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Pirmasis grupės „Ukraina
prienai“ susitikimas

ŠEŠTADIENIS

Laima

2022 m. BALANDŽIO 9 d., Nr. 14 (2338) Laikraštis leidžiamas Prienų rajono, Birštono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse

DUOBLIENĖ
alandžio 3 d. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro erdvės bei jo
prieigos buvo papuoštos žydrais ir geltonais balionais
– čia vyko pirmasis grupės
„Ukraina Prienai“ susitikimas.
Prienų mieste ir rajone
apsigyvenusiems ukrainiečiams susitikimą organizavo
pagalbos grupės savanoriai,
prie jų prisijungė Prienų rajono savivaldybė, savivaldybės
įstaigos ir organizacijos.
Trečiadienio popietę Prienų rajono savivaldybėje gyveno daugiau nei 170 karo
pabėgėlių iš Ukrainos, iš jų
apie 80 – vaikai. Savivaldybės

B

duomenimis, jau įsidarbino
per 30 ukrainiečių, daugiau
nei 40 vaikų mokosi mūsų
mokyklose, 10 – lanko vaikų
lopšelius-darželius.
Projekto „Stipri šeima Prienuose“ koordinatorė savanorė Irma Urbonaitė susirinkusiems ukrainiečiams pateikė informaciją, kur kreiptis
įvairiais klausimais, išdalino lankstinukus su Savivaldybės, sveikatos priežiūros,
švietimo įstaigų, Maisto banko, Užimtumo tarnybos, „Carito“ adresais bei telefonais.
Ji paragino visus jungtis prie
feisbuko grupės „Ukraina
Prienai“ (sukūrė ir administruoja Dainora Kuliešienė),
kur pateikiama naudinga
informacija, galima užduoti
ir gauti atsakymus į įvairius
klausimus. Norintiems buvo

išdalintos kortelės, leisiančios mėnesį nemokamai naudotis internetu.
Ukrainiečiams stiprybės ir
visa ko geriausio mūsų krašte linkėjo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir administracijos
direktorė Jūratė Zailskienė.
Jie supažindino su galimybėmis mokytis, įsidarbinti,
gauti finansinę paramą, iškilus problemoms pakvietė
užsukti į Savivaldybę. Jau balandžio mėnesį savivaldybės
taryba svarstys klausimą ir
dėl vienkartinių išmokų karo pabėgėliams.
Karo pabėgėliai iš Ukrainos kviečiami lankytis bibliotekoje, kur galima ne tik tapti
skaitytoju, bet ir pasinaudoti nemokamu internetu, taip
pat prisijungti prie kultūros

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

Vilniuje ir kituose miestuose
svarstoma atidaryti šeštadienines
ukrainiečių mokyklas

įstaigose veikiančių meno
mėgėjų kolektyvų, naudotis
Socialinių paslaugų centro
teikiamomis paslaugomis,
lankytis baseine, sportuoti Sporto centre. Švietimo
pagalbos tarnyba planuoja
organizuoti lietuvių kalbos
kursus suaugusiesiems, o
mažųjų ukrainiečių laukia ne
tik mokyklos ir darželiai, bet
ir Meno mokykla, sporto būreliai. Pažadėta, kad visiems,
kuriems prireiks psichologinės pagalbos, ji bus suteikta.
Susitikimo metu buvo vaišinamasi picomis, vaisiais,
arbata ir sultimis. Mažieji
smagiai dūko žaidimų kampelyje, o norinčiųjų veidukus
paišė savanorė Eglė. Vaikai
ne tik žaidė su prie- NukElTA
niečių padovanotais
žaislais, bet išeidami
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Vilnius, balandžio 7 d.
(BNS). Vilniuje, o vėliau ir kituose miestuose svarstoma
atidaryti tarptautinės ukrainiečių mokyklos padalinius,
kurie veiktų šeštadieniais.
Kaip pranešė Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija,
apie tai ketvirtadienį susitikime su švietimo, mokslo ir
sporto ministre Jurgita Šiugždiniene informavo Ukrainos
ambasadorius Petro Bešta,
pristatęs pastangas suteikti galimybę ukrainiečiams
mokytis pagal savo šalies
programas.
„Svarstoma atidaryti Vilniuje, o vėliau ir kituose miestuose, tarptautinės ukrainiečių mokyklos padalinius
– šioje mokyklose mokymas
vyktų šeštadieniais, mokiniai
gautų ukrainietiškus sertifikatus. Vaikai ir toliau lankytų
Lietuvos mokyklas“, – teigiama ministerijos pranešime.
Ambasadorius ministrę
taip pat informavo, kad ieško galimybių popamokinėms
ukrainiečių vaikų veikloms
savivaldybėse – kad vaikai po
pamokų susitiktų, bendrautų savo gimtąja kalba. Jis akcentavo ir moksleivių poreikį
mokytis gyvai.
„Vaikams reikia suteikti visas galimybes mokytis gyvai,
ypač turint omenyje, kad pastaruosius metus mokymąsi trikdė pandemija“, – sakė
ambasadorius.
Savo ruožtu J. Šiugždinienė
kviečia nuo karo bėgančius
ukrainiečius kurtis ir mažesnėse savivaldybėse. Pasak ministerijos regionuose
„dėl mažesnio atvykstančiųjų
skaičiaus neretai yra gerokai
lengviau rasti vietą savo vaikui darželyje ar įsidarbinti“.
„Tam pritarė ir Ukrainos
ambasadorius Lietuvoje“, –

teigiama pranešime.
Ministrė patikino, jog vasarą bus rengiama daugiau
vaikų vasaros stovyklų, kuriose dalyvautų ir ukrainiečių vaikai. Taip pat planuojama finansuoti neformalias
sekmadienines mokyklas,
kuriose galėtų burtis ukrainiečiai. Šias mokyklas steigtų
pačios bendruomenės.
Pristatydama Lietuvos
žingsnius priimant ukrainiečių vaikus į šalies švietimo įstaigas, J. Šiugždinienė
pabrėžė, kad vaikai priimami į visas įstaigas, kurios tik
turi vietų. Pirmiausia jie susipažįsta su mokykla, moksleiviams taikomas individualus adaptacinis laikotarpis,
priklausomai nuo jų emocinės būklės.
„Specialistai suteikia švietimo pagalbą. Vaikai gali mokytis klasėse kartu su bendraamžiais, taip pat jungtis prie
nuotolinių pamokų Ukrainos
mokyklose. Jei mokykla turi
galimybę, ukrainiečiai savo
gimtąja kalba gali mokytis
Ukrainos istorijos, kalbos ir
literatūros – tam skiriamos
penkios pamokos per savaitę“, – sakė ministrė.
Susitikimo metu buvo sutarta stiprinti bendradarbiavimą plečiant ukrainiečių vaikų galimybes tiek integruotis
į Lietuvos švietimo sistemą ir
visuomenę, tiek išlaikyti gimtąją kultūrą. Ypač akcentuotas bendras darbas inicijuojant neformalių savaitgalinių
mokyklų steigimą.
Lietuvos darželius ir mokyklas lanko daugiau kaip 8
tūkst. iš Ukrainos atvykusių
vaikų, daugiausiai Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje. Švietimo įstaigos galėtų priimti
beveik 40 tūkst. ikimokyklinukų ir moksleivių.
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Ieškodami kontrabandinių cigarečių
rokiškėno namuose rado ginklų

Valstybės kontrolierius: dalis Vyriausybės
priemonių nepadės suvaldyti inﬂiacijos

Krėsdami su Rokiškio miesto gyventoju susijusias patalpas Rokiškio
rajone pareigūnai aptikto ne tik 14 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių, bet naminių stiprių alkoholinių gėrimų, ginklų. Rastas lygiavamzdis
šautuvas, kulkosvaidis, granatsvaidžio paleidimo įrenginys, du dūminiai
pirotechnikos įtaisai.

„Kompensuodami tam tikras išlaidas už šildymą mes nepaskatinsime
žmonių prisiimti įsipareigojimus atsinaujinti šildymo sistemas, modernizuoti būstus“, – BNS sakė valstybės kontrolierius. „Visų pirma turėtų
būti žiūrima į valstybės paramos taiklumą, nes tai yra mokesčių mokėtojų
pinigai“, – akcentavo valstybės kontrolierius.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
radedanti žaliuoti žolė,
vis dažniau pasigirstantis plaktuko taukšėjimas
ir daržuose grėbliais bei kastuvais mojuojantys daržininkai liudija ūkinio pavasario
pradžią.
Galime džiaugtis, kad pagaliau, atėjus balandžiui, net
kelis dešimtmečius vadintam
„švaros ir tvarkos“ mėnesiui,
prasideda pavasario kvietimo į savo namus laikas. O pavasaris nesnaudžia ir pamažu pradeda keliauti į miškus,
laukus, pievas, sodus, daržus
ir namus. Atšilus orui ir dieną skaisčiai pašvietus saulei,
vis dažniau prasiveria namų
langai, pro juos plevena ilgos
baltos užuolaidos, o namuose
girdisi tas užburiantis, rodos,
niekad nesibaigiantis puodų
dangčių barškėjimas.
Vaikščiojant gatvėmis ir takais jau galima išvysti į lauką
išeinančius žmones. Kas su
sodo žirklėmis, kas su pjūkleliu, kas su dvinagiu ar kauptuku, o kas ir su senąja, gerąja nepamainoma taburete
– vien tam, kad pasirūpintų
savo aplinka, jos grožiu ir išvaikytų žieminio užsisėdėjimo nuobodulį. Keista ir gaila
matyti, kad tos darbščiosios
bitės jau skaičiuoja ne tik savo kelias dešimtis metų, bet
ir vieną kitą anūkų dešimtmetį.
Buvome gamtos žmonės.
Tos gamtos, kurią apdainavo
mūsų protėviai, kurią „Anykščių šilelyje“ taip saldžiai aprašė Antanas Baranauskas.
Imi „Šilelį“, skaitai ir nesupranti, kas su tavimi vyksta.
Visos sienos, baldai, langai išnyksta ir pasijunti keliaujantis per rytmečio mišką kartu su Antanu. Žiūrėk, jis tau
rodo straksinčią voveraitę,
o čia – lapiuko rudą nosytę...
Skaitai ir supranti, jog gamta esi tu pats. Tai ne knygos,
ne „Šilelis“, ne kažkoks voverių ir boružėlių draustinis, o
tu pats.
Bet šiandieninis lietuvis yra
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kitoks. Jeigu užaugome, gyvenome, maitinomės ir namus
statėmės iš gamtos, tačiau
perkopę į kitą tūkstantmetį
atsisėdome ant betono, asfalto ir nusprendėme pabėgti iš to keisto, įvairių būtybių
kupino pasaulio. Tapome
„miestiečiais“, kurie negali
be elektros lemputės, be televizoriaus, telefono. Negali
be minkštų, kvapniais skalbikliais išskalbtų patalų, negali nė žingsnio žengti nelygiu ar šlapiu keliu. O ką jau
kalbėti apie kulkšnis siekiantį
sniegą!
Šiandien mums reikia visų
„patogumų“. O gamta yra nepatogumas. Nebėra prasmės
rūpintis aplinka. Daug lengviau ją užmūryti. Paslėpti
po storu asfalto arba betono
sluoksniu, kad ji... jokiu būdu netrukdytų mūsų „pilnatvei“. Šiandieninis žmogus,
kuris kalba apie laisvę, pats
save uždaro į betoninį kalėjimą, apsimūrydamas iš visų pusių.

A

ntai, sakome, jog
internetas, telefonas leidžia
bendrauti su visu pasauliu. Tiesa. O kodėl
mes su visu pasauliu
bendraujame sėdėdami prietemoje, kambaryje, apsuptame sienų
ir stogo? Ten, kur mūsų
pasaulis nemato. Pasislepiame nuo pasaulio,
kad su juo bendrautume. Paradoksalu. Žmogus vis labiau tampa
savo laisvės kaliniu.

Žodis „laisvė“ nuolat buvo suprantamas kaip atviras
laukas, atvira pieva, atviras
pasaulis, kuriame tu gali eiti ta kryptimi, kuri tau atrodo svarbesnė, reikalingesnė,
malonesnė. Tačiau šiandien
laisvė suvokiama kaip sienų
statymas nuo tų, kurie turi
savo laisvės kupinus laukus.
Nuo tų, kurie savo laukuose renkasi eiti ne į mišką, o
prie ežero.
Užsidarėme savo žodžio,
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minties laisvės kalėjimuose ir savo laisvę išreiškiame
troškimu būti geresniems
ir teisingesniems už kitus.
Kam? Kad valdytume. Valdytume ne tik gamtą, bet ir kitą
žmogų.
Mes nuolat trokštame būti
aukštesni už kitus. Juk netgi
gyvenimo meilės „medžioklė“ prasideda ne nuo palaidų
plaukų, o nuo siekio aplenkti
konkurentus ir konkurentes.
Ką reikia padaryti, kad jis ar
ji norėtų tik manęs? Įrodyti,
jog tik aš galiu suteikti tai, ko
negali suteikti kiti ar kitos. Arba... priversti tuo patikėti.
O kaip, pavyzdžiui, galima
patikėti, jog Tarybų Sąjunga
ir Rusija yra gėris? Tik priver-

čiant save tikėti, kad kitokio
gėrio negali būti. Kodėl mūsų
laisvoje pievoje turi linguoti
mėlynos rugiagėlės, plukės
ar pienės? Juk galima save įtikinti, kad joje gali linguoti tik
raudonos tulpės... Juk viskas
yra kintama ir pakeičiama.
Jeigu nenorime pakeisti savo
pievos, galime paprašyti, kad
kas nors kitas ją pakeistų. Kad
mūsų laisvės lauką tvarkytų kas nors kitas. Apsodintų
mūsų pievą raudonomis tulpėmis ir lauką aptvertų betoninėmis sienomis, kad niekas
kitas negalėtų jų peržengti.
Vykstant karui ir ukrainiečių tautos genocidui, norėtųsi ne gailėtis, ne filosofuoti, o
pykti. Tačiau pykti ant kitų
yra tas pat, kas pykti ant savęs. Savo kieme prisisodinti
usnių ir dilgėlių. Pyktis yra
beprasmis, nes apėmus pykčiui kyla tik noras sudeginti
svetimus laukus kartu su jų
savininkais. Tačiau tai nėra
žmogiškumas, kurio ilgą laiką mokėmės. Pyktis yra naikinantis. Visgi reikia pripažinti, kad Rusijos Federacijos
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ir rusų tautos žingsniai Ukrainos žemėje nėra kažkoks juridinis, konvencinis ar kitoks
materialus aktas ir faktas. Tai
yra nežmogiškumas.
Šią savaitę teko pamatyti
konkrečių nuotraukų ir vaizdo įrašų iš rusų karių, žvėrių
(nors gamtoje gyvūnai, žmonių vadinami žvėrimis, taip
nesielgia) nusiaubtų istorinių
Lietuvos sąjungininkų žemių.
Norėjosi Jums, mieli skaitytojai, parodyti apdegusių, negyvų, nuogų jaunų merginų
bei mergaičių su išdraskytais tarpukojais nuotraukas,
tačiau tai nebūtų teisinga.
Nukankintų, išprievartautų
ir brutaliai nužudytų žmonių
atminimas, netgi tokiomis są-

lygomis, turėtų būti spalvotas, šviesus. Kodėl? Nes šie
žmonės – vyresnieji ir vaikai
iki skaudžios akimirkos gyveno nuostabius gyvenimus
su savo džiaugsmais, šypsenomis, ašaromis ir meile.
Nukankinti ukrainiečiai buvo
tokie patys žmonės: ryte pabusdavo, apkabindavo savo
artimuosius, į ausį pakuždėdavo žodį „myliu“ ir bėgdavo
pažinti pasaulio – vaikų darželyje, mokykloje arba naujoje darbo vietoje.
Dar vienas dalykas, dėl kurio neverta publikuoti siaubą keliančių nuotraukas, tai
žinojimas, kad tie, kurie elgiasi kaip žvėrys arba juos
palaiko, nuotraukas jau matė
ir puikiai žino, ką daro. Jų tai
negraudina, neprotina ir nestabdo. Būti agresoriais išugdytos asmenybės yra stabdomos tik tuo pačiu, kuo kovoja. Nė vienas šachmatininkas
prieš paskelbdamas matą nepradeda gintis šaškėmis arba
kortomis.
Rusų kariai dar kartą patvirtino, jog jie tęsia tai, ką
Projektas „Šviesos šaukliai“ iš
dalies (500 Eur) ﬁnansuojamas
Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondo.

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

darė jų protėviai, šimtmečius
naikindami kitas tautas. Niekas nepasikeitė. Didi tauta neevoliucionavo. Puikiai prisimenu po sausio 13-osios Lietuvos spaudoje pasirodžiusią
karikatūrą, kurioje nuo rusų
karius vežančio sunkvežimio
numesta lentelė su užrašu
„люди“ (rus. žmonės) ir užkabinta „звери“ (rus. žvėrys).
Ko gero, ant rusų karių technikos, dalyvaujančios Ukrainos kare, užrašyta raidė „Z“ ir
reiškia senai žinomą tiesą.
Žmonijos istorijoje visada
atsiranda antžmogių, kurie
prieš žudydami žmones, juos
kankina. Taip elgėsi ir mongolai, ir japonai, ir vokiečiai, ir
įvairios Afrikos tautos, tačiau

klausimas – ar tai gali būti
pateisinama? Visuomet kariai buvo teisinami fraze „tik
vykdė įsakymą“. Tačiau kariai
yra robotai ar žmonės? Jeigu
žmonės, vadinasi, jie turi savo
protą ir asmeninę moralę. Kokia gali būti moralė, jeigu tu,
prieš nužudydamas priešą, jį
kankini? Koks gali būti protas
ir moralė, jeigu prieš nužudydamas mergaitę tu išdraskai
jos vidų? Koks įsakymas tave
verčia kankinti tą, kuris vis
tiek bus nužudytas? Vadinasi,
turėdamas žmogiškąjį protą
ir moralę tu gali suvokti, kad
tai, ką darai, yra nežmogiška,
iš esmės – kanibališka. O jeigu
proto ir moralės nėra – vadinasi, tu ne žmogus.
Kitas moralinis ir etinis
klausimas – kas tu, jeigu tai
pateisini? Klausimas sunkiausias, nes šią agresiją pateisinančių ir neigiančių faktus turime savo kaimynystėje,
o gal net savo namuose.
Lietuvoje pastaruoju metu
girdime daug pasipriešinimo asmenims, kurie vienaip
ar kitaip dirba su rusų tauta
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Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
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arba pateisina Ukrainos žmonių genocidą. Tačiau girdime
ir matome tik įžymių žmonių pasisakymus, o kiek dar
yra tokių, apie kuriuos nerašo spauda?
Štai šioje vietoje, deja, susiduriame su nuo smurto
kenčiančios moters sindromu „palauksiu, gal praeis,
gal pagerės, gal pasitaisys,
gal pasikeis“. Laukiame, kol
žmonės, kurie sako, jog žudymas yra gerai, persigalvos
ir nuspręs, jog žudymas yra
blogai. Laukiame, kol vaikas,
kuris nemoka kloti lovos, ją
pasiklos, o vyras, daužęs savo „mylimą“ žmoną, pradės ją
mušti rečiau, o gal net nustos.
O kas keičiasi, jeigu nėra nė
mažiausio pagrindo keistis?
Kuris žmogus keičiasi, jeigu
jo veiksmams neprieštaraujama? Ir kuris žudymą palaikantis žmogus, gavęs galią žudyti, nepradės žudyti?
Žmogus, kuris nuolat save
programuoja kažkokiam požiūriui arba veiksmui, save ir
užprogramuoja. O pasitaikius
progai, jis programą įvykdo.

