fotografijų paroda „Miražas
Nevados dykumoje“.
Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama Rasos
Sakalauskienės fotografijų
paroda.

birštonas

Balandžio 2, 9, 16 d. 13:00 val.
Sensoriniai skaitymai vaikams.
Vieta: Birštono viešoji biblioteka, S. Dariaus ir S. Girėno
g. 12.
Balandžio 2 d. 19:00 val. Pamoka (rež. Rolandas Kazlas) |
Birštonas. Vieta: Birštono kultūros centras, Jaunimo g. 4.

Balandžio 5, 12, 26 d. 14:00 val.
Robotikos užsiėmimai. Vieta:
Birštono viešoji biblioteka, S.
Dariaus ir S. Girėno g. 12.
Balandžio 5 d. 19:00 val. Rašytojos Birutės Jonuškaitės kūrybos vakaras. Vieta: Birštono
kurhauzas, B. Sruogos g. 2.

Balandžio 6, 13, 27 d. 16:00 val.
Robotikos užsiėmimai. Vieta:
Birštono viešoji biblioteka, S.
Dariaus ir S. Girėno g. 12.

Balandžio 7 d. 19:00 Humoro
grupė ,,Ambrozija“ ir ,,Žemaitukai“. Vieta: Birštono kultūros
centras, Jaunimo g. 4.

Balandžio 8 d. 17:30 Kino
filmas „Drugelio širdis“. Vieta:
Birštono kultūros centras,
Jaunimo g. 4.
Balandžio 14 d. 15:00 val. V
Respublikinis mažųjų pianistų
etiudų konkursas „Bėgantys
pirštukai“. Vieta: Birštono kurhauzas, B. Sruogos g. 2.
Balandžio 21 d. 17:30 val.
Animacinis filmas „Ruonių
komanda“. Vieta: Birštono kultūros centras, Jaunimo g. 4.
Balandžio 21 d. 19:30 val.

Kino filmas „Piligrimai“. Vieta:
Birštono kultūros centras,
Jaunimo g. 4.
Balandžio 22 d. 18:00 val. (Ne)
ištikimybės spąstai. Vieta:
Birštono kultūros centras,
Jaunimo g. 4.

Balandžio 23 d. 10:00 val. 3x3
Krepšinio turnyras. Vieta:
Sporto ir sveikatingumo centras, Kęstučio g. 14, Birštonas
Balandžio 23 d. 17:00 val. Jievaro tiltais. Vieta: Birštono kultūros centras, Jaunimo g. 4.

Balandžio 30 d. 10:00 val. Žygis
Miško tako maršrutu Siponys-Birštonas. Vieta: Birštono
turizmo informacijos centras,
B. Sruogos g. 4.
Balandžio 30 d. 19:00 val. Koncertas „Balada Para el Tango“.
Vieta: Birštono kurhauzas, B.
Sruogos g. 2.

krepšinis

Lietuvos
krepšinio lyga
Komanda/Laimėta/Pralaimėta

1. Žalgiris
22
2. Rytas		
21
3. Lietkabelis
20
4. Šiauliai-7bet 12
5. CBet		
12
6. Juventus
11
7. Dzūkija
10
8. Neptūnas
10
9.Pieno žvaigždės 5
10. Nevėžis–Optibet 5
11. Labas Gas
3

2
3
5
11
13
12
13
14
18
18
22

krepšinio varžybos

LKL

Balandžio 6 d. 18:30
val. PRIENŲ SPORTO
ARENA, PRIENAI: Labas Gas
- Dzūkija. Transliacija: BTV,
Go3

LKL

Balandžio 14 d. 18:30
val. ŠIAULIŲ ARENA,
ŠIAULIAI: Šiauliai - Labas Gas.
Transliacija: Go3

LKL

Balandžio 18 d. 18:30
val. PRIENŲ SPORTO
ARENA, PRIENAI: Labas Gas
- Nevėžis. Transliacija: Go3

2022 m. balandžio 2 d.
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HOROSKOPAS

Balandžio 4-10 d.