T

enka savęs
klausti, jeigu nebandysiu šiandien sustabdyti žmogaus, kuris nori sunaikinti mano tautą, mano
šeimą ir mane, ar jis,
gavęs ginklą arba atėjęs į mano namus su
„žvėrimis“, manęs nenužudys? Visose tautose buvo ir bus išdavikų arba pasiklydusių
žmonių, kurie mielai
pasinaudos proga, kai
tik galės.

Savo tautoje turime daug
žmonių, kurie pykčio dilgėlėmis apaugusį savo „laisvės
lauką“ mielai išplėstų į mūsų
rugiagėlių laukus. Tam, kad
galėtų sėti dar daugiau piktžolių, nes savame jau nebeturi vietos.
Ir niekad neturės, ir net nebandys gražinti aplinkos, ravėti ar karpyti visų piktžolių
ir pykčio erškėčio šakų savo
darže. Eiti į kaimyno daržą ir
jį suniokoti – lengviau.
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Prienuose kuriamas sakurų sodas
A

tgijusi
Nemuno
pakrantė taps dar
patrauklesne vieta. Greta
nutiesto pėsčiųjų tako planuojama pasodinti didelį
sakurų sodą.
Įgyvendindama šią gražią
idėją Prienų rajono savivaldybė balandžio 12 d. 17.30

val. inicijuoja sakurų sodinimo akciją. Ši pirmoji iniciatyva dedikuojama Taikai ir
Laisvei žemėje.
Akcijos metu pasodinsime pirmąsias 10 japoniškų
vyšnių, kuriomis pasirūpino
Prienų rajono savivaldybė.
Kviečiame prisijungti ir kar-

6$.85Ǐ62'262',1,026&+(0$

tu pasodinti medelius.
vo sakurą praneškite tel.: (8
Taip pat kviečiame visus, 319) 52195, (8 319) 61108
norinčius įamžinti svarbų šei- (Prienų seniūnija).
mos įvykį, datą, ar papuošti
Prienų sakurų sodas bus
Prienus, kartu kurti sakurų kuriamas ne vienus metus,
3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơV
sodą – jei turite galimybę,
pri- tad bet kada turėsite prosijunkite jau balandžio 12-ąją gą pasodinti savo japonišir pasodinkite savo medelį. ką vyšnią.
Apie ketinimą pasodinti sa- Prienų r. sav. informacija ∎
-HLQRULWHƳDPåLQWLVYDUEǐƳY\NƳGDWąDUWLPRåPRJDXV

DWPLQLPąDUWLHVLRJSDSXRãWL3ULHQXV±NUHLSNLWơVƳ
3ULHQǐVHQLǌQLMą

Susirgimai
Sergantys
Pasveikimai
Mirę

968 (1)
32
908
24

kazlu ruda

Susirgimai
Sergantys
Pasveikimai
Mirę

BIRŠTONAS

(2021 m. liepa - 2022 m. kovas)

Ligos atvejai    1 037 422 (1 625)
Pasveiko 980 334
Mirtys
8 944 (6)

7DPNDGLãODLN\WXPHVRGRLOLX]LMąVRGLQNLPHPHGHOLXVQH
PDåHVQLXNDLSPLUQHGLGHVQLXNDLSPDWVWXPX
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6DNXUǐVRGRVRGLQLPR3ULHQǐPLHVWHSULH1HPXQRXSơVWYUNRVDSUDãDV
KWWSZZZSULHQDLOWLQGH[SKS"
6DNXUǐVRGRVRGLQLPRVFKHPD
KWWSZZZSULHQDLOWJRSKSOLW.UDVWRYDL]G]LRWYDUN\PDV
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Savivaldybės vadovų ir Veiverių seniūnijos
atstovų susitikimas dėl „Rail Baltica“ projekto

P

raėjus beveik savaitei
po susitikimo Veiveriuose, dar vienas Veiverių
seniūnijos gyventojų deleguotų atstovų ir Savivaldybės vadovų bei specialistų
susitikimas balandžio 6 d.
vyko Prienų rajono savivaldybėje. Jo metu kartu aptarti
gyventojų surinkti pasiūlymai ir pastabos dėl „Rail
Baltica“ projekto 3A ir 6A
alternatyvų (pagal pirmąją –
naujoji geležinkelio vėžė eitų
šalia dabartinio geležinkelio,
arčiau stoties Mauručiuose,
pagal antrąją – už „Via Balticos“, šalia Juodbūdžio).
Susitikimo metu Veiverių
seniūnijos gyventojų atstovai
išsakė nuomonę ir argumentus dėl abiejų alternatyvų, kėlė naujų klausimų. Maručių
gyventojai pasisakė už 6A alternatyvą, kad vėžė būtų vedama aplenkiant Mauručius,
nes tokiu atveju nereikėtų
iškelti keliasdešimt šeimų,
griauti pastatų, būtų išvengta taršos ir triukšmo, išsau-

gotas istorinis stoties pastatas ir kt. Dėl 3A alternatyvos
buvo daug nuogąstavimų ir
neaiškumo, todėl gyventojai
tikisi konkrečių paaiškinimų
iš vykdytojų ir norėtų gyvo
susitikimo.
„Rail Baltica“ yra valstybinės reikšmės infrastruktūrinis projektas. Tai pabrėž-

dami Savivaldybės vadovai
Veiverių bendruomenei paaiškino, jog Savivaldybė nėra
nei užsakovas, nei rangovas ir
galutinis sprendimas priklausys ne nuo jos, tačiau palaiko
bendruomenę ir visos atsiųstos pastabos bei siūlymai bus
perduoti raštu projekto vykdytojams. Taip pat pažadėta

dėti pastangas dėl projekto
rengėjų ir gyventojų atstovų
susitikimo ir projekto detalių
aptarimo.
Balandžio 11 d. vyks „Rail
Baltica“ vėžės nuo Lietuvos–
Lenkijos sienos iki Jiesios
vystymo plano viešas pristatymas ir svarstymas.
Prienų r. sav. informacija ∎

3 406 (3)
137
3 165
79

Mintimis
dalijasi
praeiviai
Kalbina Laima Duoblienė

vo šeimomis susirenka pas
mane, margučius valgom.
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Susirgimai
Sergantys
Pasveikimai
Mirę

Kas jums yra Verbų
sekmadienis? Ar nešate verbas
pašventinti į bažnyčią, ar jomis
plakate namiškius?

5LQNGDPLHVLVDNXUǐVRGLQXNXVDWNUHLSNLWHGơPHVƳƳWDLDU
YHLVOơDWVSDULãDOþLXL DWVSDULDXVLDãDOþLXL6DUåHQWRY\ãQLD
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WYDUNRVDSUDãąSDWYLUWLQWą3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơVDGPLQLVWUDFLMRVGLUHNWRULDXV
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koronaviruso COVID-19 statistika

Sergančiųjų skaičiaus diagrama

Koronavirusas Lietuvoje
(šalia - pokyčiai per paskutinę parą)

PRIENAI

Koronavirusas pasaulyje
Susirgimai
495 511 025
Lengvai sergantys
57 894 625
Sunkiai sergantys
54 565
Pasveikę
431 369 238
Mirę
6 192 597
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Iveta Mikailaitė

Man Verbų sekmadienis
nedaug ką reiškia. Šios dienos tradicijas prisimenu tik
iš senelių, o tėvai jau nebepuoselėjo, todėl manau, kad
ir savo būsimiems vaikams
neturėsiu ką perduoti. Tačiau Velykų tradicijos – nepamirštos. Bet ir ši diena jau
yra daugiau šeimos susibūrimo, o ne religinė šventė. Visa
šeima kartu iš vakaro ruošiamės, marginame margučius,
o Velykų rytą kartu pusryčiaujame.

Povilas Slavinskas

Man Verbų sekmadienis
– eilinis sekmadienis, prisimenu, kad tik vaikystėje pas
senelius buvo švenčiama ši
diena. Kas gi dabar mane,
tokį didelį, verba išplakt galėtų? O Velykos pirmiausia
asocijuojasi su Atgimimu,
atėjusiu pavasariu. Šeimoje
prieš Velykas būtinai marginame kiaušinius, Velykų
rytą susėdame kartu papusryčiauti, mušame margučius, lenktyniaujame, kieno
stipriausias.

Ona Aleknavičienė

Man ir Verbos, ir Velykos
yra didelė šventė. Dabar jau
sveikatos nebeturiu viena
į bažnyčią nueiti, bet, tikiu,
kad vaikai palydės. Juk ir
išpažinties reikia nueiti, ir
verbą pašventinti. Pati jau
verbos neberišu – nusiperku
prie bažnyčios. Man nuo vaikystės įprasta verba – kadagio šakelė, o ne tos puošnios,
kur Vilniuje pardavinėja. Vaikystėje mus tėvai plakdavo
su verba, o aš savo vaikų ir
anūkų jau ne. Verbos – svarbi diena, nes tai pasiruošimas
Didžiajai savaitei, Prisikėlimo laukimas. O per Velykas
būtinai visi trys vaikai su sa-

Regina Grigonytė

Verbos – tai Velykų laukimo pradžia. Man ši diena
yra svarbi. Būtinai reikia nueiti į bažnyčią ir verbas pašventinti. Pašventintas po
šv. Mišių parsinešu namo,
tik plakti neturiu ko – viena gyvenu. Kai buvau maža,
mama grįžusi iš bažnyčios
būtinai mums, vaikams, su
verba padus „pakutendavo“.
Man „tikra“ verba – tai kadagys, kuris gali būti papuoštas
„kačiukų“ šakele, nes tik tokias nuo vaikystės žinojome,
bet ne iš Kaziuko mugės, kuri
yra labiau puošmena.
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lietuvoje dislokuoja trumpojo nuotolio
oro gynybos sistemą „Ozelot“

lietuvos kariuomenei perduota
paskutinė 18-ta savaeigė haubica

Vokietija toliau stiprina NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės
grupės Rukloje pajėgumus – šią savaitę Lietuvoje dislokuota Vokietijos
kariuomenės trumpojo nuotolio savaeigė oro gynybos sistema „Ozelot“. Ši trumpojo nuotolio oro gynybos sistema yra ginkluota „Stinger“
raketomis „žemė-oras“.

Kovo mėnesį Lietuvos kariuomenei perduota paskutinė 18-ta savaeigė
haubica „PzH2000“ („Panzerhaubitze 2000“), tuo užbaigiant 2015 metų
rugsėjo mėnesį pasirašytą sutartį ir aprūpinant Lietuvos kariuomenę viena
moderniausių pasaulyje savaeigės 155 mm artilerijos sistemų. Projektui
skirta 58,3 mln. eurų. Atnaujinimas kovinį nuotolį padidino iki 50 kilometrų.

Pirmasis grupės „Ukraina Prienai“ susitikimas
1

ATkElTA žaisliukų galėjo par-

sinešti ir į namus.
Suaugusieji galėjo
pasirinkti naujam gyvenimo
etapui reikalingų drabužių,
avalynės ir daiktų, kuriuos
savanorių prašymu į Prienų
KLC atnešė prieniškiai.
Savanoriai pasakojo, kad
jie, spontaniškai susibūrę į
paramos grupę, nusprendė

Prienuose ir rajone gyvenantiems ukrainiečiams padėti
susipažinti, susirasti draugų
ir susiburti į bendruomenę,
juk kartu – lengviau.
Paramos grupės savanoriai stengiasi suteikti įvairiausią pagalbą ir kuo daugiau informacijos. Juk gali
būti, kad priverstinė karo pabėgėlių viešnagė mūsų krašte užtruks ilgiau, nei ukrainiečiai norėtų.
Sutarta, kad grupės „Ukraina Prienai“ susitikimai vyks
sekmadienio popietėmis.
Vieta bus patikslinta ir paskelbta feisbuko grupėje.
Prienuose apsigyvenusios
ukrainietės tikisi greitai
grįžti namo
Halina iki karo gyveno
Mykolajive (netoli Juodosios jūros), o kai prasidėjo
karas, atostogavo centrinėje
Ukrainos dalyje esančiame
Mirgorode. Kadangi į Mykolajivą grįžti nebegalėjo, vaikų paskatinta važiuoti kuo
toliau nuo karo, atvyko pas
Prienuose gyvenančius pa-

žįstamus.
„Pirmomis dienomis aš
šaukiau, verkiau – siaubas,
kas darosi pas mus! – pasakodama ašarą braukė Halina.
– Padėtis be išeities.“
Ji pergyvena dėl artimųjų ir
pažįstamų. Sūnus yra žemės
ūkio technikos inžinierius
ir dabar užsiėmęs darbais –
juk sėja vis tiek vyksta. Daug

jo išvežti iš to siaubo. Juk jie
dvi savaite gyveno slėptuvėje
rūsyje, be elektros, be ryšio.
Lauke kai kuriomis dienomis
šalo iki 17 laipsnių.
Moteris pasakojo, kad, kol
pasiekė Prienus, keliavo penkias dienas. 30 km ėjo pėsčia,
vėliau susitiko su draugais ir

Jos dėkingos lietuviams,
kurie nuoširdžiai sutiko, padeda, kuo gali, ir tikisi, kad
greitai susiras darbą. Vyresnioji anūkė – pirmokė ir jau
eina į mokyklą, o mažiukui
dar tik 11 mėnesių.
Jie gyveno kiek toliau nuo
Iziumo, kuris beveik sulygin-

tuose taškuose, todėl dėl jo
labai neramu.
Abi ukrainietės jau dirba
parduotuvėje „Maxima“. Nors
Marina yra baigusi aukštuosius buhalterijos mokslus ir
13 metų dirbo atsakingą darbą, džiaugiasi, kad pavyko gan
nesunkiai įsidarbinti, nesvar-

vyresnių nei 60 metų vyrų,
nors ir nėra šaukiami į karą,
kariauti eina patys.
Anot Halinos, ukrainiečiai
net negalėjo įsivaizduoti, kad

ir gražiai gyvena? Juk rusai,
kuriems iki šiol nejautė nedraugiškumo, ne tokie. O kareiviai – visiškai nužmogėję:
užeina į namus, plėšikauja,
žudo, nepagailėjo net du karus jau pergyvenusios 92-ejų
metų močiutės. O jei randa
šaukiamojo amžiaus (18–60
m.) vyrų, suriša ir sušaudo
vietoje. Rusija tapo amžinu
Ukrainos žmonių priešu.
„Tai ukrainiečių tautos
genocidas, – emocijų neslėpė Halina. – Rusams nieko
švento nėra. Ukrainos moterų ašaros juos prakeiks amžiams.“
Ji sako, kad namo, kur liko
du vaikai, anūkai, grįš, kai tik
nurims karo veiksmai. Bet
kada tai bus?
Iziumo rajone (Charkovo
sritis) gyvenusi Viktorija
Pivovar kartu su marčia ir
dviem anūkais į Lietuvą atvyko beveik prieš dvi savaites. Sūnūs liko ginti Ukrainos: vienas kariauja Charkove, kitas saugo sieną su
Rumunija.
„Rizikavome, bet ir likti,
kur ištisai bombarduoja, buvo nesaugu, ir keliauti per
Ukrainą nesaugu, ir neramu
važiuojant į nežinią“, – sakė
moteris, išvykusi paskatinta

savanoriai padėjo nusigauti
iki sienos su Lenkija. Norėjo
važiuoti į Lietuvą ir apsigyventi Kaune. Bet, kai atvyko,
buvo savaitgalis ir karo pabėgėliams ten nebuvo paruoštų
laisvų vietų. Juos nuvežė į Alytų ir surado kur apsigyventi
Prienuose.
„Dar visko bijom. Net pro
šalį važiuojantis automobilis
kelia baimę. Kol kas prisimename tik bombardavimą. Juk
sėdėdami rūsyje tik tai nuolat

bus užpulti, kad prasidės karas. Kodėl prieš juos kariauja? Gal todėl, kad ukrainiečiai – laisvi žmonės, galintys sakyti, ką galvoja, gerai

vyriausiojo sūnaus, kuris norėjo, kad kartu būtų išvežta
ir jo šeima.
Sako, kad pati būtų likusi
Ukrainoje, bet anūkus reikė-

girdėjome. Net pradėjome
skirti, kada pabūklai šaudo,
kada zenitinės raketos, kad į
mus, kada mūsiškiai“, – prisimena Viktorija.

tas su žeme, todėl jų namai
dar stovi, nors teritorija okupuota, tačiau niekas nežino,
ar po kurio laiko dar turės
kur grįžti.
Marina Prienuose jau mėnuo. Atvyko pas bendravardę vaikystės draugę kartu su
brolio žmona, taip pat Marina, ir trimis vaikais. Jos gyveno Čerkasų mieste, mažiau
nei 200 km nuo Kijevo.
Nors jų namai kol kas nesugriauti, tačiau oro pavojaus signalai buvo girdimi
nuolat ir nuolat teko gyventi
slėptuvėse.
„Ne dėl savęs išvažiavome,
dėl vaikų, nes pamatėme, kad
jų psichiką karas ir nuolatinis
gyvenimas slėptuvėje labai
veikia“, – pasakojo Marina,
nusprendusi, kol dar galima,
išvažiuoti.
Ukrainoje liko tėvai ir vyrai.
Tėvai kiek įmanoma stengiasi gyventi įprastą gyvenimą,
o vyrai kariauja. Jos vyras
dalyvauja teritorinėje gynyboje, o brolis kariauja karš-

bu, kad ne pagal specialybę.
Ji pasakojo, kad iš Ukrainos
iki Prienų keliavo tris dienas:
17 valandų važiavo perpildytame traukinyje ir miegojo
ant grindų, po to iki Lenkijos
sienos ėjo pėsčiomis, važiavo
taksi. O Lenkijoje jų jau laukė
atvykę draugai. Kartu keliavo
keturios šeimos su vaikais.
Abi Marinos liko Prienuose,
o kitos dvi moterys su vaikais
įsikūrė Vilniuje.
„Mums buvo ramiau, nes
žinojome, kad mus priims
draugės šeima. Sulaukėme
pasiūlymų likti Lenkijoje,
bet nelabai kas nori, nes apgyvendina sporto salėse, rūsiuose. Rūsiuose mes galėjome likti ir Ukrainoje“, – pasakojo Marina.
Džiaugiasi, kad jos dirba,
mažieji vaikai lanko darželį, o vyriausiasis sūnus (11
m.) mokosi nuotoliniu būdu.
Nors neramu dėl artimųjų,
Marina tikisi, kad karas greitai baigsis ir jos galės grįžti į
laisvą Ukrainą.
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Rankų šešėlių teatras kviečia į nemokamą spektaklį ,,Mikė Pūkuotukas ir KITI”

EP reikalauja nutraukti naftos, anglies
ir dujų importą iš Rusijos

Rankų šešėlių teatras ,,Budrugana Lietuva” vykdo savo naujausio, kupino subtilios išminties spektaklio vaikams ,,Mikė Pūkuotukas ir KITI”
sklaidą Lietuvos miestuose ir regionuose. Gegužės 19 d. 12:00 val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre naivaus, geraširdžio Mikės Pūkuotuko
išmintis primins draugystės, meilės ir atidumo vienas kitam jausmus.

Europos Parlamentas per simbolinį balsavimą pasisakė už tai, kad būtų
visiškai uždraustas Rusijos energijos išteklių importas į Europos Sąjungą,
valstybėms narėms sutarus dėl siauresnių sankcijų rusiškoms anglims. Už
raginimą „nedelsiant taikyti visišką Rusijos naftos, anglies, branduolinio
kuro ir dujų importo embargą“ pasisakė 513, 22 - prieš, 19 susilaikė.

Prienų rajono vieškeliais ir keliukais riedės
biblioteka ant ratų
Prienai, balandžio 6 d.
(NG). Balandžio 6 dieną su
pypsėjimais ir garbingų svečių palinkėjimais į Prienų

kienė ir metodininkė Dalia
Bredelienė, taip pat didelis
būrys savivaldybės tarybos
narių, bibliotekos darbuo-

ir pirmųjų klientų – Prienų
globos namų gyventojų atstovės. Su plojimais, muzika
bei rankų pamojimu mobilioji biblioteka pajudėjo pas
pirmuosius skaitytojus.

rajono gyvenvietes pajudėjo bibliobusas – biblioteka
ant ratų.
Prie Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos susirinkę Prienų rajono savivaldybės valdžios,
kultūros įstaigų vadovai, seniūnai bei bibliotekos draugai pagaliau gavo progą žvilgtelėti į naująjį Prienų krašto
bibliotekos filialo vidų.
Pristatymo metu mobiliosios bibliotekos galimybe su
knyga supažindinti atokiau
gyvenančius arba negalinčius stacionarios bibliotekos
pasiekti skaitytojus džiaugėsi Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir administracijos
direktorė Jūratė Zailskienė,
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos
direktorė Daiva Čepeliaus-

tojų bei partnerių. O Prienų
parapijos klebonas Vaidotas
Labašauskas naująją biblioteką palaimino.
Simboliškai Justino Marcinkevičiaus memoriale laikinai apsistojusia mobiliąja
biblioteka atėjo pasidžiaugti

Mobiliojoje bibliotekoje lankytojai galės ne tik išsirinkti jiems patinkančią
knygą, bet ir gauti nemokamas konsultacijas ieškant
informacijos, jos ieškoti internete pasitelkus čia įrengtą
kompiuterį bei naudotis pa-

čiu kompiuteriu, neįgalieji ir
senyvo amžiaus skaitytojai
galės gauti leidinius tiesiai į
namus, atsispausdinti arba
pasidaryto dokumentų kopijas. Jiems pagelbės šios bibliotekos ant ratų bibliotekininkė Aušra Stankevičienė.
Mobilioji biblioteka nuo
balandžio 12 dienos antradieniais 10–11.30 val. lankysis Jiestrakio bendruomenėje
„Jiestrakis“ (Jiestrakio k., Jiesios g. 28), 11.45–13.15 val.
– Ingavangio bendruomenės
centre (Ingavangio k., Mokyklos g. 60), o 13.30–15.00 val.
– Klebiškio kaimo bendruomenėje „Klevas“ (Klebiškio
k., Mokyklos g. 4).
Trečiadieniais 10–11.30
val. biblioteka priims skaitytojus Kunigiškių k., (Kunigiškių g. 6), 11.45–13.15 val.
– Paprūdžių k. (Mokyklos g.
17-2), o 13.30–15.00 val. –
Sūkurių k. (Kaštonų g. 4).
Ketvirtadieniais 10–11.30
val. mobilioji biblioteka lauks
skaitytojų Purvininkų kaimo
bendruomenėje (Purvininkų
k., Vytauto g. 8).

Bibliotekos direktorė D. Čepeliauskienė, bibliotekininkė A. Stankevičienė ir Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas



po baltais sparnais
Vaikiškos knygos diena Kviečiame rinkti gražiausią
įmonės pavadinimą
Ašmintos bibliotekoje
Prienai, balandžio 6 d. Juridinių asmenų registre
2022 m. balandžio 9 d.
naujasis gĖlupis

B

alandžio 1 dieną Ašmintos bibliotekoje vyko popietė „Knygele,
vesk mane į savo šalį“, skirta
Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. Šia proga bibliotekoje lankėsi Prienų Ąžuolo progimnazijos
Ašmintos pradinio ugdymo
skyriaus priešmokyklinės
grupės vaikučiai. Jie klausė-

si pasakojimo apie knygos
kelią, jos reikšmę žmogaus
gyvenime, spėliojo pasakų
pavadinimus, sprendė užduotėles, klausėsi skaitomų
pasakų, piešė piešinius, žiūrėjo filmuką „Bjaurusis ančiukas“. Popietės pabaigoje
visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.

Prienai, balandžio 6 d.
(Prienų r. sav. inf.). Kauno
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad
daugiau nei 18 tūkst. Kauno
apskrities gyventojų, kurie
praėjusiais metais vykdė individualią veiklą, jau deklaravo pajamas. Dar apie 42
tūkst. apskrities smulkiųjų
verslininkų pateikti deklaracijas ir sumokėti mokesčius
turi mažiau nei mėnesį laiko
– iki gegužės 2 d. Patogiausias būdas tai padaryti – per
Elektroninio deklaravimo
sistemą (EDS).
„Dėkojame gyventojams,
kurie nelaukė paskutinės
minutės ir jau deklaravo
pajamas. Primename, kad
deklaraciją pateikti privalo
ir tie, kurie iš praėjusiais metais vykdytos savarankiškos
veiklos negavo jokių pajamų“, – teigia Kauno AVMI
viršininkė Judita Stankienė, pažymėdama, kad kilus
klausimų nebūtina skubėti
vykti į VMI padalinį, nes deklaravimo paslauga teikiama
ir telefonu 8 5 2191 777.
Primename, kad pajamų
deklaravimo procesą gyventojams palengvina deklaravimo vedlys. Deklaracijas savarankiškai dirbę gyventojai
užpildo pagal apskaitos žurnalą. Jei gyventojas naudojasi VMI nemokamu virtualiu

buhalteriu i.APS, tai visi įrašai sukeliami automatiškai į
deklaravimo vedlį.
Atkreipiame dėmesį, kad
svarbu atidžiai užpildyti papildomą informaciją: koks
apskaitos principas taikomas
ir kurį išlaidų atskaitymo
būdą pasirinko gyventojas, t.
y. ar iš pajamų atimti faktiškai patirtas išlaidas, kurias
reikia pagrįsti dokumentais,
ar be papildomų dokumentų
taikyti 30 proc. atskaitymo
būdą nuo visų gautų pajamų.
PSD ir VSD apskaičiuojami
automatiškai.
Siekiant, kad gyventojams
būtų dar paprasčiau deklaruoti pajamas, VMI parengė
specialias instrukcijas: vykdantiems veiklą su verslo liudijimu rasite čia, pagal individualios veiklos pažymą – čia.
Daugiau informacijos www.
vmi.lt > Domiuosi pajamų ir
turto deklaravimu. Aktualiausias naujienas skelbiame
VMI Facebook ir LinkedIn
paskyrose.
Visas paslaugas teikiame
nuotoliniu būdu – telefonu
+370 5 2191 777, o konsultacijas mokesčių klausimais
– 1882 (+370 5 260 5060).
Neturint galimybės pasinaudoti nuotolinėmis paslaugomis, atvykimui į aptarnavimo
padalinį būtina išankstinė
registracija vizitui per VMI
registracijos sistemą.

Ašmintos bibliotekos bibliotekininkė Rasa Šiugždinienė

Gyventojams liko mažiau nei
mėnuo deklaruoti pajamas iš
individualios veiklos

(Prienų r. sav. inf.). Prienų
rajono savivaldybė skelbia
Prienų krašto gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų
konkursą. Konkursas rengiamas siekiant pasidžiaugti
savo krašto įmonėmis, turinčiomis gražius lietuviškus
pavadinimus, paskatinti vietos verslininkus kuriant naujų įmonių pavadinimus minčių ir idėjų semtis iš turtingo
lietuvių kalbos lobyno. Jau
ne vienus metus gražiausių
lietuviškų įmonių pavadinimų rinkimus organizuoja
Valstybinė kalbos inspekcija, keletas kitų savivaldybių
– gal ši graži iniciatyva prigis
ir mūsų krašte.
Pirmąjį konkursą skiriame Prienų miesto 520 metų
jubiliejui. Tai puiki proga
apdovanoti tuos, kurie vykdo verslą mūsų krašte, savo
įmonėms renkasi įdomius
lietuviškus pavadinimus, prisideda prie lietuvių kalbos
prestižo stiprinimo, kuria
patrauklų ne tik savo verslo,
bet ir viso krašto įvaizdį.
Konkursą organizuoja Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Komisija iš

įregistruotų Prienų rajono
įmonių pavadinimų sąrašo
atrinko dešimt, jos nuomone, gražiausių ir originaliausių pavadinimų. Renkant
buvo svarbu, kad juridinio
asmens simbolinis pavadinimas atitiktų bendrinės
lietuvių kalbos normas, nebūtų dirbtinis žodis, jo nesudarytų skaitmenys, raidinės
santrumpos, vietovardžiai
ir asmenvardžiai. Tarp gražiausių pavadinimų nepateko pavadinimai įmonių,
kurios veiklos nevykdo arba
apie kurių veiklą nepavyko
rasti reikiamos informacijos.
Teikiame dešimt komisijos išrinktų pavadinimų:
MB „Debesų pieva“, UAB „Du
medu“, UAB „Mėsos kraitė“, MB „Karšta lėkštė“, UAB
„Saulėta“, UAB „Amžinasis
aukuras“, MB „Stato broliai“,
UAB „Spalvoti baldai“, VšĮ
„Akių šviesa“, VšĮ „Šeštasis
pojūtis“.
Kviečiame balsuoti už
Jums gražiausius įmonių
pavadinimus. Balsuoti galite
paspaudę šią nuorodą, taip
pat Savivaldybės feisbuko
paskyroje. Balsavimas vyks
iki balandžio 15 d.

Prienai, balandžio 6 d.
(Prienų r. sav. inf.). Nuo 2022
m. balandžio 1 d. nustatyta
AB „Prienų šilumos tinklai“
vienanarė
centralizuotai
tiekiamos šilumos kaina

ventojams – 10.11 ct/kWh
su 9 proc. PVM). Karšto vandens kaina už kubinį metrą
vartotojams daugiabučiuose
namuose 9.35 Eur be PVM
(10.19 Eur su 9 proc. PVM).

Vilnius, balandžio 7 d.
(BNS). Asmenys ir verslas,
kurie apgyvendino karo pabėgėlius iš Ukrainos, jau gali
teikti prašymus kompensacijoms gauti, ketvirtadienį
pranešė Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija (SADM).
Jiems reikia kreiptis į savivaldybės administraciją,
kurioje registruotas būstas
ar kitos gyventi tinkamos
patalpos.
Kompensacijomis gali pasinaudoti šalies gyventojai ir
verslas, kurie leido arba leis
karo pabėgėliams laikinai
neatlygintinai apsigyventi
būstuose, viešbučių, poilsio,
gydymo arba sodų paskirties
patalpose.

Tam valstybės biudžete numatyta skirti 6,3 mln.
eurų.
Kompensacijos dydis už
būsto suteikimą panaudos
pagrindais ukrainiečiams
priklauso nuo to, kiek patalpose apsigyveno asmenų. Už
vieną apgyvendintą asmenį
iš Ukrainos bus mokama 150
eurų, už kiekvieną paskesnį,
apgyvendintą tame pačiame
būste žmogų – po 50 eurų
per mėnesį.
Norintieji gauti kompensaciją turi būti sudarę su Ukrainos piliečiais būsto panaudos
sutartį. Joje turėtų būti įrašyta sąlyga, kad su būsto išlaikymu susijusius mokesčius
apmoka panaudos davėjas.

Šilumos ir karšto vandens
kaina Prienų rajono šilumos
vartotojams nuo 2022 m.
suvartotą šilumos kiekį
balandžio 1 d. už– 9.28
ct/kWh be PVM (gy-

Priėmusieji ukrainiečius
gyventojai ir verslas jau gali
kreiptis kompensacijos – SADM

Nedeginkit pernykštės žolės–
priminimas gyventojams, deginti
pernykštę žolę griežtai draudžiama
Prienai, balandžio 1 d. (Prienų r. sav. inf.). VĮ Valstybinių
miškų urėdija teikia informaciją apie draudimus deginti
pernykštę žolę: kiekvieną pavasarį tenka konstatuoti liūdną faktą – pernykštė žolė ir
toliau deginama. Pernykštės
žolės gaisrai – labai pavojingi,
nes nekontroliuojama liepsna
lengvai gali persimesti į miškus ir durpynus, nukeliauti iki
gyvenamųjų namų, sunaikinti
gyventojų turtą. VĮ Valstybinių miškų urėdija primena,
kad už sausos žolės deginimą
nesilaikant numatytų reikalavimų gresia administracinės
baudos iki 350 eurų, taip pat
vertinama aplinkai padaryta
žala kuri gali siekti ir dešimtis
tūkstančių eurų. Už aplinkos
apsaugos reikalavimų pažeidimus deginant sausą žolę,
nendres, javus, nukritusius
medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės
atliekas atsakomybė taikoma pagal Administracinių
nusižengimų kodekso 288
straipsnį:
> sausos žolės, nendrių,
nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimas
pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus užtraukia
baudą asmenims nuo 30 iki
230 eurų ir juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki
300 eurų;
> priešgaisrinės apsaugos
priemonių nesiėmimas pastebėjus savo žemėje ražienų
ar nesugrėbtų (nesurinktų)
šiaudų gaisrą užtraukia baudą žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams nuo
30 iki 170 eurų;
> ražienų, nenupjautų ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių,
nendrių, javų ir kitų žemės
ūkio kultūrų deginimas užtraukia baudą asmenims nuo
50 iki 300 eurų ir juridinių
asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims – nuo
120 iki 350 eurų. Miškuose už
priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimus
atsakomybė taikoma pagal
Administracinių nusižengimo
kodekso 279 straipsnį:
1. Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba
baudą asmenims nuo 30 iki
50 eurų ir bauda juridinių
asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo
90 iki 170 eurų;
2. Miško naikinimas arba
žalojimas jį padegant arba nerūpestingai elgiantis su ugnimi, taip pat kitoks miško gais-

rą arba jo išplitimą sukėlęs
priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas
užtraukia baudą asmenims
nuo 560 iki 1200 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar
kitiems atsakingiems asmenims nuo 1200 iki 2300 eurų.
Išimtys žolės deginimui
daromos kaimo vietovėse,
nevėjuotu metu, jei laikomasi Aplinkos ministerijos patvirtintų Aplinkos apsaugos
reikalavimų lauko sąlygoms
deginant augalus ar jų dalis.
Šiuose reikalavimuose numatyta, kad sausą žolę, nendres,
nukritusius lapus, šiaudus,
laukininkystės ir daržininkystės, augalinės kilmės liekanas
lauko sąlygomis leidžiama
deginti tik tada, kai nėra galimybių jų kompostuoti ar
kitaip panaudoti. Deginti galima tik surinktas (sugrėbtas)
į nedideles krūvas, ne arčiau
kaip 30 metrų nuo statinių ir
ne arčiau kaip 50 metrų nuo
miško. Deginimas turi būti
nuolat stebimas, o baigus
smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti vandeniu ar
smėliu.
Draudžiama:
> surinktus (sugrėbtus) augalus, jų dalis ar krūvas deginti
miškų gaisrams kilti palankiomis dienomis, t. y. esant IV-V
klasės miškų gaisringumui
(šias sąlygas nustato Lietuvos
hidrometeorologijos tarnyba,
jas skelbia žiniasklaida);
> surinktus (sugrėbtus)
augalus, jų dalis ar krūvas
deginti miške, aukštapelkės,
durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 50
metrų nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip
pat miestuose ir miesteliuose
(išskyrus laužų kūrenimą laužų kūrenimui nustatytose ir
pažymėtose vietose);
> kartu (ar atskirai) su surinktais (sugrėbtais) augalais
ar jų dalimis deginti bet kokias buitines, pramonines ir
kitas atliekas, išskyrus atvejus,
kai deginama mediena neapdorota jokiomis cheminėmis
medžiagomis (dažais, lakais,
klijais, impregnuojančiomis
medžiagomis ir t.t.).
Kai sugrėbtų (surinktų) augalų, jų dalių vieno deginimo
metu deginamas kiekis viršija
5 m³ tūrio arba deginama iškart keliose vietose, apie deginio vietą ir laiką ne vėliau kaip
prieš 1 val. privaloma telefonu
pranešti artimiausiam Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniui tel.
112 ir (ar) atitinkamos miškų
urėdijos padaliniui (girininkijai).

po baltais sparnais

Pagalbos priemonės ukrainiečiams Prienų
rajono savivaldybėje
P
ateikiame informaciją
apie Prienų rajono savivaldybėje teikiamą pagalbą Ukrainos žmonėms.
EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ OPERACIJŲ
CENTRO VEIKLA (ESOC)
Jau vasario 24 d. buvo sušauktas pirmasis ESOC posėdis, kurio metu priimti pirmieji sprendimai.
Prienų rajono savivaldybėje sukurta nuoroda PAGALBA UKRAINAI (http://www.
prienai.lt/go.php/lit/img/1),
kuri nuolat atnaujinama.
Toliau nuolat vykstančių
posėdžių metu buvo paskirti
administracijos specialistai,
atsakingi už atskiras sritis
(skelbiama svetainėje).
Sutarta bendradarbiauti
su visomis biudžetinėmis ir
valstybinėmis įstaigomis, savivaldybės įmonėmis.
Surinkta informacija apie
įstaigose, daugiabučiuose
esančius rūsius, kurie gali
tapti priedangomis. (Informacija paskelbta Svetainėje)
POLITINIAI SPRENDIMAI
2022 m. kovo 24 d. Savivaldybės tarybos posėdyje
buvo nutrauktos bendradarbiavimo sutartys su Medvežjegorsko miestu (Karelijos
Respublika, Rusijos Federacija) ir Naugarduko rajono vykdomuoju komitetu. (Sprendimas pridedamas). Pranešimai apie nutraukimą išsiųsti
šalims elektroniniu paštu.
Mūsų tarptautiniams partneriams iš Busko rajono savivaldybės mero vardu buvo
išsiųstas palaikymo raštas,
kuriame prašėme kreiptis
į mus, jeigu prireiks kokios
nors pagalbos. Kol kas jokio
atsakymo negavome. Bandome su jais susiekti ir telefonu. Kol kas nepavyksta. Jų
interneto svetainė neveikia
nuo karo pradžios, kai kurie
elektroninio pašto adresai
taip pat. Ši savivaldybė yra
teritorijoje, kurioje kariniai
veiksmai nevyksta.
PALAIKYMO AKCIJOS,
PARAMA
Surinkta ir išvežta į Ukrainą 1 445 l kuro, maisto produktų ir drabužių. (Renkama įvairi parama kiekvieną
dieną Savivaldybėje ir toliau,
paramos daiktais aprūpinami Prienų krašte apsigyvenantys ukrainiečiai)
Vasario 28 d. Prienuose
surengėme palaikymo akciją
Ukrainai. Jos metu Savivaldybės iniciatyva buvo paskelbta paramos daiktais akcija ir
vyko palaikymo koncertas.
Buvo surinkta daug drabužių,
patalynės, kitų buities daiktų.

Prie Savivaldybės organizuotos akcijos prisidėjo Prienų
maltiečių organizacija, socialiniai, kultūros darbuotojai,
savanoriai.
Kovo 6 dieną Sporto ir sveikatingumo klubas „Veiva“
kartu su Veiverių seniūnija
suorganizavo žygį „Už taiką“,
skirtą Kovo 11-ajai paminėti
ir Ukrainai palaikyti.
Rajone vyko daug palaikymo akcijų, paramos rinkimo
akcijų, skirtų padėti nuo karo
bėgantiems žmonėms, aukoti Ukrainai. Informaciniai
pranešimai skelbiami Savivaldybės svetainėje, feisbuko
paskyroje, siunčiami vietos
spaudos atstovams.
Verslo įmonės skiria lėšų Ukrainos kariuomenei,
sumos siekia iki 10000 eurų. (Tikslių duomenų nežinome).
Biudžetinių įstaigų darbuotojai irgi renka asmeni-

Bendradarbiaujant su privačia veterinarijos įstaiga,
teikiama pagalba dėl gyvūnų
vakcinavimo ir registravimo
(mikroschema).
ESOC priimtas sprendimas
teikti pavėžėjimo paslaugas
Ukrainos gyventojams, kurie gyvena ar gyvens savivaldybės teritorijoje esančiose
apgyvendinimo vietose, vežant juos į apgyvendinimo
vietas, registracijos centrus
ar MD teritorinius padalinius
(VRM 2022-02-25 įsakymas
Nr. 1V-143)
ŠVIETIMO PASLAUGOS
2022 m. kovo 30 d. duomenimis, savivaldybėje gyvena
142 ukrainiečiai, iš jų – 65
vaikai. Švietimo ir sporto skyriaus specialistai koordinuoja
ukrainiečių vaikų mokymąsi.
Į bendrą darbą įtrauktos visos ugdymo įstaigos.
Mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikai priimami į mokyklas, integruojami
į mokyklos bendruomenes.

nes lėšas, siunčia organizacijai „Blue-Yellow“.
APGYVENDINIMAS,
ĮDARBINIMAS,
PAVĖŽĖJIMAS
Parengti Administracijos
direktoriaus įsakymai dėl
Ukrainos gyventojų laikino
apgyvendinimo, numatytos
apgyvendinimo vietos: Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre; Veiverių pirminės
sveikatos priežiūros centre;
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
bendrabutyje; Prienų globos
namuose.
2022 m. kovo 30 d. duomenimis, rajone apgyvendinta
142 asmenys – vietos gyventojų namuose, Savivaldybės
numatytose patalpose, poilsio ir turizmo sodybose, Balandžio 6-ąją – jau daugiau
nei 170.
Ukrainiečių įdarbinimo, informacijos surinkimo klausimais dirba visų 9 seniūnijų
darbuotojai. Yra aplankomos
šeimos, surenkama informacija, pildomos Savivaldybės
paruoštos anketos, kurias
Administracija analizuoja ir
pagal kurias teikia pagalbą.
Įdarbinti 26 asmenys, kuriems darbo vietas suteikė
Prienų rajono verslininkai ir
Savivaldybės įmonė.