AVINAS
(03.21-04.20)

Stichija: Ugnis
Planeta: Marsas
Savaitės diena: antradienis
Akmuo: raudonas rubinas,
deimantas ir granatas
Spalvos: geltona ir raudona



AVINAS
(03.21-04.20)

Naujasis pažįstamas gali jus tiesiog pakerėti. Būsite pasiruošęs
tuoj pat visko prisižadėti ar išsižadėti. Vis dėlto pasistenkite
būti protingas ir šitaip nesielkite! Finansiniai reikalai visą
savaitę blaškysis tarp neapsakomos sėkmės ir visiško žlugimo tikimybių. Ar neperžengia
ribų jūsų ambicijos ir garbės
troškimas?



JAUTIS
(04.21-05.21)

Kai visi aplink rėkia, neįmanoma suprasti, kas teisus. Finansinė padėtis neapibrėžta. Dar
nėra jau uždirbtų pinigų, neatiduotos skolos. Ši savaitė nebus
svajonių išsipildymo metas.
Gyvenkite realiame pasaulyje.
Į savaitės pabaigą gali pagauti
įkvėpimas mokytis ar šiaip tirti
kokį naują dalyką.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Jei esate toks gudrus kaip pats
manote, pasistenkite šią savaitę
pasirodyti tinkamu laiku tinkamoje vietoje. Pirmoje savaitės
pusėje nesivelkite į smulkmenas. Esate gerai susipažinęs su
padėtimi, tad galite sutelkti jėgas svarbiausiems dalykams,
ateisiantiems tik ketvirtadienį
ar penktadienį.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Turite pasirinkimo laisvę. Gerai įsiklausykite, ką sako vidinis balsas, ir viskas bus gerai.
Savaitės pradžioje galimi viliojantys finansiniai pasiūlymai.
Nuo galutinių sprendimų vis
dėlto vertėtų kol kas susilaikyti.
Ketvirtadienį atiduokite pirmenybę kolektyviniams darbams
ir laiko leidimui.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Pamirškite kartelį apie kitus ir
galvokite šią savaitę tik apie save
ir savo tikslus. Jums pasiseks tik
tuo atveju, jei sugebėsite išlaviruoti painiose situacijose, o kai
prireiks, ir alkūnėmis pasidarbuoti. Savaitės pabaigoje turėtų
pagerėti santykiai šeimoje. Atleisti ir pamiršti nėra lengva, bet
jei įstengsite, pasijusite kur kas
laimingesnis nei tikėjotės.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Turėsite toliau tvarkyti tam tikrus reikalus, kurių sėkmė priklausys nuo jums artimų žmo-