Mokiniai priimami pagal Savivaldybėje turimą priėmimo tvarką (centralizuotai),
dažniausiai – į bendrojo ugdymo klases, kuriose mokosi
jų bendraamžiai.
2022 m. kovo 30 d. duomenimis, mokyklas lanko 44
mokiniai, iš jų 3 mokosi išlyginamojoje klasėje (kol kas
tik lietuvių kalbos), 2 lanko
lopšelį-darželį. Kiekvienam
atvykusiam mokiniui numatomas adaptacijos (pereinamasis) laikotarpis, kuris skiriamas mokiniui susipažinti
su mokymosi aplinka, mokiniais, mokytojais, taip pat
– pažinti patį mokinį. Mokyklos paskiria asmenį, padedantį atvykusiam mokiniui
sklandžiai įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą (klasės vadovą, mokinius
savanorius ir pan.), organizuoja nemokamą maitinimą,
aprūpinimą mokykliniais reikmenimis. Išsiaiškinama, kokios veiklos mokiniams patrauklios, jie įtraukiami į neformaliojo švietimo užsiėmimus. Kiekvienam mokiniui
parengiamas individualus
ugdymo planas, sudaromos
sąlygos mokytis lietuvių kalbos, esant poreikiui – gauti
specialistų (psichologo, spec.

pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo) pagalbą.
Kovo 24 d. Prienų rajono
savivaldybės tarybos posėdyje papildytas „Mokesčio
už vaikų išlaikymą Prienų
rajono švietimo įstaigose,
vykdančiose ikimokyklinį
ir priešmokyklinį ugdymą,
nustatymo tvarkos aprašas“
nuostata, kad karo pabėgėlių iš Ukrainos vaikai gali nemokamai lankyti lopšeliusdarželius.
SOCIALINĖS, SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Renkami prašymai ir bus
mokamos vienkartinės išmokos. Balandžio 14 d. Prienų
rajono savivaldybės tarybos
posėdyje bus pakeista tvarka,
pagal kurią bus galima skirti
vienkartines pašalpas ukrainiečiams.
Ukrainiečiams teikiama
parama maisto produktais,
vaikams suteikta galimybė
lankyti vaikų dienos centrus.
Ukrainos gyventojams teikiamos nemokamos psichologo paslaugos.
Teikiama nemokama medicininė pagalba. Esant poreikiui, padedama užsiregistruoti pas gydytojus.
SAVANORYSTĖ,
SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ PAGALBA
Prienų rajono savivaldybė paskelbė savanorių registravimo anketą. Be jau prisidėjusių įvairiomis priemonėmis, dabar užregistruota
virš 20 savanorių, galinčių
pagelbėti daiktais, apgyvendinimo paslaugomis, maistu, darbu. Turime vieną savanorį vertėją ir dar viena
buvusi mokytoja siūlo vertėjavimo iš ukrainiečių kalbos
paslaugas.
Kiekvieną dieną Savivaldybėje sulaukiame ukrainiečių,
atvykusių tvarkyti dokumentus. Su jais kompleksiškai dirba Administracijos komanda
– konsultuojami įdarbinimo,
ugdymo klausimais, ukrainiečiai palydimi į paramos
daiktais punktus. Gyventojai
ir darbuotojai čia pat, vietoje, organizuoja būtiniausias
pagalbos priemones, jeigu
reikia, aukoja lėšas.
Balandžio 12 d. planuojame Sakurų sodo sodinimo
akciją, skirtą Taikai ir Laisvei
Žemėje, prisijungti kviesime bendruomenes, organizacijas, pasikviesime ir pas
mus gyvenančias ukrainiečius. Savivaldybė pirmoji rodo iniciatyvą ir pasodins 10
sakurų. Turime ir norinčiųjų
pasodinti savo organizacijos,
įmonės medelius.
Prienų r. sav. informacija∎
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PRIENŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS
TARYBOS
POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ
2022 m.
balandžio 14 d.
10 val.

1. Dėl pritarimo Prienų
„Ąžuolo“ progimnazijos
2021 metų veiklos ataskaitai
2. Dėl pritarimo Prienų
r. Balbieriškio pagrindinės
mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai
3. Dėl pritarimo Prienų
r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos
ataskaitai
4. Dėl pritarimo Prienų
r. Jiezno gimnazijos 2021
metų veiklos ataskaitai
5. Dėl pritarimo Prienų r.
Pakuonio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos
ataskaitai
6. Dėl pritarimo Prienų
„Revuonos“ pagrindinės
mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai
7. Dėl pritarimo Prienų
r. Skriaudžių pagrindinės
mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai
8. Dėl pritarimo Prienų r.
Stakliškių gimnazijos 2021
metų veiklos ataskaitai
9. Dėl pritarimo Prienų
r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos
ataskaitai
10. Dėl pritarimo Prienų
r. Veiverių T. Žilinsko gimnazijos 2021 metų veiklos
ataskaitai
11. Dėl pritarimo Prienų
„Žiburio“ gimnazijos 2021
metų veiklos ataskaitai
12. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2021 metų veiklos
ataskaitai
13. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2021 metų veiklos
ataskaitai
14. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2021 metų veiklos
ataskaitai
15. Dėl pritarimo Prienų
meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai
16. Dėl pritarimo Prienų
rajono savivaldybės kūno
kultūros ir sporto centro
2021 metų veiklos ataskaitai
17. Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021
metų veiklos ataskaitai
18. Dėl pritarimo VšĮ
Jiezno pirminės sveikatos
priežiūros centro 2021
metų veiklos ataskaitai



19. Dėl pritarimo VšĮ
Prienų rajono pirminės
sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai
20. Dėl pritarimo VšĮ
Prienų ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitai
21. Dėl pritarimo VšĮ
Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2021
metų veiklos ataskaitai
22. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
2021 metų veiklos ataskaitai
23. Dėl pritarimo Prienų
globos namų 2021 metų
veiklos ataskaitai
24. Dėl pritarimo Prienų rajono Jiezno paramos
šeimai centro 2021 metų
veiklos ataskaitai
25. Dėl pritarimo Prienų
rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2021
metų veiklos ataskaitai
26. Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro 2021 metų veiklos ataskaitai
27. Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centro 2021 metų veiklos
ataskaitai
28. Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro 2021 metų veiklos
ataskaitai
29. Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio
centro 2021 metų veiklos
ataskaitai
30. Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro 2021 metų veiklos
ataskaitai
31. Dėl pritarimo Prienų
krašto muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitai
32. Dėl pritarimo Prienų
Justino Marcinkevičiaus
viešosios bibliotekos 2021
metų veiklos ataskaitai
33. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Prienai“ 2021
metų veiklos ataskaitai
34. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn
35. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m.
spalio 25 d. sprendimo Nr.
T3-256 „Dėl Vienkartinių,
tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir
mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo
_________________

Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje
„Tarybos posėdžių darbotvarkės“.
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Valdovų rūmuose bus
Pandemijos įtaka: daugiau
jaunuolių siekia tapti vadovais eksponuojami Žygimanto
Vilnius, balandžio 6 d.
Augusto vaikiški šarvai
(UŽT). 72,2 proc. – tiek per
dvejus metus išaugo profesinio pasirengimo neturinčių
asmenų, norinčių įsidarbinti
vadovaujančiose pozicijose.
Karantinas ir ekstremali situacija pakeitė ne tik darbdavių,
bet ir darbo ieškančių asmenų lūkesčius, rodo Užimtumo
tarnybos atlikta analizė.
„Nuo pirmojo karantino
paskelbimo praėjus dvejiems
metams, registruotas nedarbas beveik grįžo į priešpandeminį lygį. Darbo rinkoje šiuo
laikotarpiu įvyko nemažai
pokyčių: išpopuliarėjo nuotolinis darbas, pakito darbo
ieškančiųjų prioritetai, išaugo
reikalavimai darbo vietai bei
darbdaviui. Daug pasikeitimų
ir iššūkių atnešusi pandemija
padarė įtaką ir ieškomų darbų
pasirinkimui,“ – sakė Gytis Darulis, Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas.
Palyginti su priešpandeminiu laikotarpiu, labiausiai
išaugo vadovaujančio darbo
ieškančių asmenų skaičius –
vadovo darbo pageidauja 1,2
tūkst. arba trečdaliu daugiau
bedarbių nei prieš dvejus metus. Norinčių tapti administracijos direktoriais ar įstaigos
vadovais skaičius šiuo metu
– du kartus didesnis nei prieš
prasidedant pandemijai.
Labiausiai vadovo darbo
ieškančių asmenų daugėjo
tarp jaunimo iki 29 m. ir neturinčių profesinio pasirengimo. Vadovo darbo šiandien
pageidauja 69,9 proc. daugiau
jaunų bedarbių nei prieš pandemiją ir 72,2 proc. daugiau
darbo ieškančių asmenų, kurie nėra įgiję nei profesinio,
nei aukštojo universitetinio ar
koleginio išsilavinimo.
G.Darulis teigė, kad jaunuoliai savo ateitį sieja su ambicingesniais karjeros planais
ir pasižymi didesne saviverte: „Jiems patrauklesnis darbas biuruose (specialisto ir
įstaigų tarnautojo pareigos)
ar darbai aptarnavimo sektoriuje studijų metu. Kita vertus,
laisvų darbo vietų vadovams
skaičius 2021 m. augo gerokai
mažiau nei kvalifikuotiems ar
nekvalifikuotiems darbininkams bei specialistams. Tad
net jaunuoliai, turintys vadovavimo patirties ar tinkamą
išsilavinimą, susidūrė su mažesnėmis galimybėms realizuoti savo karjeros planus“.
Didžiausias šuolis per dvejus metus tarp pageidaujančių
tapti vadovais fiksuotas tarp
ilgalaikių bedarbių. Dabar
jų – dvigubai daugiau. Šioje
grupėje mažiausiai padaugėjo norinčiųjų dirbti nekvalifi-

kuotą darbą.
Palyginus su pandemijos
pradžia, šiandien mažiau Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų ieško kvalifikuoto
darbininko ar įrengimų bei
mašinų operatoriaus darbo.
Tokių pozicijų ieškančių asmenų šiandien – 0,9 tūkst. arba 2,5 proc. mažiau nei prieš
pandemijos protrūkį.
Labiausiai kvalifikuoto darbininko ar operatoriaus darbo
ieškančiųjų mažėjo jaunimo
grupėje (-14,4 proc.). Mažiau
tokio darbo pageidauja ir 3049 m. bedarbiai (-6,1 proc.).
Tačiau vyresnių nei 49 metų
asmenų, norinčių tokio darbo,
šiandien yra daugiau nei prieš
dvejus metus (+6 proc.).
Šiuo metu darbo ieškantys
asmenys rečiau renkasi tokias
pozicijas kaip tarptautinio
krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, darbininkas aukštybininkas, kelio darbininkas, medienos apdirbimo staklių operatorius,
medkirtys, šaltkalvis remontininkas, pastatų apšiltintojas,
kvalifikuoto apželdinimo darbininkas, automobilio krautuvo vairuotojas, suvirintojas
dujomis ir elektra, plataus
profilio statybininkas.
„Nekvalifikuoto darbo ieškančių bedarbių skaičius pasikeitė mažiausiai – jų tik 0,2
proc. daugiau nei prieš pirmąjį karantiną. Sumažėjo nekvalifikuoto darbo ieškančių vyrų
ir asmenų iki 50 metų. Tačiau
padaugėjo nekvalifikuoto darbo ieškančių moterų ir vyresnių nei 50 m. asmenų“, – komentavo G. Darulis.
Tarp nekvalifikuoto darbo
ieškančiųjų labiausiai sumažėjo pageidaujančių dirbti virėjų padėjėjais, pagalbiniais
virtuvės darbininkais, krovikais, kiemsargiais, viešbučių kambarinėmis, nekvalifikuotais gyvulininkystės ūkio
darbininkais. Tačiau išaugo
norinčiųjų dirbti pakuotojais
(rankomis), rūbininkais, budėtojais, nekvalifikuotais pastatų statybos darbininkais.
Specialisto darbo ieško kiek
daugiau nei dešimtadaliu
(14,8 proc.) daugiau asmenų,
nei prieš pandemiją. Labiausiai padaugėjo norinčių įsidarbinti administracijos sekretoriaus, apskaitininko padėjėjo, dailininko ir fotografo
pozicijose.

Vilnius, balandžio 6 d.
(BNS). Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmuose šią savaitę bus atidaryta paroda, kurioje bus eksponuojami Lenkijos ir Lietuvos kronprinco Žygimanto
Augusto vaikiški šarvai.
„Juvelyriškai nukalti šarvai
– išskirtinio meistriškumo ir
neįkainojamas kūrinys, unikali istorinė Lenkijos ir Lietuvos paveldo relikvija, kurios
istorija pasižymi tiek painiais
detektyviniais siužetais, tiek
ir legendomis“, – teigiama
Valdovų rūmų pranešime.
Vieno šedevro parodą Valdovų rūmai parengė su Krokuvos Vavelio karališkąja
pilimi.
Anot muziejaus, Žygimanto Augusto šarvai – išskirtinis
paveldo reliktas, nes vaikiški
šarvai buvo rečiau kuriami
nei suaugusiųjų. Greitai augantiems vaikams šarvai netrukus tapdavo per maži, tad
jie dovanoti ne dėl praktinių

sumetimų, o vien siekiant
užmegzti politinius, dinastinius ryšius.
Vilniuje eksponuojamus
šarvus Žygimantui Augustui
užsakė Romos, Vokietijos,
Vengrijos ir Čekijos karalius,
būsimasis Šventosios Romos
imperatorius Ferdinandas
I (1558–1564), trylikamečiam rengiantis vestuvėms
su jo dukra Elžbieta.
Šarvai, 1533 metais sukurti trylikamečiam berniukui,
po dešimtmečio, 1543-iaisiais, kai pagaliau Krokuvos
katedroje įvyko vedybų ceremonija, 23 metų sulaukusiam Lenkijos ir Lietuvos
kronprincui jau buvo per
maži, tad imperatorius Ferdinandas I jų žentui taip ir
neįteikė.
Žygimantas Augustas
(1520–1572) buvo paskutinysis Gediminaičių dinastijos
Lietuvos didysis kunigaikštis
(1529–1572) ir Lenkijos karalius (1548–1572).

Vilnius, balandžio 6 d.
(BNS). Šių metų kovas buvo
rekordiškai sausas ir saulėtas, trečiadienį paskelbė Lietuvos hidrometeorologijos
tarnyba.
2022-ųjų kovas tapo pačiu
sausiausiu nuo 1961 metų –
vidutiniškai Lietuvoje iškrito
apie 2 milimetrai kritulių, tačiau atskirose stotyse iškritęs
kritulių kiekis kinta nuo nulio
milimetrų Vakarų Lietuvoje
iki 5 milimetrų pietiniame ir
šiaurės rytiniame Lietuvos
pakraščiuose
Pasak tarnybos pranešimo,
šis skaičius sudaro iki 15 proc.
įprastai iškrentančio kritulių kiekio.
Antroje vietoje pagal mažiausią kritulių kiekį liko 1969
metų kovas, kai vidutiniškai
iškrito 9 milimetrai kritulių, o
trečioje – 2003 metų kovas su
10 milimetrų kritulių. Įprastai
kovą iškrenta vidutiniškai 39
milimetrai kritulių.
Tarnyba pažymi, kad analizė atliekama nuo 1961 metų, nes nuo tų metų vykdyti
meteorologiniai matavimai
apėmė pakankamai tankų
tinklą.
Pagal pačią ilgiausią Lietuvos kritulių matavimų seką
Vilniuje (nuo 1887 metų),
šiemetinio kovo kritulių kiekis taip pat buvo rekordiškai
mažas. Šiemet iškritęs vos
1,2 milimetrų kritulių kiekis

mažą 1928 metų 3 milimetrų
kritulių kiekį.
Pasak meteorologų, „lietingiausias“, jei galima taip pavadinti, dešimtadienis buvo
pats pirmasis su vidutiniškai
1,7 milimetro kritulių. Kovo
antrąjį dešimtadienį kritulių visai neiškrito, o trečią jų
būta tik simboliškai (0,2 milimetro).
Šių metų kovo mėnuo buvo
ne tik išskirtinai sausas. Nors
kovo vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo vos 0,6
laipsnio aukštesnė nei įprastai ir sausi orai nebuvo ypač
šilti, tačiau buvo itin saulėta.
Meteorologų teigimu, šių
metų kovas tapo pačiu saulėčiausiu kovu nuo 1961 metų,
vidutinė saulės spindėjimo
trukmė Lietuvoje siekė net
263 valandas, t. y. beveik dvigubai daugiau už daugiametį
kovo mėnesio vidurkį, kuris
siekia 145 valandas.
Antroje vietoje liko 1969
metų kovas (224 valandos),
o trečioje – 2013 metų kovas
(219 valandų).
Pasak Meteorologijos tarnybos pranešimo, saulė spigino taip intensyviai, jog šių
metų kovo reikšmės viršijo
net balandžio mėnesio daugiametį vidurkį (212 valandų)
ir buvo artimos netgi gegužės
mėnesio daugiametėms saulės spindėjimo reikšmėms
(283 valandos).

Šių metų kovas – sausiausias
nuo 1961-ųjų, skelbia
Vilniuje antroje vietoje palimeteorologai ko prieš tai buvusį rekordiškai

Ligos išmoką už dvi pirmas
nedarbingumo dienas gaus
dienas tik tais
visi darbuotojai nedarbingumo
atvejais, kai darbuotojas turėVilnius, balandžio 6 d. (SoDra). Darbuotojui susirgus,
nuo balandžio 1 d. kiekvienas darbdavys mokės jam ligos išmoką už dvi pirmąsias
kalendorines nedarbingumo dienas, nesigilindamas,
ar darbuotojas turi ligos socialinio draudimo stažą. Iki
šiol darbuotojai, neturintys
būtino ligos socialinio draudimo stažo, negaudavo ligos
išmokos nei iš darbdavio, nei
iš „Sodros“.
„Sodros“ mokamos ligos išmokos ir toliau bus skiriamos
įprasta tvarka. Jas gauti galės
tik nustatytas sąlygas atitinkantys asmenys – apdrausti
ir turintys būtinąjį ligos socialinio draudimo stažą.
Šie įstatymo pakeitimai aktualūs visiems gyventojams,
turintiems darbo ar tarnybos santykius. Nauja tvarka
bus taikoma tiems žmonėms,
kurie taps laikinai nedarbingi
nuo balandžio 1 d.
Kaip ligos išmoką skirs
darbdaviai
Žmonėms, kurie nuo balandžio 1 d. taps laikinai nedarbingi dėl ligos ar traumos,
bus nušalinti nuo darbo dėl
užkrečiamųjų ligų protrūkių ar epidemijų arba tiems,
kurie gydysis sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje
ortopedines ar protezavimo
paslaugas, ligos išmoką už
dvi pirmąsias kalendorines
nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo
darbo ar tarnybos grafiku,
mokės kiekvienas darbdavys. Nebus atsižvelgiama į
apdraustojo asmens turimą
ligos socialinio draudimo
stažą.
Iki šiol darbdavys mokėjo
ligos išmoką už dvi pirmąsias

jo bent 3 mėnesių ligos socialinio draudimo stažą.
Už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas darbdavys turi
mokėti išmoką, ne mažesnę
kaip 62,06 proc. gavėjo vidutinio darbo užmokesčio.
Kaip ligos išmoką skirs
„Sodra“
Nuo trečiosios laikinojo
nedarbingumo dienos ligos
išmoką moka „Sodra“. Norint
gauti ligos išmoką iš „Sodros“,
reikia būti apdraustam (tuo
metu turėti darbo ar tarnybos santykius) bei pirmajai ligos dienai būti įgijus ne
trumpesnį kaip 3 mėnesių
per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip
6 mėnesių per paskutinius
24 mėnesius ligos socialinio
draudimo stažą.
Ligos išmokos dydis apskaičiuojamas kiekvienam
asmeniui individualiai pagal
jo draudžiamąsias pajamas,
turėtas per paeiliui einančius tris mėnesius, buvusius
prieš mėnesį iki mėnesio, kai
žmogus susirgo. Pavyzdžiui,
jei asmens laikinasis nedarbingumas prasidėjo 2022 m.
balandį, vertinamos 2021 m.
gruodžio bei 2022 m. sausio
ir vasario mėnesių draudžiamosios pajamos.
Ligos išmokos dydis sudaro 62,06 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
Šiuo metu vidutinė „Sodros“ apmokamo vieno ligos
atvejo trukmė – 11,5 dienų.
Norint gauti ligosi išmoką,
taip pat reikia būti pateikus
neterminuotą ligos išmokos
prašymą „Sodrai“. Pateiktas
neterminuotas prašymas
galioja visiems ateities ligos
atvejams.

Vilnius, balandžio 6 d.
(BNS). Valstybės institucijoms atsisakant tokių perteklinių reikalavimų, kaip ataskaitos, prašymai ar deklaracijos, pernai administracinė
našta verslui sumažėjo 7,6
mln. eurų, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Labiausiai prie verslo sąlygų gerinimo, atsisakant perteklinių reikalavimų, pernai
prisidėjo Valstybinė mokesčių
inspekcija (popierizmo kaina
sumažėjo 2,89 mln. eurų), Finansų ministerija (2,3 mln.
eurų), Ekonomikos ir inovacijų ministerija (1,89 mln.
eurų), Žemės ūkio ministerija (792 tūkst. eurų) ir Sveika-

tos apsaugos ministerija (536
tūkst. eurų).
Tuo metu, kaip praneša
Ekonomikos ir inovacijų ministerija, daugiausia naujų
administracinę naštą padidinusių reikalavimų teisės aktuose pernai nustatė Aplinkos ministerija (493,5 tūkst.
eurų), Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija (446,4
tūkst. eurų), Viešųjų pirkimų tarnyba (94 tūkst. eurų),
Energetikos ministerija (46,4
tūkst. eurų) bei Kultūros ministerija (3,97 tūkst. eurų).
Per pastaruosius 8 metus
administracinė našta Lietuvoje verslui sumažėjo 136
mln. eurų.

Administracinė našta verslui
pernai sumažėjo 7,6 mln. eurų
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Projektas

DUOBLIENĖ
u Birštono kultūros
centro direktoriumi
Zigmu Vileikiu pasikalbėti
susitikome vos pasibaigus
XXI tarptautiniam džiazo
festivaliui, jau tapusiam kurorto vizitine kortele. Tačiau
kalbėjomės ne tik apie džiazą.
Meilės tremtinys keturis
dešimtmečius diriguoja
Birštono kultūrai
Šiauliuose gimęs, Panevėžyje augęs, Klaipėdoje baigęs
lietuvių kalbos, literatūros
ir režisūros studijas tuomečiame Lietuvos valstybinės
konservatorijos Klaipėdos
fakultete, šiek tiek padirbęs
pedagogu, paskui būsimą
žmoną atvyko į Birštoną.
Dešimtmetį padirbėjęs Birštono kultūros skyriaus vedėju, nuo 1990 m. liepos 1 d. Z.
Vileikis yra Birštono kultūros
centro direktorius.
„Kai atvykau į Birštoną,
kultūros centras buvo vos
prieš porą metų pastatytas.
Iki tol saviveiklininkai (taip
tuo metu buvo vadinami
meno mėgėjai) repetavo ir

deficito laikai, centralizuotas paskirstymas. Tuo metu
norint bet ką įsigyti, reikėjo
„palaiminimo“ iš Vilniaus. O
ir pasiūla nė iš tolo neprilygo tai, kuri yra dabar. Tuomet „aukščiausia klasė“ buvo
VDR pagaminta garso aparatūra“, – praeito amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigą
prisimena Z. Vileikis.
Tačiau, pasak direktoriaus,
visuomet buvo žmonių, norinčių dalyvauti mėgėjiškoje
veikloje ir šokant, dainuojant
ar vaidinant išreikšti save.
Kultūros centre „nutūpė“
šešios „Aukso paukštės“
„Taip jau sutapo, kad maždaug tuo pačiu laiku kaip ir
aš į Birštoną atvyko ar grįžo
po mokslų nemažai jaunų
specialistų, baigusių aukštuosius specialius mokslus
Klaipėdoje, Vilniuje. Tai Virginija Bankauskienė, Aldona Armonienė, Rimantas
Jacunskas, Roma Žentelienė, Algirdas Seniūnas. Tik jų
dėka iki šiol veikia moterų
choras, kapela, folkloro ansamblis, tautinių šokių kolektyvai, teatrų trupės“, – pasakojo Z. Vileikis.
Tuomet visi, jauni ir entuziastingi, norėjo į Birštoną
įnešti „miesto“ kultūros, nau-

vadovė Monika Žalaitė, vokalinės grupės vadovė Lijana
Stakauskaitė ir kiti.
Direktoriaus teigimu, visi

kultūriniai renginiai vyko
savivaldybės pastato salėje
ir kino teatre. Naujajam kultūros centrui dar daug ko
trūko – juk buvo visuotinio

jovių bei pokyčių.
Vėliau prie Kultūros centro
kolektyvo prisijungė tautinių šokių specialistė Birutė
Brazdžiūtė, sportinių šokių

Rimantas Jacunskas), 2009
m. – jaunuolių tautinių šokių
kolektyvas „Kupolė“ (vadovė
Birutė Brazdžiūtė), 2014 m.
– vaikų ir jaunuolių tautinių

Laima

S

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

šokių kolektyvas ,,Aguonėlė“
(vadovė Virginija Bankauskienė), 2014 m. – liaudiškos
muzikos kapela „Lendrūnas“

ros centre veikia 18 meno
mėgėjų kolektyvų, kuriuose
sau širdžiai mielos veiklos
randa beveik trys šimtai lan-

Z. Vileikis (Daivos Klovienės nuotr.)

meno kolektyvai stengiasi išlaikyti aukštą lygį. Ir tai jiems
pavyksta! Juk net šeši Birštono kultūros centro kolektyvai apdovanoti aukščiausiu mėgėjų meno įvertinimu
– Lietuvos liaudies kultūros
centro ir Pasaulio lietuvių
dainų šventės fondo įsteigta
nominacija „Aukso paukštė“.
Nominaciją 2007 m. yra gavęs Birštono kultūros centro
suaugusiųjų teatras (vadovas
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(vadovas Algirdas Seniūnas),
2015 m. – folklorinis ansamblis ,,Raskila“ (vadovai Roma
Ruočkienė ir Algirdas Seniūnas), 2019 m. – Birštono
vienkiemio teatras (vadovė
Beata Klimavičienė).
„Tai ilgo, kruopštaus ir
nuoširdaus darbo rezultatas,
– įsitikinęs direktorius. – Neatsitiktinai scena yra įrengta
aukščiau – pakelta virš žemės, jei tu užlipi ant jos, turi
turėti kažką daugiau, nei sėdintys salėje.“
Jo manymu, šiais laikais
suburti naują kolektyvą būtų sunku, nes tam reikia ne
vienerių metų. Pirmiausia
dėl to, kad beveik nėra jaunų vietinių entuziastų, o iš
kitur atvažiuojantis specialistas dažniausiai nėra tiek
atsidavęs, kiek birštonietis.
Kita priežastis – atsiranda vis
daugiau norinčių propaguoti
individualų meną – fotografiją, piešimą, grojimą kokiu
nors instrumentu, o masinis žanras po truputį nyksta.
Be to, keičiasi laikai, keičiasi
žmonių poreikiai – dabar visi
skuba, brangina laiką. Pastaruoju metu ir pandemija bei
karas mėgėjiškam menui padarė neigiamą įtaką.
Šiuo metu Birštono kultū-

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

kytojų.
Birštone organizuojama
nemažai tradicinių konkursų, festivalių, į kuriuos atvyksta kolektyvai ne tik iš
visos Lietuvos, bet ir iš užsienio.
Direktoriaus manymu, kiekvieną festivalį reikia „užsiauginti“, vienkartiniai renginiai nepasiteisina.
Žiūrovą irgi reikia
užsiauginti
„Birštono žiūrovai jau įprato, kad į kurortą atvyksta
aukšto meninio lygio nacionaliniai atlikėjai iš Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos ir kitur. Todėl ieškome kontaktų su Lietuvos nacionaliniu operos ir
baleto teatru, Nacionaline filharmonija, dramos teatrais.
Štai pernai pirmą kartą per
33 orkestro gyvavimo metus
koncertavo Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamas Lietuvos
valstybinis simfoninis orkestras. Paprastai į mažus miestus jie nevažiuoja, o pas mus
atvyko ir nustebo, kad žiūrovų buvo pilna salė! Pasistengiame, kad per metus įvyktų
nors du trys nacionalinio lygio didelių kolektyvų koncertai. Kurhauze kasmet surengiami mažiausiai penki rečitaliai, kurie taip pat turi savo

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

žiūrovus, atvykstančius net
iš kitų miestų, – pasakojo Z.
Vileikis. – Žiūrovą reikia užsiauginti. O tai užtrunka dešimtmetį. Ir, žinoma, būtinas
stabilumas bei įvairovė.“
Nors orientuojamasi į kokybę – geriau mažiau koncertų, bet kokybiškesnių,
nepamirštami ir populiarių
atlikėjų gerbėjai. Renginių
netrūksta įvairiems skoniams.
Aišku, ne visus kolektyvus
jau galima atvežti į Birštoną.
Pavyzdžiui, jei spektaklyje
naudojama daug sudėtingų
dekoracijų, vargu ar apsimokės tokį spektaklį vežti į kitą
miestą, o gal net ir techninių
galimybių nebūtų. Sudėtinga
ir simfoninį orkestrą su 70–
90 atlikėjų sutalpinti tam nepritaikytoje scenoje.
Todėl, Z.Vileikio manymu,
dėl kai kurių koncertų ar
spektaklių žiūrovams tenka ir teks važiuoti į Vilnių ar
Kauną.
„Gaila, bet pasikeitė ir meno atlikėjų pasirodymai –
dabar visas pasirodymas
dažniausiai trunka 1 val. 10
minučių be pertraukos. Visi
skubam, lekiam, – apgailestavo Z. Vileikis. – Didmiesčių
taisyklės ir tvarkos ateina ir
į Birštoną.“
Buvo laikai, kai į koncertą
ar spektaklį žiūrovai ateidavo pasipuošę šventiniais rūbais, o moterys žiemą net batelius persiauti atsinešdavo.
Dabar to neliko...
„Tapome paprastesni, skubantys, neskiriame dėmesio
savo aprangai, „subuitėjome“. Kaip stovėjau parduotuvėje ar virtuvėje, taip ir atėjau į koncertą“, – stebėjosi
direktorius.
Jo manymu, svarbu neapkerpėti, žinoti, kas Lietuvoje
yra naujo, gero, ir rasti galimybių pasikviesti atlikėjus į Birštoną arba nors informuoti žiūrovus, kas kur
vyksta.
„Deja, ir auganti NukElTA
karta mažiau imli
kultūrai, – apie dar
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Z. Vileikis: „Kad dar ilgai skambėtų
natūrali,o ne roboto atliekama muzika!“
9
ATkElTA vieną problemą kal-

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.∎

bėjo Z. Vileikis. – Kiek
vaikai gaus pažinties
su kultūra, daugiausiai priklauso nuo tėvų.“
Jis džiaugėsi, kad Birštono meno mokykloje, kurią
lanko beveik pusė Birštono
gimnazijos mokinių, galima
mokytis groti ne tik fortepijonu, bet ir saksofonu, bosine gitara, mušamaisiais bei
kitais instrumentais, o Dailės skyriuje mokytis dailės
pagrindų.
Z. Vileikis pasidžiaugė, kad
ir visi Birštono savivaldybės vadovai niekada nebuvo
„stabdžiu“ kultūrai – visada
palaikė ir palaiko iki šiol.
Džiazo mylėtojai vėl
susitiko tuo pačiu laiku,
toje pačioje vietoje
Ką tik po ketverių metų
pertraukos įvyko XXI Birštono džiazo festivalis, kurį
Zigmas Vileikis su šviesaus
atminimo muzikologu Liudu Šalteniu pradėjo rengti
1980 m.
Vėl viskas vyko kaip įprasta – paskutinį kovo savaitgalį, surengti šeši koncertai,
scenoje pasirodė 16 grupių
(per 150 muzikantų ir dainininkų) ne tik iš Lietuvos, bet
ir iš užsienio, vyko naktiniai
džemseišenai, po ilgiausios
festivalio istorijoje pertraukos susitikimu džiaugėsi
džiazo gerbėjai.
„Tik biudžetas, palyginti su
ankstesniais metais, gerokai
išaugo. Šiais metais prireikė
daugiau nei 70 tūkstančių.
Gavome paramą iš savivaldybės biudžeto, Lietuvos
kultūros tarybos, prisidėjo ir
keli verslininkai“, – pasakojo
Z. Vileikis.
O ir žiūrovų šiais metais

buvo maždaug penktadaliu
mažiau. Anot direktoriaus,
dalį jų, matyt, atbaidė prasidėjusio karo atmosfera, karantino reikalavimai, padidėjusios bilietų, kuro, nakvynių
ir maisto kainos.
Tačiau scenoje, kaip visuomet, buvo pristatyta žanrų
krypčių ir stilių įvairovė: nuo
bigbendo iki orkestrų, nuo
debiutuojančių muzikantų
iki tarptautinį pripažinimą

konkursas, vėliau – respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Jausmų sala“, dailininkų pleneras, birželį – tradicinė tris dienas
trunkanti kurorto šventė su
gausia kultūrine programa,
liepos mėnesį – sakralinės
muzikos festivalis „Gaudete
Birštonas“, rugsėjo pabaigoje – akordeonų muzikos festivalis „Birštonas“, lapkritį
– Tarptautinis suaugusių te-

juokavo, kad šiais laikais, kai
viskas brangsta, skaičiuoti
biudžetus yra direktoriaus
kasdienybė. Pastaruoju metu padidėjo visų paslaugų
kainos, o labiausiai – net dvigubai – išaugo sąskaitos už
šildymą.
Būtina rasti lėšų ir apšvietimo atnaujinimui, juk kai
2008–2011 m. vyko Kultūros centro pastato renovacija, LED apšvietimas dar buvo

pelniusių. Šalia scenos dirbo didelė ir jau ne vienerius
metus nesikeičianti garso
bei apšvietimo specialistų
komanda.
Vainikuotas ir XXI Birštono festivalio Didžiojo prizo
laureatas, kuriuo tapo klavišininkas Dmitrijus Golovanovas. Festivalio scenoje
laureatas pasirodė su saksofonininku Janu Maksimovičiumi.
Po pertraukos grįžta
tradiciniai renginiai
Jau balandžio 23 d. Birštone vyks suaugusiųjų tautinių šokių sambūris „Jievaro tiltas“, gegužės pradžioje
– Baltijos gitarų festivalis-

atrų festivalis „Rojaus obuoliukai“ ir daugybė kitų.
Kultūros centro direktorius džiaugiasi, kad kolektyve visi gyvi ir sveiki – kovidas
neišskyrė, kad atlyginimai
šiek tiek (9 proc.) padidėjo,
kad skirta daugiau pinigų
kultūrinei veiklai, kad žiūrovai grįžta į sales, nors mano,
kad prireiks dvejų trejų metų,
kol bus grįžta į buvusį lygį.
Prasideda išvykos ir koncertai. Viena pirmųjų popandeminių išvykų buvo tautinių
šokių kolektyvo „Kupolė“
koncertas Dubajuje.
Neatsitiktinai direktoriaus
darbo stalo centre padėtas
kalkuliatorius. Z. Vileikis

naujovė. O kur dar svajonė –
Grand piano rojalis Kultūros
centro scenoje!
Pasak Z. Vileikio, tradicijos keičiasi natūraliai, jau ir
dabar renginiuose matome
susijungusius tarpdisciplininius menus. Tačiau jis tikisi,
kad ir po kelių dešimtmečių
išliks noras gyvai matyti atlikėjus, kad aukšto lygio kultūros neišstums gatvės kultūra,
performansai ir pan., o menininko profesija ir toliau kels
pagarbą.
„Kad dar ilgai skambėtų
natūrali, o ne roboto atliekama muzika!“ – tai Z. Vileikio
didžiausias noras ir palinkėjimas žiūrovams.

kalbą vertė mokytoja Nijolė.
Buvom supažindinti su gaisrų statistiką ir prevencija. Praėjusiais metais Prienų PGT
ugniagesiai į gaisrus buvo kviečiame daugiau nei 400 kartų.