23

nių geros valios. Iš draugo ar
bendradarbio pirmoje savaitės
pusėje galite sulaukti gerokai
jus sutrikdysiančio pasiūlymo.
Antroje savaitės pusėje žadėta
finansinė pagalba gali būti atšaukta.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Šią savaitę jums bus sunku
koncentruoti mintis ties viena
konkrečia tema. Būtų puiku,
jei svarbų pokalbį galėtumėte
atidėti vėlesniam laikui. Savaitei baigiantis artės į pabaigą ir
gan ilgai trukęs bendro išsiblaškymo, neorganizuotumo
periodas.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Aukščiau galvą - šią savaitę pavyks susitvarkyti su visomis
kliūtimis ir nesklandumais. Tikriausiai perimsite lyderio pozicijas, nes turėtumėte puikiai
įveikti varžovų pinkles. Senokai svajotas ir fantazuotas audringas meilės romanas su kolega, atrodo, gali tapti realybe.
Atsargiai, galimas įsikišimas iš
šalies, sukomplikuosiantis subtilų reikalą.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Stiprėja emocinis pakilimas,
sudarysiantis tinkamas sąlygas siekti užsibrėžtų tikslų.
Jėgos, spendusios jums įvairiausias kliūtis ir trukdžiusios
imtis radikalių permainų, pagaliau bus nukenksmintos ar
neteks galios savaime. Savaitės pradžioje dar gali norėtis
ramybės ir vienatvės, bet savaitgalį jau planuokite aktyvų
ir triukšmingą.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Šią savaitę jūsų energija liesis
per kraštus. Būsite kupinas
idėjų ir to paties reikalausite
iš kitų. Nors kitiems ir nebus
lengva su jumis, bet vis tiek
pagyrų ir susižavėjimo savo
atžvilgiu sulauksite su kaupu.
Savaitgalį verta imtis remontuoti ar bent jau gerai iškuopti butą.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Jei esate protingas, šią savaitę
darysite tai, ką sugebate. Tuomet viskas eisis kaip įprasta,
o jūsų darbo rezultatai toliau
reikš patikimą kokybę. Dėl
kažkokių eksperimentų galite išgyventi nedidelį kritimą. Į
savaitės pabaigą galite būti kalbinamas sudaryti jums nenaudingą finansinį sandėrį.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Savaitės pradžioje būsite labai
išsiblaškęs, darbus dirbsite ką
nugriebdamas - tai tą, tai kitą.
Kažką brandinate pats sau vienas, kas kelia nuolatinį sąmyšį
jūsų viduje. Patarimas jums šią
savaitę vienas - nusileiskite iš
dangaus ant žemės. Beje, galite sulaukti netikėtos piniginės
paramos.

PASKUTInIS PUSLAPIS
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Balandžio 2 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė vaikiškos knygos
diena
Pasaulinė autizmo diena
Tarptautinė pagalvių mūšio diena
Saulė teka 06:52
leidžiasi 19:55
Dienos ilgumas 13.03
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Pranciškus, Jostautas, Jostautė,
Pranas, Elona.
Sėja:
Netinkamas laikas sėti.
Balandžio 3 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 06:50
leidžiasi 19:57
Dienos ilgumas 13.07
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Irena, Ričardas, Vytenis, Rimtautė,
Kristijonas.
Sėja:
Pomidorai, saldieji pipirai, aitrioji
paprika, baklažanai, moliūgai,
kopūstai, uoginiai augalai,
vaismedžiai, gėlės.
Balandžio 4 d.
PIRMADIENIS
Plagiocefalijos ir kaukolės skliauto
deformacijų diena
Saulė teka 06:47
leidžiasi 19:59
Dienos ilgumas 13.12
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Izidorius, Algaudas, Eglė,
Ambraziejus.
Sėja:
Pomidorai, saldieji pipirai, aitrioji
paprika, baklažanai, moliūgai,
kopūstai, uoginiai augalai,
vaismedžiai, gėlės.
Balandžio 5 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 06:45
leidžiasi 20:00
Dienos ilgumas 13.15
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Krescencija, Vincentas, Rimvydas,
Žygintė, Zenonas, Irena, Zenius.
Sėja:
Netinkamas laikas sėti.
Balandžio 6 d.
TREČIADIENIS
Saugaus eismo diena
Tarptautinė santarvės ir sporto
plėtros diena
Tarptautinė stalo teniso diena
Saulė teka 06:42
leidžiasi 20:02
Dienos ilgumas 13.20
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Celestinas, Daugirutis, Žintautė,
Gerardas, Dagnė.
Sėja:
Netinkamas laikas sėti.
Balandžio 7 d.
KETVIRTADIENIS
Pasaulinė sveikatos diena.
Tarptautinė tutsių genocido
Ruandoje 1994 m. atminimo diena
Saulė teka 06:40
leidžiasi 20:04
Dienos ilgumas 13.24
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Minvydas, Kantautė, Hermanas,
Donata.
Sėja:
Netinkamas laikas sėti.
Balandžio 8 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 06:37
leidžiasi 20:06
Dienos ilgumas 13.29
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Valteris, Girtautas, Skirgailė,
Dionizas, Julija, Alma.
Sėja:
Pomidorai, saldieji pipirai, aitrioji
paprika, baklažanai, moliūgai,
kopūstai, uoginiai augalai,
vaismedžiai, gėlės.

pažinkime ukrainiečių tradicijas: paragaukite virtinių su vyšniomis

U

krainos virtuvės vizitinė kortelė neabejotinai
yra barščiai, turintys daugybę
skirtingų receptų, tačiau ukrainiečiai savo virtuvės neįsivaizduoja ir be virtinių, gaminamų
su įvairiais įdarais. Ukrainiečių
protėviai virtinius prilygino
jaunam mėnuliui dėl panašios
jų formos ir laikė juos sėkmės
talismanu, atnešančiu gausų
derlių. Pasak „Rimi“ kulinarijos technologės Linos Barčaitės, tradicinis ukrainietiškas
virtinis yra keturis kartus didesnis už itališką raviolį, kuris
dažniausiai būna kvadrato
formos. Lenkijoje ir Lietuvoje
virtiniai vadinami koldūnais,
tačiau jų receptai ganėtinai panašūs į ukrainietiškus. Tokius
virtinius, naudojant skirtingus
įdarus, galima nesunkiai pasigaminti ir namuose.
Virtiniai – ir dainose,
ir lėkštėse
Virtiniai žinomi visame pasaulyje, o Ukraina yra šio patiekalo tėvynė. Tautinė meilė virtiniams įamžinta eilėraščiuose,
dainose, filmuose ir net paminkluose. Virtiniai populiarūs ne
tik savo tėvynėje, bet ir tarp
užsienyje gyvenančių ukrainiečių. Jiems net buvo pastaty-

tas 9 metrų aukščio paminklas
Glendone, Kanadoje. Prieš daugelį metų ukrainiečių valstiečiai
tikėjo, kad „varenyky“ padeda
sulaukti gausaus derliaus, todėl į laukus nešdavosi naminių
koldūnų. Ukrainoje 1999 m. net
buvo įsteigtas apdovanojimas
„Auksinis virtinis“ – tai specialus ženklelis, kuriuo apdovanojami geriausi Ukrainos kulinarai
ir konditerijos specialistai.
„Ukrainietiški virtiniai su įdaru vadinami „varenyky“. Tuo
tarpu, kai tešla gaminama su
mielėmis, o įdaryti koldūnai
kepami, jie vadinami „pyrohy“.
Pavadinimas „varenyky“ yra
nacionalinis, o „pirohy“ kilęs
iš Vakarų Ukrainos ir turi galisietiškų šaknų, – pasakoja kulinarijos technologė L. Barčaitė.
– Kokybiški virtiniai turi būti
gaminami iš plonos, minkštos
tešlos. Kai kurie virėjai tikina,
kad tešlai būtina naudoti vėsų
vandenį, tačiau virtinių kokybė priklauso ir nuo ilgametės
praktikos.“
Pasak „Rimi“ kulinarijos technologės, ukrainietiški virtiniai
gali būti valgomi ir kaip pagrindinis patiekalas, ir kaip desertas, jei jų įdaras yra uogos ar vaisiai: „Populiariausi ir labiausiai