Anot jų, daug žalos padaro žolės deginimas.
M. Čiukšys klausė vaikų „kaip manote, per kiek laiko
apsirengia gaisrininkas, skubėdamas į iškvietimą?“. Spėji-

Svečiuose pas ugniagesius
B
irštono gimnazijos 3a
klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Romos
Malinauskienės netradicinės
pamokos metu lankėsi Prienų
priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje.
Mus pasitiko ir maloniai viskaaprodėPAGDprieVRMKaunoAPGVPrienųPGTvyriausias
specialistasMindaugasČiukšys
su visa ugniagesių komanda.
Savo tarpe turėjome ir vaikučių iš didvyriškai kovojančios
Ukrainos, todėl jiems ugniagesių pasakojimus į ukrainiečių

mų buvo įvairių, o komandos
narys Tautvydas apsirengė per
30 sek. Kartu su vaikais šias
sekundes skaičiavome garsiai.
Turėjome galimybę ugniagesių
aprangąišbandytiirpatys.Ogal
kasnorsišmūsųirpanorėstapti gaisrininku?
N. Kvietkauskaitė

evangelijos taku

Popiežius: „Mes nesimokome. Esame
įsimylėję karus ir Kaino dvasią“
Popiežiui baigus vizitą Maltoje, į Romą skrendančiame lėktuve įvyko įprastinė trumpa spaudos konferencija. Daugiausia
dėmesio buvo skirta karui Ukrainoje.
Popiežius patvirtino, kad yra svarstoma jo kelionės į Kyjivą galimybė. „Esu pasirengęs padaryti viską, kas įmanoma, ir
Šventasis Sostas, diplomatija, kardinolas Parolinas ir arkivyskupas Gallagheris daro viską, ką gali. Viena iš galimybių – kelionė“, – sakė Pranciškus.
Popiežius taip pat patvirtino, kad jau kuris laikas yra svarstoma ir jo susitikimo su Maskvos patriarchu Kirilu galimybė,
kad toks susitikimas galėtų įvykti Artimuosiuose Rytuose.
Į klausimą, ar popiežius pastarosiomis savaitėmis kalbėjosi su V. Putinu, Pranciškus atsakė, kad tokio pokalbio nėra
buvę. Per spaudos konferenciją popiežius priminė savo apsilankymą Rusijos ambasadoje prie Šventojo Sosto ir jo metu
ambasadoriui – Rusijos valstybės atstovui – išsakytą poziciją.
Popiežius paminėjo savo pokalbius su Ukrainos prezidentu
ir su Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didžiuoju arkivyskupu Ševčuku.
Ką popiežius pasakytų Putinui, jei turėtų tokią galimybę?
Pranciškus atsakė, kad visiems valstybių vadovams ir valdžios
institucijoms jis kartoja gerai žinomą savo poziciją, kad kiekvienas karas yra blogis, kylantis iš neteisybės. Popiežius priminė,
kad po Antrojo pasaulinio karo visi buvo pasiryžę siekti taikos,
visi kartojo „Niekada daugiau!“. Praėjo septyni dešimtmečiai
ir žmonija visa tai pamiršo. Pasak Pranciškaus, dabar atrodo,
kad „esame įsimylėję karus, Kaino dvasią. Neatsitiktinai Biblijos pradžioje keliama ši problema, kalbama apie Kaino dvasią – žudymo, o ne taikos dvasią. Tai verčia susimąstyti. Man
liūdna. Mes nesimokome“, – sakė Pranciškus. „Tegul Viešpats
būna mums gailestingas!“

Pranciškus: Bučos aukų kraujas šaukiasi
dangaus – gana karo!
Popiežius Pranciškus trečiadienį, balandžio 6 d., apžvelgė
jį pasiekiančias naujienas iš karo Ukrainoje. Kalbėdamas po
bendrosios audiencijos katechezės popiežius parodė antradienį jam iš Bučos atvežtą Ukrainos vėliavą, paminėjęs audiencijoje dalyvavusius ukrainiečius vaikus – karo pabėgėlius,
prašė neužmiršti Ukrainos tautos.
„Naujos žinios apie karą Ukrainoje, užuot teikusios palengvėjimą ir viltį, liudija apie naujus žiaurumus, tokius kaip Bučos
žudynės: vis baisesni žiaurumai, vykdomi net prieš bejėgius
gyventojus, moteris ir vaikus. Tai aukos, kurių nekaltas kraujas šaukiasi dangaus ir prašo: Tegul šis karas baigiasi! Tenutyla ginklai! Nustokite sėti mirtį ir destrukciją! Kartu melskimės
už tai“, – ragino popiežius.

Popiežius Pranciškus paminėjo, kad antradienį gavo Ukrainos vėliavą, atvežtą iš Kyjivo priemiesčio Bučos. Jis išvyniojo
karo suteptą vėliavą, ją išskleidė taip, kad visi pamatytų ir pasakė, kad ši vėliava yra iš miesto-kankinio Bučos. Popiežius
Pranciškus tęsė:
„Vakar iš Bučos man atvežė šią vėliavą. Ši vėliava yra iš karo, iš nukankinto Bučos miesto. Be to, čia yra keli ukrainiečiai
vaikai, kurie mus lydi. Pasveikinkime juos ir melskimės kartu su jais.
Šie vaikai turėjo bėgti ir atvyko į svetimą šalį – tai vienas iš
karo vaisių. Neužmirškime jų ir neužmirškime Ukrainos tautos. Sunku būti išrautam iš savo žemės dėl karo!“.

R. Šapauskas: „Atsiversti turi čia ir dabar,
o ne poryt ar senatvėje“
„Krikščionis yra tas, kuris stovi po Kristaus vėliava. Krikščionybė turi apimti visą jo gyvenimą, persmelkti visas gyvenimo sritis iš esmės. O kad tai įvyktų, reikia priklausyti bendruomenei, praktikuoti sakramentus“, – sako aktorius, laidų
vedėjas Rimas Šapauskas. Jo teigimu, nesupasaulėti gyvenant
pasaulyje įmanoma tam, kuris remiasi Kristumi, tikėjimo
centru. Be jo krikščionybė būtų viso labo graži idėja, viena iš
daugelio kitų.
Krikščionys kartais yra linkę nutylėti apie savo tikėjimą. Ne kiekvienas drįsta, pavyzdžiui, prieš pietaudamas
viešoje vietoje, persižegnoti ar nešioti apie jo tikėjimą galinčius leisti spręsti ženklus. Kaip manote, kodėl?
Mes kažkada šį klausimą aptarėme kalbėdamiesi su kun.
Alessandro Barelli. Jis sakė, kad su kun. Massimo Bianco jie
įvertina situaciją ir aplinką. Aš prieš valgį pasimeldžiu, kartais persižegnoju, kryželį ant krūtinės padarau. Ar nori viešai
deklaruoti tikėjimą, ar kartais jį palikti privačiame lygmenyje, priklauso nuo situacijos ir mane supančių žmonių. Situacija situacijai nelygi.
Turėjome sovietinę traumą, kai žmonės slėpė tikėjimą, o
mokytojai negalėdavo eiti į bažnyčias, nes jeigu būtų buvę
pagauti – būtų išmesti iš darbo. Šis įprotis persikėlė ir į viešąjį gyvenimą. Tikėjimo demonstravimas ne tik nebuvo populiarus, bet netgi keistas, nes mano minėtas laikmetis ištrynė
tikėjimo ženklus iš žmonių atminties. Dabar, pavyzdžiui, palaiminti maistą, persižegnoti kavinėje būtų visiškai naujas ar
neįprastas dalykas. Taip pat gali būti, kad kartais žmogų sukausto baimė – kaip aš atrodysiu, kaip čia dabar bus? Staiga
pradės visi į mane žiūrėti, ką pagalvos? Manau, kad tai – didelė, nevienaplanė problema.
Jūs pats dirbate pasaulietiškoje aplinkoje, su kokiais
stereotipais apie tikinčiuosius jums yra tekę susidurti?
Sako – debilas, talibanas, religinis fanatikas, durnius, tamsybininkas...
Stipriau, negu tikėjausi!
Taip. Labai daug kalbame apie toleranciją – turi būti tolerantiškas tam, tolerantiškas anam... Tačiau ši tolerancija pavirto
tikinčių žmonių arba tikėjimo ženklų netolerancija. Žmogus
yra niekinamas dėl savo įsitikinimų. Bet Kristus taip ir sakė
– patirsite persekiojimus. Jeigu nėra persekiojimų, tai reiškia,
kad arba laikmetis yra labai geras, arba pats kažką ne taip darai. Badantys į tave pirštais ar besišaipantys – tiesiog natūralu
tiems, kurie išpažįsta krikščionybę.
Ar išgirdęs klaidingų stereotipų apie Bažnyčią, tikinčiuosius stengiatės pakeisti pašnekovų nuomonę? Jei
taip, ar mieliau renkatės diskusiją, ar esate linkęs liudyti
tiesiog savo pavyzdžiu?
Manau, kad reikia įvertinti situaciją. Kartais tai – tas pats, kas
ginčytis feisbuke. Supranti, kad jau atėjo tas laikas, kai argumentų niekas negirdi, – visi tik išsako savo pareiškimus. Vie-
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nas pasako savo pareiškimą, kitas – savo. O jeigu pareiškimai
labai nesutampa – vienas kitą užbanina.
Jeigu matai, kad žmogus yra atviras dialogui, jam rūpi tiesos
paieškos, tai tada kalbiesi. Bet jeigu jis ateina ir pareiškia savo
tikėjimo išpažinimą, kuris skamba maždaug taip, kad Dievo
nėra, o visi kunigai pedofilai, tada belieka tik klausti – kodėl
taip galvoji? Jeigu pašnekovo širdis yra užkietinta, tokį pokalbį palaikyti bus tikrai labai sunku.
O ar gyvenant pasaulyje nesupasaulėti yra įmanoma?
Be abejo. Man labai gražus pal. Šarlį de Fuko pavyzdys. Jis
norėjo išgyventi Jėzaus tylos metus ir išvažiavo gyventi į Nazaretą. Ten tylos nerado, todėl apsigyveno dabartinėje Alžyro teritorijoje, tarp musulmonų, ir gyveno kaip krikščionis.
Žmogus, niekuo neišsiskirdamas iš islamiškos aplinkos, gyveno krikščioniškai.
Panašioje situacijoje esame ir mes – gyvename nebe krikščioniškoje, bet postkrikščioniškoje visuomenėje. Lyg ir remiamės tradicijomis ir krikščionybės kultūrine dirva, bet jau
gyvename nukrikščionėjusioje visuomenėje, kur žmonėms
krikščionybė asocijuojasi tik su Kalėdų šventimu, krikštynomis, santuoka ir laidotuvėmis. Kaip galima pajuokauti – ritualinėmis paslaugomis.
Nesupasaulėti padeda Kristus. Jeigu tiki, kad Kristus yra
Viešpats Dievas ir tai išpažįsti, iš to ir semiesi jėgų. Tuo tarpu
jeigu nėra Kristaus, tai krikščionybė yra tik graži idėja, viena
iš daugelio kitų.
Ką galėtumėte patarti tiems, kurie tarsi norėtų keisti
inertiško veikimo kupiną kasdienybės rutiną, daugiau laiko skirti santykio su Dievu, šeima ir bendruomene auginimui, bet randa pasiteisinimų, kodėl to padaryti negali?
Būna, kad ir pats negali, ir priešas padaro taip, kad tikrai negalėtum. Dvasinė realybė yra tokia, kad piktoji dvasia nesnaudžia. Jeigu esi pakrikštytas, tai priešą turi iki gyvenimo galo ir
jis sudarys visas sąlygas, kad tave atitrauktų nuo Dievo. Todėl
atsiversti turi čia ir dabar, o ne poryt ar senatvėje.
Vilniuje mes turime labai aktyvius vienuolynus – pranciškonai, joanitai, domininkonai, jėzuitai... Aplink juos veikla yra
gana intensyvi ir sąmoningumo yra labai daug. Bet kalbant
apie parapijos bažnyčias visos Lietuvos mastu, tai tikrai kunigams reikėtų išlįsti iš savo namelių, apsodintų tujomis, ir eiti
pas žmones, ieškoti, vaikščioti, evangelizuoti – būti apaštalais.
Manau, kad reikėtų suprasti, kad kunigystė – ne amatas. Net
popiežius Benediktas XVI – Josephas Ratzingeris – yra gerai
pasakęs, kad Bažnyčia pereina iš kiekybės į kokybę. Manau,
kad ta kokybė turėtų didėti.
Reaguodama į Jūsų žodžius negaliu nepaklausti – kaip
manote, kokia Bažnyčia bus po dešimties metų?
Aš negaliu prognozuoti, nes Viešpaties Dvasia pučia iš ten,
kur nesitiki. Gali būti tikrai labai daug atsivertimų, daug kas
gali pradėti pranašauti, evangelizuoti... Niekada nenurašykime
Bažnyčios. Gal daug kam atrodo, kad jau galėsime katedroje
greitai diskoteką rengti, bet to nebus.

Tarp Bučos aukų –
evangelikų seminarijos dekanas

Kovo 5 dieną Bučoje Vitalijus Vinogradovas, Kyjivo slavų
evangelikų seminarijos dekanas, išėjo iš namų, ketindamas
kaip nors pasiekti Kyjivą, po to visi kontaktai su juo nutrūko.
Beveik po mėnesio, Rusijos kariuomenei pasitraukus iš Bučos, išaiškėjo blogiausia – Ukrainos evangelikų bendruomenės lyderis tapo viena iš barbariškai ir šaltakraujiškai Bučoje
išžudytų civilių aukų.
Kyjivo slavų evangelikų seminarijos ir evangelikų bendruomenės narių „Facebook“ paskyrose nurodoma, kad Vitalijus
Vladimirovičius Vinogradovas, gimęs 1974 metais, gyveno
Bučos apylinkėse. Dvylika metų aktyviai dalyvavo Ukrainos
evangelikų bendruomenės gyvenime, buvo išrinktas jos seminarijos Kyjive, susijusios su Osakos teologijos universitetu
Japonijoje, studijų vadovu.
Kovo pradžioje Bučai tapus bombardavimo ir artimų kovų
epicentru, po kurių virš 30 tūkstančių gyventojų miestas kelias
savaites nebuvo Ukrainos kontrolėje, Vitalijus Vinogradovas
mėgino palikti mirtiną zoną. Kovo 4 dienos vakare ir kovo 5
dienos ryte jis telefonu kalbėjosi su keliais bendruomenės nariais ir pranešė apie savo ketinimus evakuotis, mėginti pasiekti
saugesnį Kyjivą, po to visos žinios nutrūko. Kovo 10 dieną evangelikų bendruomenė Ukrainos policijai oficialiai pranešė apie
pastoriaus dingimą. Balandžio 4 dieną, Rusijos kariuomenei
pasitraukus iš Bučos, jo kūnas buvo atpažintas tarp daugiau
nei 400 civilių aukų Bučoje. VATICANNEWS, Aušra Čebatoriūtė
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sveikata

Vaistininkas įspėjo: neignoruokite
nuovargio – neigiamus padarinius
jaučia visas kūnas

N

uovargis, kaip stresas
ar įtampa, šiuolaikiniam žmogui tapo įprastu
reiškiniu. Todėl dažnas yra
linkęs nekreipti į jį dėmesio
ir prisidengia nepalankiai
susiklosčiusiomis aplinkybėmis ar tuo, kad su nuovargio
problema susiduria daugelis
aplinkinių. „Camelia“ vaistininkas Faustas Bertulis sako,
kad tai – klaidingas požiūris,
kadangi tapęs lėtiniu, nuovargis neigiamai paveikia
visą kūną, o dėl to suprastėja fizinė sveikata ir protinės
funkcijos.
„Lėtiniu nuovargiu yra vadinama būklė, kai ilgiau nei
6 mėnesius žmogus jaučia
nuolatinį jėgų trūkumą net po
žemo intensyvumo veiksmų.
Tada bet kokia fizinė ir protinė veikla tampa apsunkinta ir
pareikalauja gerokai daugiau
pastangų nei įprastai, o atsistatymo laikas po jų pailgėja.
Be to, atsiranda dirglumas,
suprastėja atmintis ir vargina miego sutrikimai“, – sako
vaistininkas F. Bertulis.
Vienos priežasties nėra
Anot vaistininko, negalima
išskirti vienos pagrindinės
nuovargio priežasties, tačiau
galima įvardyti veiksnius, kurie paskatina jo atsiradimą.
Tai – virusinės ar bakterinės
kilmės infekcinės ligos, imuninės ar hormoninės sistemų
sutrikimai ir patirtos fizinės
arba psichologinės traumos.
„Nuovargio atsiradimas
yra susijęs su mažu fiziniu
aktyvumu ir netinkama mityba, dėl kurios organizme
išsibalansuoja už normalią
energijos apykaitą atsakingų
vitaminų – C, B9, B12 ir D3
– bei geležies pusiausvyra. Ją
užtikrinti itin svarbu, kad būtų sveikas mūsų žarnynas. Tai
leis ne tik išvengti virškinamojo trakto ligų, bet ir neurologinių problemų. Moksliniais
tyrimais įrodytas tiesioginis
ryšys tarp žarnyno smegenų
veiklos“, – pasakoja vaistininkas F. Bertulis.
Anot „Camelia“ vaistininko,
jeigu ignoruojame pasikeitusios aplinkos poveikį mūsų

organizmui, išsibalansuoja
jo reguliacinis mechanizmas,
o tai sukelia stresą. Kai jį patiriame nuolatos, organizme dėl išsiskyrusių medžiagų (tų pačių, kaip ir patyrus
traumą) vystosi lėtinis uždegimas, sukeliantis nuovargio
simptomus. Be to, jie gali būti
COVID-19 liekamasis reiškinys, persirgusius varginantis
apie 2–3 savaites, pusę metų
ar ilgiau.
Vaistininko
rekomendacijos
Pasak vaistininko F. Bertulio, konsultuodamas kiekvieną pacientą, besiskundžiantį
lėtiniu nuovargiu, jis stengiasi sužinoti kuo daugiau apie
jo mitybos įpročius, gyvensenos ypatumus ir vartojamus
preparatus. Atsižvelgdamas
į surinktą informaciją, vaistininkas siūlo individualiai tinkančias pagalbos priemones,
o dažniausios jų yra:
> Geležis, B grupės ir D3
vitaminai, kurių stygius gali
sukelti įvairių tipo anemijas
(mažakraujystes). Vaistininko teigimu, šiuos preparatus
rekomenduojama vartoti prevenciškai ir gydant ligą.
> Stipriomis antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčius maisto papildus, kurių sudėtyje yra vitaminas C, cinkas,
selenas ir resveratrolis. Pasak
vaistininko, šie preparatai padeda užtikrinti normalią imuninės sistemos veiklą.
Kada reikia kreiptis į
gydytoją?
Anot vaistininko F. Bertulio,
jei nuovargis kamuoja ilgiau
nei 6 mėnesius, po nakties
miego nesijaučiate pailsėję,
sunku užsiimti fizine ir protine veikla – rekomenduojama
kreiptis į šeimos gydytoją, kad
būtų nustatyta šių negalavimų priežastis ir paskirtas tinkamas gydymas.
Atminkite, ilgą laiką jausti nuovargį – nėra normalu
net ir tada, kai aplinkiniai juo
skundžiasi. Tapęs lėtiniu, nuovargis kelia žalą mūsų sveikatai, todėl su juo būtina kovoti,
o priemonių tam yra, tereikia
kreiptis pagalbos. ∎