paplitę įdarai Ukrainoje yra bulvių košė, rauginti kopūstai, varš-

Ukrainietiški virtiniai „varenyky“ su vyšniomis

Reikės: Tešlai: 450-500 g miltų, 1 kiaušinio, žiupsnelio
druskos, pusės puodelio šalto vandens.
Įdarui: 4-5 puodelių vyšnių ,4-5 šaukštų cukraus.
Padažui: sviesto, grietinės ir cukraus arba jogurto pagal skonį.
Iš nuplautų vyšnių išimkite kauliukus ir apibarstykite maždaug 4 valgomaisiais šaukštais cukraus. Uogas palikite šaltai.
Po kurio laiko susidariusį sirupą nupilkite. Leiskite uogoms
pastovėti apie valandą ir vėl nupilkite susidariusį skystį.
Miltus suberkite į dubenį. Įmuškite kiaušinį, įberkite druskos. Vandens pilkite tiek, kad galėtumėte suminkyti nelimpančią prie rankų, bet ir ne per daug kietą, elastingą tešlą.
Užminkytą tešlą susukite į maistinę plėvelę ir palikite bent
pusvalandžiui, kad išbrinktų.
Iškočiokite tešlą ir su stikline formuokite apskritimus.Į
apskritimus dėkite įdarą ir sulipinkite. Kraštus vyniokite panašiai kaip kibinus. Suformuotus virtinius dėkite į verdantį
pasūdytą vandenį. Palaukite, kol iškils ir pavirkite dar 3 minutes. Išgriebtus iš puodo virtinius apšlakstykite tirpintu
sviestu, kad nesuliptų ir įgautų blizgesio.
Virtinius galima patiekti įvairiai, bet dažniausia jie apibarstomi cukrumi ir pagardinami grietine. Galima naudoti
ir jogurto padažą. Skanaus!

kė, vyšnios, mėlynės ir daugelis
kitų vaisių bei uogų, taip pat miltai. Tačiau ukrainiečių kulinariniame pavelde yra ir kiek neįprastų virtinių įdarų variantų,
pavyzdžiui, ridikėliai.“
Ragauti, bet ne
piktnaudžiauti
„Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita
Gavelienė sako,
kad virtiniai priskiriami miltinių
patiekalų kategorijai, todėl jais ne-

maistas gali būti skanaujamas,
jei tai daroma su saiku: „Savaitės eigoje reikėtų valgyti įvairų
maistą, o virtiniais šiuo atveju
galėtume mėgautis 1-2 kartus
per savaitę.“
Jeigu norime, kad virtiniai būtų palankesni sveikatai, dietologė rekomenduoja jiems naudoti
viso grūdo miltus. „Svarbu ir tai,
kokį įdarą įdėsime į vidų. Rekomenduočiau rinktis liesesnę,
mažiau riebalų turinčią mėsą
arba daržoves. Toks virtinis bus
sveikatai palankesnis, lyginant
su kitais, be to, pati virtinių gamyba veiks atpalaiduojančiai“,
– pastebi dr. E. Gavelienė. ∎
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BALANDŽIO

4

-3
+6

VILNIUS

-2 +6

KLAIPĖDA

+2 +4

ANTRADIENIS

BALANDŽIO

5

0
+5

VILNIUS

+1 +6

KLAIPĖDA

+1 +4

TREČIADIENIS

BALANDŽIO

6

0
+5

VILNIUS

0

+5

KLAIPĖDA

+1 +4

BALANDŽIO

7

K E T V I R TA D I E N I S

-1
+6

VILNIUS

0

+5

KLAIPĖDA

+1 +4

BALANDŽIO

8

P E N K TA D I E N I S

-1
+6

VILNIUS

-1

+6

0

+4

KLAIPĖDA

VANDENS TEMPERATŪRA
[skliausteliuose ledo storis, cm]

+6 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+6 KAUNO MARIOS
+4 BALTIJOS JŪRA (PALANGA)
+4 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)
SAULĖS AKTYVUMAS

G2
S1
R4

Numatomos mažos
geomagnetinės audros.

Sudoku

Atsakymai

24

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

2005

190

1922

1908
1919
192
195

m. Balandžio 2 d. Mirė
Romos Katalikų Bažnyčios Popiežius Jonas Paulius II. Jo pontiﬁkatas truko daugiau nei 2 metus.
m. Balandžio  d. Stalinas
tapo Rusijos komunistų
(bolševikų) partijos vadovu ir faktiškai
visos Sovietų Sąjungos vadovu;
m. Balandžio  d. Paleista Rusijos kosminė stotis
„Soyuz 14“;
m. Balandžio 4 d. Rusijos imperatoriaus Aleksandro I aktu Vilniaus universitetas
pavadintas Vilniaus imperatoriškuoju
universitetu;
m. Balandžio 4 d. generalgubernatorius Michailas Muravjovas uždarė visas parapines mokyklas Lietuvoje, siekdamas
apriboti mokymą lietuviškai;

194
180

18

m. Balandžio 4 d. Vilniuje įkurta Lietuvių mokslo
draugija, kurios pirmininku išrinktas
Jonas Basanavičius;
m. Balandžio 4 d. Kaune
įkurta Lietuvių katalikų
blaivybės draugija;
m. Balandžio 4 d. išrinktas pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona;
m. Balandžio 4 d. popiežius Pijus XI įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją;
m. Balandžio 4 d. Žaslių
geležinkelio stotyje įvyko
didžiausia Lietuvoje Žaslių geležinkelio
katastrofa, kurios metu, pasak oﬁcialių
sovietinių šaltinių, žuvo 1 žmonių;
m. Balandžio 4 d. Pirmąja
pasaulyje moterimi mere
tapo Susana Solter (Susanna Salter),

188

išrinkta Argonijos miestelio (Kanzasas, JAV) mere;
m. Balandžio 4 d. SSRS visiškai užėmė Vengriją;
m. Balandžio 4 d. Oﬁcialiai
atidarytas Pasaulio prekybos centras Niujorke. 2001 m. rugsėjo
11 d. devyniolika teroristų užgrobė keturis komercinius keleivinius lėktuvus
ir rėžėsi į centrą, sugriaudami taip vadinamus „brolius-dvynius”.
m. Balandžio 5 d. Steponas Batoras susituokė su
Žygimanto Augusto seserimi Ona;
m. Balandžio 5 d. Atėnuose atidarytos pirmosios šiuolaikinės Olimpinės žaidynės;
m. Balandžio 5 d. Japonijoje atidarytas ilgiausias
pasaulyje kabantis 911 metrų ilgio
tiltas „Kaikyo Bridge“.

1945
19

15
189
1998

122
1909

m. Balandžio  d. Rusijos
caras Petras I apmokestino barzdas (50 rublių per metus);
m. Balandžio  d. Robert
Edwin Peary, Matthew
Henson ir keturi inuitai tapo pirmaisiais
pasiekusiais Šiaurės ašigalį;
m. Balandžio  d. JAV paskelbė karą Vokietijai.
m. Balandžio  d. Karaliaučiaus sritis prijungta
prie Rusijos;
m. Balandžio 8 d. pirmąkart moteriai (Martha Place) įvykdyta mirties bausmė
elektros kėdėje;
m. Balandžio 8 d. sovietų desantininkai Vilniuje
nesėkmingai bandė užgrobti Spaudos rūmus.

191
194
1899

1990

Numatomos mažos
saulės audros.
Numatomos didesnės radio
trukdžių (radiometrinių) audros.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

ORO UŽTERŠTUMO LYGIS
Noreikiškių matavimo stotis

1
1
1

anglies monoksido
CO. (8val.)
azoto dioksido
NO2. (1val.)
ozono
O3. (8val.)

2
1
1

kietųjų dalelių
KD10. (24val.)

kietųjų dalelių
KD2,5. (24val.)
sieros dioksido
SO2. (24val.)

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
38

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
5786 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
---- nSv/val.

ČERNOBYLIO AE OKUPAVUS RUSIJOS FEDERACIJOS
SMOGIKAMS RADIACIJOS LYGIS LIEKA NEŽINOMAS

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