Sutrikusi medžiagų apykaita gali
atnešti kur kas rimtesnes ligas:
gydytoja pataria nenumoti ranka
M
edžiagų apykaita,
arba metabolizmas
yra organizmo ląstelių veikla, kurios dėka maistinės
medžiagos – angliavandeniai, riebalai ir baltymai
mūsų kūne yra paverčiami
į energiją. Ši energija yra
reikalinga gyvybiniams procesams, fizinei bei protinei
veiklai. Sutrikus medžiagų
apykaitai gali grėsti nutukimas, cukrinis diabetas ir kitos kur kas rimtesnės ligos.
„Vienu metu mūsų organizme vyksta tūkstančiai
cheminių reakcijų, užtikrinančių mūsų ląstelių sveikatą bei tinkamą darbą, o nepanaudota energija paverčiama
atsarginėmis medžiagomis,
kurios yra kaupiamos kūno
riebaluose, kepenyse bei raumenyse. Sutrikusi medžiagų
apykaita gali lemti nutukimą
ir gyvybiškai svarbių organu
veiklos sutrikimą“, – teigia
sveikatos priežiūros tinklo
„Antėja“ gydytoja Neringa
Sakalauskė.
Kas lemia sutrikusį
metabolizmą?
Žalingi aplinkos veiksniai,
genetika, nepakankamas
fizinis aktyvumas, vaistai,
nesveika mityba ir prasta
psichologinė būsena gali
neigiamai veikti medžiagų
apykaitos procesus, taip pat
sukeliant itin rimtus sveikatos sutrikimus. Sulėtėjus

medžiagų apykaitai ir kūnui
kaupiant per daug atsarginių
medžiagų vystosi nutukimas,
kuris gali sutrikdyti gyvybiškai svarbių organų veiklą.
„Nutukimas gali būti atsakingas už cukrinio diabeto,
širdies ir kraujagyslių ligų,
insulto, lėtinių inkstų ligų bei
onkologinių susirgimų išsivystymą. Nutukimas itin paplitęs tiek tarp suaugusiųjų,

maisto produktai gali padėti
pagreitinti medžiagų apykaitą, tad šiuos penkis produktus gydytoja pataria įtraukti į
kasdienį mitybos racioną:
Kiaušiniai – juose yra
daug baltymų (1 dideliame
kietai virtame kiaušinyje yra
apytiksliai 6,3 g baltymų),
todėl tai yra idealus pasirinkimas žmonėms, norintiems
suaktyvinti medžiagų apykai-

tiek tarp vaikų.
Pasaulinis nutukimo paplitimas per pastaruosius tris
dešimtmečius išaugo beveik
dvigubai, taip pat pirmą kartą
visame pasaulyje nutukusių
ir antsvorį turinčių žmonių
skaičius yra didesnis nei tų,
kurių svoris yra mažas. Nesuklysime sakydami, kad metabolizmo problemos tapo kone pagrindine visuomenės
sveikatos problema“, – įspėja
gydytoja N. Sakalauskė.
Itin svarbus – maistas
Sveikam metabolizmui
svarbus ne tik fizinis aktyvumas, bet ir mityba. Tam tikri

tą. Leucinas, izoleucinas, ivalinas, alaninas, asparto rūgštis
– tai kiaušiniuose esantys baltymai, kurie greitina medžiagų apykaitą.
Linų sėmenys – šiose sėklose taip pat gausu baltymų,
vitaminų ir kitų pagrindinių
maistinių medžiagų. Kai kurie žmonės linų sėmenis laiko
„funkciniu maistu“, t. y. renkasi juos dėl naudos sveikatai
ir pagreitinamos medžiagų
apykaitos.
Lęšiai ir kiti ankštiniai
augalai, kaip pupelės ar žirniai pasižymi dideliu skaidulinių medžiagų kiekiu, todėl

spartina medžiagų apykaitos
ir žarnyno veiklą.
Čili pipirai ir aštrūs patiekalai, kuriuose yra šviežių arba džiovintų čili pipirų, gali pagreitinti medžiagų
apykaitą. Šią naudą suteikia
paprikose esantis junginys
– kapsaicinas. Tyrimais įrodyta, kad kapsaicinas gali pagreitinti medžiagų apykaitą,
padidindamas riebalų deginimo greitį ir sumažindamas
apetitą.
Brokoliai – juose gausu
medžiagos, vadinamos gliukorafaninu, kuris padeda pagreitinti medžiagų apykaitą, sureguliuoti riebalų kiekį
kraujyje bei sumažinti daugelio su amžiumi susijusių
ligų riziką.
Reguliari patikra
„Antėja“ šeimos gydytoja
primena, kad patiems mėginti nuspėti savo sveikatos
sutrikimų nederėtų ir tiksliausiems gydymo metodams
nustatyti reiktų nepamiršti
reguliariai tirti savo sveikatą.
Medžiagų apykaitos sutrikimas nėra tokia reta problema, dėl kurio vertėtų numoti ranka.
„Jei esate linkę priaugti
svorio arba šeimos genealoginiame medyje yra asmenų,
sergančių cukriniu diabetu ar
širdies ir kraujagyslių ligomis,
rekomenduojame reguliariai
atlikti profilaktinius medžiagų apykaitos tyrimus.
Tokie tyrimai padeda įvertinti ne tik širdies bei kraujagyslių sistemos veiklą, gliukozės apykaitą organizme, bet
ir nustatyti galimus inkstų
sutrikimus“, – sako gydytoja
N. Sakalauskė. ∎
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Dronų technologijos keičia žemės ūkio sektorių
S

tulbinančiu
greičiu
tobulėjančios dronų
technologijos atveria naujas
galimybes žemės ūkio sektoriuje – pasitelkiant dronus
sėjami augalai, vertinama
augančių pasėlių būklė,
esant poreikiui purškiami
pesticidais, mineralinėmis
trąšomis, ir visa tai atliekama tiksliai ten, kur reikia,
racionaliai naudojant resursus ir nepažeidžiant pasėlių.
Plačiau apie žemės ūkio sektorių keičiančias dronų technologijas pasakoja Vytauto
Didžiojo universiteto Žemės
ūkio akademijos (VDU ŽŪA)
mokslininkas prof. dr. Dainius Steponavičius ir įmonės
„Agrodronas“ vadovas Mindaugas Dorelis.
Pirmieji dronai žemės
ūkio sektoriuje – prieš du
dešimtmečius
D. Steponavičius atskleidžia, kad žemės ūkio sektoriuje dronai pradėti naudoti
prieš du dešimtmečius ir nuo
to laiko nuolat tobulinami
– šiandien paleidus šiuolaikinį agrodroną, operatoriui
lieka tik jį stebėti, nes valdymas dažniausiai atliekamas
dar prieš jį paleidžiant, dronas priima sprendimus, kaip
skristi, turi numatytas trajektorijas ir jų tiksliai laikosi.
Dronai Lietuvoje iki šiol
daugiausiai naudoti pasėlių
būklės vertinimui – augalų
skenavimui, siekiant kuo racionaliau naudoti trąšas ir
kitus resursus. D. Steponavičius pasakoja, kad VDU ŽŪA
pirmieji moksliniai tyrimai su
dronais pradėti prieš dešimtmetį, kai augalų skenavimą
dronais mokslininkai lygino
su skenavimu iš ultralengvo
lėktuvo ir prie traktoriaus
prikabintų jutiklių. Tyrimų
rezultatai įrodė skenavimo iš
dronų pranašumą, dabar augalų skenavimas bepiločiais
orlaiviais labai plačiai naudojamas praktikoje. Mokslininko teigimu, tikėtina, kad greitai po Lietuvos laukus pasklis
ir žymiai didesni, apie pusės
metro aukščio, virš 50 kilogramų sveriantys ir 20–30
litrų užpildytas talpas gabenantys pasėlius purškiantys
dronai.
Eksperimentiniai tyrimai
bendradarbiaujant
verslui ir mokslininkams
„Prognozuojama, kad šiandien apie 1,5 milijardo JAV dolerių siekianti pasaulinė žemės ūkio dronų rinka 2028

metais išaugs iki 6 milijardų,
vien dronų purkštuvų turėtų
būti apie 750 milijonų dolerių. Tai rodo, kad ši sritis išties
perspektyvi ir turi tendencijas augti. Pats žemės ūkis
yra perspektyvus sektorius
dėl augančio žemės gyventojų skaičiaus, maistą pigiau ir
efektyviau gaminančios šalys laimės“, – apie agrodronų
perspektyvas kalba D. Steponavičius ir pasidžiaugia, kad
nors purškimo dronai Lietuvoje – dar tik naujovė, bet
bendradarbiaudami su verslu universiteto mokslininkai
eksperimentinių tyrimų metu jau išbandė naująsias dronų purkštuvų technologijas.
VDU ŽŪA kanclerė profesorė Astrida Miceikienė džiaugiasi, kad vyksta aktyvus
mokslo ir verslo bendradarbiavimas. „Esame išskirtinė
mokymo ir mokslo institucija Lietuvoje, žemės ūkiui
teikianti mokymo, mokslo ir
eksperimentinės veiklos paslaugas. Žemės ūkio verslas
mus žino ir vertina, bendradarbiaujant vyksta daugybė
inovatyvių tyrimų, kuriuos
baigus gimsta nauji projektai. Vienas iš bendradarbiavimo pavyzdžių – sutartis su
įmone „Agrodronas“, kurios
dėka VDU ŽŪA Mokomaja-

bartinė tyrimų kryptis – dronų purkštuvų sukeliamo dreifo valdymas – kad bepiločio
orlaivio išpurkšti lašeliai nepasklistų pavėjui. Vykdome
mokslinius tyrimus kurdami
skysčius, kuriais papildžius
purškimui ruošiamą tirpalą, išpurškiami lašeliai būtų
mažiau paveikūs šoniniam
vėjui. Su studentų grupe taip
pat konstruojame didelį vėjo
tunelį, į kurį talpinsime droną purkštuvą, imituosime
įvairų vėjo greitį, stebėsime
drono darbo parametrus ir
bandysime juos optimizuoti. Jei prireiks, sukursime ir
išbandysime konstrukcinius
pakeitimus, kurie padėtų
dronus geriau pritaikyti darbui Lietuvos sąlygomis. Ateityje purškimui ir sėjai skirtų
robotų gamyba galėtų vykti
ir Lietuvoje, mokslininkai ir
gamybininkai pilnai pajėgūs
juos pagaminti“, – apie universitete vykstančius verslui aktualius tyrimus ir galimybes
pasakoja D. Steponavičius.
Išsaugotas derlius ir
mažiau taršos aplinkai
Dainius Steponavičius pasakoja, kad tobulėjančios
technologijos ir didėjantis
dronų prieinamumas žemės
ūkio sektoriuje atveria vis
daugiau galimybių. „Purkš-

me ūkyje buvo atlikti pirmieji
moksliniai tyrimai purškiant
apie 2,5 m aukščio kukurūzus skystomis mineralinėmis
trąšomis su mikroelementais
ir amino rūgštimis“, – apie
verslo ir mokslo bendradarbiavimą kalba prof. dr. A. Miceikienė.
D. Steponavičius atskleidžia, kad VDU ŽŪA mokslininkai ir dabar aktyviai dirba
kurdami efektyviam dronų
naudojimui agrosektoriuje
reikiamas technologijas. „Da-

tuvų dronų pagalba galima
purkšti laukus net labai ankstyvą pavasarį, kai prasideda
augalų vegetacija ir jiems labai reikia trąšų, o dirvožemis
dar pernelyg drėgnas, kad būtų galima įvažiuoti į laukus su
traktoriumi. Augalų priežiūrai pasitelkus dronus, galima
išvengti ir dėl technologinių
vėžių atsirandančių būsimo
derliaus praradimų – bepiločiai orlaiviai gali pakeisti traktorines priemones įvairiuose
augalinių kultūrų priežiūros

etapuose. Dronus naudojantys ūkininkai teigia, kad naudojant dronus-purkštuvus
augalų apsaugos priemonių
naudojimas ūkyje sumažėjo
30%, o vandens – 80–90%,
naudodami augalų skenavimą, augintojai gali sutaupyti
dar 20–30% pesticidų ir 10%
trąšų ir padidinti derlių apie
10%. Naudojant abi technologijas, vidutiniškai galima
sutaupyti apie 40–50% gamybos sąnaudų“, – apie technologijų suteikiamas galimybes pasakoja prof. dr. D. Steponavičius.
Pirmosios Baltijos šalyse
bepiločius orlaivius žemės
ir miškų ūkiui pristačiusios
įmonės „Agrodronas“ vadovas Mindaugas Dorelis, kalbėdamas apie dronų technologijų svarbą žemės ūkyje,
pateikia pavyzdį, kad į rapsų
lauką įvažiavęs traktorius mechaniškai pažeisdamas augalus padaro nuo šešių iki dvylikos procentų žalą. „Jei iš šimto hektarų lauko netenkama
šešių, vertinant dabartinėmis
kainomis, nuostolis – net apie
10 tūkstančių eurų. Naudojant agrodronus, šią derliaus
dalį būtų galima išsaugoti“,
– pasakoja M. Dorelis ir atkreipia dėmesį į kitus naujųjų
technologijų privalumus.
Įkraunama baterija varomas agrodronas – ekologiška darbo priemonė, nes neišmeta CO2 dujų, itin tiksliai
ir taupiai paskirsto augalų
apsaugos priemones ir trąšas. „Išmaniųjų technologijų dėka jos paskirstoma tik
ten, kur jų reikia, ir tiek, kiek
reikia, todėl visa tai leidžia
ne tik taupyti išteklius, bet ir
saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą užauginant sveikesnius produktus“, – akcentuoja

M.Dorelis.
Išskirtinės bepiločių
orlaivių savybės suteikia
naujų galimybių
D. Steponavičius atkreipia dėmesį, kad ūkininkams
padeda ir dronų manevringumas – „Netaisyklingos
formos laukų kampai, kurie
dažnai būna ligų ir kenkėjų
židiniai, dėl nepakankamo
traktorinio agregato manevringumo dažnai lieka nenupurkšti, tuo tarpu dronais pasiekiamas visas perimetras.
Bepiločiai orlaiviai gali būti
pasitelkiami purkšti sudėtingo reljefo laukuose bei aukštus augalus jų nepažeidžiant.
Taip pat svarbu, kad dronais
laukus galima purkšti ir naktį,
kai neskraido bitės“, – dronų
privalumus vardija VDU ŽŪA
mokslininkas.
Svarbu ir tai, kad dronais
ūkininkas laukus gali purkšti net iškart po lietaus, kai
traktoriniais agregatais to
daryti nepatariama. „Keturių
rotorių (propelerių) dronąpurkštuvą galima suprogramuoti taip, kad du purkštukai
po pirmaisiais propeleriais
būtų išjungti, o veiktų tik du
galiniai. Taip pirmųjų rotorių
sudarytas oro srautas nuo
augalų lapų nupučia lietaus
ar rasos lašelius ir paruošia
efektyviam purškimui“, – apie
dronų technologijų suteikiamą laisvę ūkininkams purkšti
neatsižvelgiant į nepalankias
oro sąlygas pasakoja prof. dr.
D. Steponavičius.
Dronai užtikrina tikslų ir
saugų purškimą
Mokslininkas pastebi, kad
visuomenėje jaučiamas nepasitikėjimas purškimu iš oro
– žmonės prisimena purškimus ir tręšimus iš pilotuojamų orlaivių „kukurūznikų“,

kai šie skrisdavo kelių šimtų
metrų aukštyje. „Tuomet būdavo dideli nuostoliai, nes iš
tokio aukščio gaunasi didelis
purškiamų medžiagų lašelių
dreifas. Šiuolaikinis dronas
purkštuvas skrenda apie trijų metrų aukštyje, septynių–
aštuonių metrų per sekundę
greičiu, virš purkštukų įrengti
rotoriai ir propeleriai užtikrina, kad išpurkšti lašeliai būtų
nukreipiami žemyn, į augalo
lapiją ir nepasklistų tolyn į
aplinką“, – pasakoja D. Steponavičius ir atkreipia dėmesį,
kad net ir purškimo operatorius neturi jokio kontakto
su cheminėmis medžiagomis, nes naudojamos iš anksto automatinėse stotelėse
reikiamu tirpalu užpildytos
purškimo talpos. Jos, kaip ir
baterijos, keičiamos kas 12
minučių, keitimas užtrunka
apie 30 sekundžių.
Laukia leidimo naudoti
spiečius
D. Steponavičius apgailestauja, kad kol kas Europos
Sąjungoje vienam purškimo
operatoriui leidžiama valdyti tik po vieną droną, tuo
tarpu JAV jau 2020 m. gauti
leidimai purkšti spiečiais, kai
vienas operatorius valdo daugiau nei vieną bepilotį orlaivį
vienu metu.
„Pagal dabartinę techniką, vienas operatorius vienu
metu sėkmingai gali valdyti
tris dronus, vienas dronas per
valandą gali nupurkšti apie
12 hektarų. Skaičiuojant trijų dronų nupurškiamą plotą
gaunasi tikrai didelis našumas. Palyginimui verta paminėti, kad purkštuvu per valandą galima nupurkšti apie 15
ha”, – apie dronų spiečiaus
privalumus kalba VDU ŽŪA
mokslininkas. ∎

14

2022 m. balandžio 9 d.
naujasis gĖlupis

ŠeimininkĖms

Palydovų nuotraukos rodo, kad Rusijos
versija dėl įvykių Bučoje „neįtikinama“

Gyvsidabriu apnuodytiems Ukmergės
teismo darbuotojams - kompensacijos

Vokietijos vyriausybė trečiadienį pareiškė, kad praėjusį mėnesį darytos palydovinės nuotraukos yra svarus įrodymas, paneigiantis Rusijos
pareiškimus, esą Maskva nesusijusi su civilių gyventojų žūtimis
Ukrainos Bučos mieste. Vaizdai leidžia daryti išvadą, kad aukos, kurių
vaizdus visi matėme, gulėjo ten bent nuo kovo 10-osios.

Šią savaitę gyvsidabriu apnuodytus buvusius ir esamus Ukmergės teismo
darbuotojus pasieks teismo priteisti neturtinės žalos atlyginimai – iš viso
valstybė sumokės per 100 tūkst. eurų, teigia Teisingumo ministerija. 2003
metais Ukmergės teisme rasta gyvsidabrio, o dar didesnis medžiagos
kiekis – apie trys kilogramai – aptiktas 2012 metais, tvarkant signalizaciją.

Kai norisi mėsos...
Kiaulienos sprandinės
kepsnys „Armonika“

Reikės: 1,5 kg kiaulienos sprandinės, 1 didelio svogūno, rūkyto sūrio, mocarelos gabaliukų, 2 pomidorų, česnakų, druskos, prieskonių (pvz., mairūno, kmynų, garstyčių, paprikos miltelių).
Supjaustyti sprandinę 1,5 cm storio kepsneliais, tačiau ne iki galo, apačią palikti neperpjautą. Kepsnelius
patepti garstyčiomis, majonezu, pasūdyti ir apibarstyti
prieskoniais.
Kitus produktus supjaustyti žiedais arba riekelėmis. Į
tarpus tarp sprandinės kepsnelių sudėlioti po riekelę sūrio (kaitaliojant – į vieną tarpą mocarelos, į kitą – rūkyto
sūrio), po svogūno, pomidoro žiedą, kol susisluoksniuos
visa sprandinė. Viršų pašlakstyti aliejumi, apiberti smulkintu česnaku.
Kepti 200 laipsnių temperatūroje apie 1,5 val. Galima
uždengti folija, o po valandos nudengti ir kepti, kol apskrus viršus.

Vištienos kepsnys su
sūrio ir razinų įdaru

Reikės: maždaug 0,5 kg vištienos krūtinėlės, 1 kiaušinio, vištienos prieskonių, druskos, pipirų, aliejaus.
Įdarui: tarkuoto fermentinio sūrio (tinka ir mocarela), razinų.
Apvoliojimui: baltos duonos, kiaušinio plakinio.
Vištienos krūtinėlę supjaustyti labai mažais gabaliukais,
pagardinti prieskoniais, įmušti kiaušinį ir išmaišyti.
Tarkuotą sūrį sumaišyti su verdančiu vandeniu nuplikytomis razinomis.
Duoną supjaustyti nedideliais gabaliukais.
Iš paruoštosvištienos masės formuoti ovalius kepsnelius, į jų vidų dėti įdaro.
Paruoštus kepsniukus pamirkyti kiaušinio plakinyje,
aplipdyti baltos duonos gabaliukais ir trumpai iš abiejų
pusių apkepti keptuvėje su šlakeliu aliejaus.
Apkeptus kepsnelius sudėti į kepimo popieriumi išklotą skardelę ir kepti iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje
15–20 minučių.

Mėsos kukuliai padaže

Traškūs vištienos kepsniai

Reikės: 4 vištienos krūtinėlių, apie 10 šaukštų miltų,
2 kiaušinių, džiūvėsėlių apvoliojimui, pipirų, druskos,
aliejaus kepimui.
Krūtinėlę perpjauti per pusę (išilgai), ištrinti druska
bei pipirais ir leisti pasimarinuoti 10–15 min. Kiaušinius
išplakti su trupučiu druskos.
Keptuvėje įkaitinti aliejų.
Krūtinėlę apvolioti miltuose, tada kiaušinio plakinyje
ir galiausiai džiūvėsėliuose. Dėti į keptuvę su aliejumi ir
kepti, kol mėsa iškeps.
Norint storesnio apvalkalo, prieš dedant į keptuvę dar
kartą apvolioti miltuose, kiaušinyje ir džiūvėsėliuose.
Galima apkepti keptuvėje ir baigti kepti orkaitėje.

Reikės: apie 1 kg mėgstamo faršo,1 a. š. garstyčių, 2 a.
š. pomidorų padažo, 2 v. š. majonezo, pagal skonį prieskonių (džiovintų salierų, muskatų, pipirų ir kt.), 1 kiaušinio,
1 morkos, 4 v. š. tarkuoto kopūsto, 1 didesnio svogūno, 1
saliero stiebo, aliejaus.
Padažui: 2 v. š. pomidorų padažo, 1 v. š. grietinės, 1 v.
š. miltų,
Į faršą dėti garstyčias, pomidorų padažą, majonezą,
druską ir prieskonius, išmaišyti ir palikti maždaug pusvalandžiui.
Svogūną supjaustyti kubeliais. Pusę svogūno pakepinti. Morką ir kopūstą sutarkuoti burokine tarka ir suberti
į faršą. Į mėsą sudėti ir atvėsusius svogūnus, įmušti kiaušinį ir gerai išminkyti.
Drėgnomis rankomis formuoti nedidelius kukuliukus
ir lengvai apkepti keptuvėje.
Dėti į puodą, užpilti verdančio vandens, suberti likusį svogūną, kubeliais supjaustytą saliero lapkotį, įberti
druskos.
Užvirus supilti su trupučiu vandens sumaišytą pomidorų padažą, grietinę ir ant mažos ugnies troškinti apie pusvalandį. Bebaigiant padažą sutirštinti šaukštu miltų.

Kiauliena, kepta orkaitėje

Reikės: 1 kg kiaulienos sprandinės (arba kiaulienos
mentės), 3–4 skiltelių česnako, 1 v. š. garstyčių, druskos,
pipirų, kvapiųjų pipirų, 2 v. š. majonezo, 0,5 a. š. kuminų,
1 didelės morkos, 1 svogūno, 100 ml vandens.
Kiaulieną supjaustyti 4–5 centimetrų gabalais, dėti į
dubenį, užberti druskos, pipirų, sudėti kapotą česnaką ir
garstyčias.Viską gerai ištrinti rankomis ir palikti kelioms
valandoms ar per naktį vėsiai (šaldytuve).
Prieš kepant į kiaulienos dubenį sukrėsti majonezą, suberti kuminus ir gerai išmaišyti.
Į kepimo rankovę sudėti nemažais gabaliukais supjaustytas morkas ir svogūną, ant jų sudėti paruoštą kiaulieną,
įpilti vandens.
Abu rankovės galus užrišti, pradurti skylutę ir perkelti
į kepimo skardą.
Dėti į iki 200 laipsnių temperatūros įkaitintą orkaitę.
Po 30 minučių temperatūrą sumažinti iki 180 laipsnių ir
dar pakepti maždaug 15–20 minučių.

Maltos vištienos
kepsnys su pievagrybiais

Reikės: 800–900 g maltos vištienos, 2 v. š. sviesto, 1
poro (arba vidutinio dydžio svogūno), 200 g pievagrybių,
2–3 griežinėlių rūkytos šoninės (nebūtinai), 2 a. š. džiovinto mairūno, dviejų trečdalių puodelio džiūvėsėlių, 1
kiaušinio, druskos ir pipirų pagal skonį.
Susmulkinti porą arba svogūną, grybus bei rūkytą šoninę. Į keptuvėje ištirpintą sviestą sudėti svogūnus ar porus, pakepinti, kol pradės minkštėti, ir sudėti šoninę bei
pievagrybius, pabarstyti druska, pipirais ir kepti vis maišant, kol viskas suminkštės. Atvėsinti.
Dideliame dubenyje sumaišyti maltą vištieną, porų ir
pievagrybių mišinį, džiūvėsėlius, mairūną, kiaušinį, pagardinti druska bei pipirais. Masę sukrėsti į paruoštą kepimo
indą. Kepti iki 190–200 laipsnių temperatūros įkaitintoje
orkaitėje maždaug 50–60 minučių.
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Mėsos perdirbėjai įspėja apie
augsiančias kainas

Kelių policijos pareigūnams perduota
11 naujų tarnybinių motociklų

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos vadovas sako, kad mėsos brangimas Lietuvoje yra neišvengiamas, tik laiko klausimas, kada tai atsitiks
- „Prieš du mėnesius sakėme, kad bus apie 30-40 proc. brangimas dėl
energetinių resursų, bet žaliavoms pabrangus 60 proc. pabrango kiauliena Vokietijos biržoje, kuri diktuoja kiaulienos europines kainas.“

Jais važinės Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės ir Klaipėdos apskričių policijos pareigūnai, BNS informavo Lietuvos kelių policijoje. Šios transporto
priemonės kainavo 253 tūkst. eurų. Pasak policijos, motociklai daug
lengviau įveikia automobilių srautus, jie nepakeičiami vykdant palydas ir
eskortavimą, padarant pravažiuojamus maršrutus, sustabdant eismą.

Reikės: 1 vištienos filė, aliejaus kepimui, 4 v. š. krakmolo, 5–6 v. š. vandens, 3 v. š. pomidorų padažo, 1 v. š.
cukraus, 1 v. š. ryžių acto.
Ryžiams: 1 stiklinės apvaliųjų ryžių, 2 kiaušinių, 1
morkos, ryšelio svogūnų laiškų, 100 g virto kumpio, 100
g konservuotų kukurūzų, 100 g konservuotų žaliųjų žirnelių, aliejaus (kepimui), pagal skonį druskos.
Išvirti ryžius. Morką ir kumpį supjaustyti nedideliais kubeliais, susmulkinti svogūnus. Dubenėlyje išplakti kiaušinius ir iškepti keptuvėje gerai įkaitintame aliejuje.
Kitoje keptuvėje apkepti morką, svogūnus, kumpį, suberti kukurūzus ir žirnelius. Kai viskas lengvai apkeps,
suberti ryžius, keptus kiaušinius, gerai išmaišyti ir pagardinti druska.
Vištienos filė supjaustyti pailgais gabaliukais (stengtis,
kad būtų ploni) ir šiek tiek pasūdyti.
Nedideliame indelyje sumaišyti tris šaukštus krakmolo
ir keturis šaukštus vandens.
Gilesnėje keptuvėje įkaitinti aliejų.
Vištienos juosteles pamirkyti krakmole (galima dar apvolioti sausame krakmole) ir kepti aliejuje, maždaug 3–5
minutes (priklausomai nuo juostelių dydžio).
Iškepus visą vištieną, ruošti padažą. Sumaišyti vieną
šaukštą krakmolo ir vieną šaukštą vandens. Didelėje keptuvėje įkaitinti šaukštą aliejaus, įpilti pomidorų padažo ir
suberti cukrų. Gerai išmaišyti ir maišant supilti vandenyje
ištirpintą krakmolą, pagardinti ryžių actu.
Į paruoštą padažą suberti keptas vištienos juosteles ir
išmaišyti, kad jos visos pasidengtų padažu.

Čičinsko kepsniai

Reikės: 500 g kiaulienos faršo, 3 kiaušinių, druskos,
pipirų, 1 kg virtų bulvių, 2 stiklinių miltų, aliejaus kepimui (virimui).
Į faršą įmušti kiaušinį, įberti druskos, pipirų ir išminkyti.
Virtas bulves sumalti, suberti miltus, įmušti kiaušinius
ir užminkyti tešlą. Iš gautos tešlos iškočioti blyną ir supjaustyti maždaug 3 cm pločio juostelėmis.
Iš faršo padaryti maždaug piršto storio ir ilgio pailgas
lazdeles ir jas apvynioti tešlos juostelėmis.
Virti gerai įkaitintame aliejuje, kol gražiai parus.

Saldžioji bolivinės balandos pusė: sveikuoliški
desertai Velykų stalui

I

tin maistingos ir naudingos bolivinės balandos
sėklos dažniausiai naudojamos gaminant nesaldžius
patiekalus. Galbūt nepagalvojote, tačiau šios sėklos neįtikėtinai puikiai tinkamos ir
desertams. Kviečiame atrasti kitą – saldžiąją – bolivinės
balandos pusę. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“
komunikacijos vadovė, sako,
kad lietuviai domisi maistu
ir jo tendencijomis, o dėmesys sveikesniems desertams
auga.
Desertai – su
sveikesniais priedais
„Net ir laikantis sveikos gyvensenos saldumynų iš savo

puikiai dera su šokoladu.
„Ruošiant desertus naudoti galite ne tik įvairiausias sodo ir daržo gėrybes, riešutus
ar sėklas, bet ir kruopas, pavyzdžiui, vis populiarėjančią
ir organizmui itin naudingą
bolivinę balandą. Bolivinėje
balandoje yra gausu baltymų
ir skaidulų. Įdomu dar ir tai,
kad desertuose puikiai tinka
ne tik iš bolivinių balandų pagaminti miltai, bet ir pačios
kruopos, kurios dažniausiai
gaminant skanėstus naudojamos jau išvirtos“, – sako T.
Lauvray.
Dera ir pyraguose, ir
sausainiuose
„Iki“ konditeris pasakoja,

Braunis su bolivine balanda

Jums reikės: 2 kiaušinių, 100 g rudojo cukraus, 4 v. š.
kokosų aliejaus, 50 g smulkintų graikinių riešutų, 120 g
virtų bolivinės balandos sėklų, 2 a. š. kepimo miltelių, 3 v.
š. kakavos miltelių, 60 ml pieno, 250 g aviečių.
Į dubenį įmuškite kiaušinius, suberkite rudąjį cukrų ir
išplakite. Kai masė suputos, supilkite į ją alyvuogių aliejų,
suberkite smulkintus riešutus, kepimo bei kakavos miltelius, bolivinės balandos sėklas ir supilkite pieną. Viską
išplakite rankiniu plaktuvu ir paruoštą tešlą supilkite į
kepimo popieriumi išklotą kepimo skardą (20 x 23 cm).
Braunį pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 180 °C, ir kepkite
20–25 minutes. Iškeptą braunį supjaustykite ir patiekite
su avietėmis.

raciono išbraukti nebūtina.
Šiuo metu yra galybė alternatyvų, kurios konditerijos
gaminius paverčia sveikesniais. Pavyzdžiui, atnaujintame savo desertų asortimente
siūlome pyragaičius, kuriuose itin mažai angliavandenių,
todėl jie puikiai tinka ir tiems,
kurie maitinasi pagal keto mitybos taisykles. Pirkėjai vertina ir desertus su mažiau cukraus, be laktozės ar glitimo
– jie dažnai pastebimi pirkinių krepšeliuose“, – teigia V.
Budrienė.
„Iki“ konditerijos skyriuje
dirbantis Thierry Lauvray
sako, kad saldėsiai nebūtinai
turi būti riebūs ar itin saldūs,
ir norintieji Velykoms pasigaminti skanų, tačiau sveikesnį
desertą, juos ruošdami gali
naudoti natūralius saldiklius:
medų, agavų ar klevų sirupą, džiovintus arba šviežius
vaisius ir uogas. Įvairiausius
desertus galima netgi pagardinti daržovėmis – moliūgais,
avokadais, burokėliais, kurie

kad virtos bolivinės balandos
kruopos ar sėklos patiems
įvairiausiems desertams prideda papildomos, malonios
tekstūros. „Bolivinė balanda
yra pakankamai neutralaus,
švelnaus, netgi kiek riešutinio
skonio. Dėl savo subtilumo
bolivinės balandos puikiai
tinka gardinant desertus“, –
pabrėžia T. Lauvray.
Pasak konditerio, virtas bolivinės balandos kruopas galite naudoti ruošdami braunius, tartas ar kitus skanėstus. Virtos bolivinės balandos
mėgstamiems desertams padės desertui išlikti drėgnam.
O, pavyzdžiui, žalios puikiai
tiks keksams ar keksiukams.
Jeigu norite, iš bolivinės balandos galite susimalti ir miltus. Tokie miltai puikiai tiks
patiems įvairiausiems skanėstams: pradedant pyragais
ir baigiant brauniais. Tiesa,
dažniausiai iš tokių miltų yra
gaminami bolivinių balandų
sausainiai.
Dar vienas nuostabus bū-

Bolivinės balandos keksiukai su
braškėmis

Jums reikės: 1 kiaušinio, 200 miltų kepiniams, žiupsnelio druskos, 10 g kepimo miltelių, 60 ml saulėgrąžų aliejaus, 200 g bolivinės balandos sėklų, 100 g rudojo cukraus,
1 a. š. vanilės ekstrakto, 150 ml pieno, 200 g braškių.
Išvirkite bolivinės balandos sėklas pagal ant pakuotės
nurodytas instrukcijas ir palaukite, kol atvės. Dideliame
dubenyje išplakite kiaušinį, suberkite rudąjį cukrų, įpilkite vanilės ekstrakto, aliejaus ir pieno. Miltus sumaišykite
su druska bei kepimo milteliais, paruoštą mišinį suberkite į dubenį su plaktu kiaušiniu ir viską gerai išmaišykite. Galiausiai suberkite virtas bolivinės balandos sėklas ir
įmaišykite jas į tešlą. Pasiruoškite 12 formelių su įklotais
sijonėliais, išpilstykite į juos tešlą ir į kiekvieną įdėkite po
kelis braškių griežinėlius. Paruoštus keksiukus pašaukite
į orkaitę, įkaitintą iki 190 °C, ir kepkite apie 25 minutes.

das panaudoti bolivinę balandą – pasigaminti iš jos paprastai paruošiamą, tačiau
nuostabaus skonio pudingą,
kuris gaminamas su kokosų gėrimu, natūraliais saldikliais: medumi, agavų sirupu
bei vaisiais ar uogomis. Kaip
teigia T. Lauvray, nemėgstantys kokosų gėrimas gali rinktis ir tradicinį pieną arba migdolų, sojų bei ryžių augalinius
gėrimus. Norintieji stipresnio skonio į šį pudingą galėtų įmaišyti cinamono ar kitų
mėgstamų prieskonių.

„Šis receptas – ne tik skanus, bet ir labai lengvai paruošiamas, mat visus ingredientus reikėtų pavirti ant žemos ugnies apie 25 minutes.
Tuomet išdėlioti į indelius,
įdėti į šaldytuvą ir palaukti, kol sustings. Galiausiai jį
pagardinti mėgstamais priedais – riešutais, vaisiais ar
uogomis“, – teigia T. Lauvray
ir dalijasi dar keliais desertų su bolivinėmis balandomis receptais, kurie puikiai
tiks ir ant šventinio Velykų
stalo. ∎

Nekepta bolivinės balandos tarta

Jums reikės: 250 g virtų bolivinės balandos sėklų, 80 g
maltų migdolų, 1 v. š. kakavos, 2 v. š. linų sėmenų, 2 v. š. klevų sirupo, 8 datulių be kauliukų, 4 v. š. kokosų aliejaus.
Įdarui: 250 g maskarponės, 150 g plakamosios grietinėlės, 2 v. š. cukraus pudros, 2 v. š. medaus, 1 a. š. vanilės ekstrakto.
Papuošimui: 300 g šviežių uogų – braškių, šilauogių,
aviečių, 1 a. š. smulkintų pistacijų.
Sumaišykite visus pagrindui skirtus ingredientus ir
paruoštu mišiniu išklokite 23 cm skersmens kepimo
formą. Masę gerai prispausdami, tankiai padenkite visą
kepimo formos dugną bei kraštus ir dėkite į šaldytuvą,
kad sustingtų. Per tą laiką paruoškite įdarą. Elektriniu
trintuvu sutrinkite maskarponę, sumaišytą su cukraus
pudra, tuomet įdėkite medaus, vanilės ekstrakto bei plakamosios grietinėlės ir dar kartą viską išmaišykite trintuvu. Paruoštu įdaru padenkite atvėsusį pyrago pagrindą ir vėl dėkite į šaldytuvą bent 3 valandoms. Kai pyragas
sustings, papuoškite jį šviežiomis uogomis bei pistacijomis. Skanaus!
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JAV paskelbė sankcijas Rusijos
prezidento V. Putino dukterims

Balandį vykdomos policijos priemonės
Iki balandžio 10 d. skiriamas dėmesys privalomų saugos priemonių
(saugos diržų, saugos šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo
sistemų)) naudojimui, balandžio 12–15 d. – pavojingo ir chuliganiško
vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, važiavimo
per sankryžas, šviesoforo signalų paisymo kontrolei, vairuotojų veiklos,
nesusijusios su vairavimu, kontrolei (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis, kt. pašaliniai „darbai“).

Baltieji rūmai trečiadienį paskelbė sankcijas dviem Vladimiro Putino dukterims dėl Maskvos karo Ukrainoje, sakydami, kad šeimos nariai slepia
Rusijos prezidento turtą. JAV taip pat paskelbė sankcijas didžiausioms
Rusijos valstybinėms ir privačioms finansų įstaigoms „Sberbank“ ir „Alfa
Bank“ ir pareiškė, kad uždraustos visos naujos JAV investicijos Rusijoje.

Reanimatologas Šarūnas Judickas: net ir po
mirties gyvybė gali tęstis
V

ienas sunkiausių momentų medikų darbe
– pranešti artimiesiems apie
žmogaus mirtį. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikose dirbantis gydytojas anesteziologas reanimatologas Šarūnas Judickas tą
plonytę ribą tarp gyvybės ir
mirties mato kasdien. Svarbi jo darbo dalis yra ne tik
perduoti liūdnas žinias, bet
ir kalbėtis su mirusiojo artimaisiais apie organų donorystę.
Gydytojas pastebi: jei velionis su šeimos nariais buvo kalbėjęs apie organų donorystę, jai pritaręs, tuomet
mintis, kad dalelė mylimo
žmogaus toliau gyvens, teikia
šeimai paguodą ir palengvina
netekties skausmą.
Apie netikėtai užklumpančią mirtį, gyvybės stebuklą ir
labiausiai įsiminusį pokalbį
su mirusio žmogaus artimaisiais kalbamės su gydytoju
anesteziologu reanimatologu
Šarūnu Judicku.
Be abejo, labai sunku
pranešti žmonėms, kad jų
šeimos narys mirė. Kaip
Jūs tokiems pokalbiams
ruošiatės?
Šie pokalbiai visuomet yra
sunkūs. Manau, kad kitaip
būti ir negali. Dažniausiai tos
ligos, kurios sukelia smegenų
mirtį, yra ūminės ir nutinka
staiga iki to pakankamai sveikai atrodžiusiam žmogui. Pavyzdžiui, žmogus ryte išeina į
darbą, ten smegenyse plyšta
kraujagyslė, dėl kraujo išsiliejimo stipriai pažeidžiamos
smegenys ir dar po kelių valandų įvyksta smegenų mirtis. Dėl tokios staigios ligos
artimiesiems žinia apie mirtį
yra kaip perkūnas iš giedro
dangaus.
Prieš tokius pokalbius visuomet stengiamės išsiaiškinti, ką artimieji jau žino
apie jiems brangaus žmogaus būklę. Tada, suprantama
kalba pasakojame ligos eigą,
jos vystymąsi bei sukeltus
pokyčius organizme. Tokio

pokalbio metu labai svarbu,
kad žmonės suprastų, kas
ir kodėl įvyko, ir kokios yra
to pasekmės. Jei pokalbis su
artimaisiais vyksta ligoninėje, tai stengiamės parodyti
kompiuterinės tomografijos vaizdus, kuriuose matyti
smegenų pažeidimo dydis,
taip informacija tampa aiš-

bio su artimaisiais metu užsimename, kad tokiais atvejais dažnai įvyksta smegenų
mirtis ir iki kito pokalbio,
kuris dažniausiai vyksta po
kelių valandų, artimieji jau
būna paieškoję informacijos
apie smegenų mirtį, neretai
ta informacija būna susijusi
ir su donoryste. Daugėjant

žymiai lengviau ir ramiau priimti sprendimą. Tokiais atvejais, kai mirties fakto negali
pakeisti, mintis, kad artimojo
dalelė toliau gyvens kitame
žmoguje ir pratęs gyvybę, palengvina gedėjimo procesą,
todėl veikia ir terapiškai, nes
taip išpildoma ir mirusiojo
valia. Todėl svarbiausia yra
paskatinti žmones pakalbėti šia tema su artimaisiais ir
pasakyti savo valią.

kiau suprantama.
Kad ir kaip ruošiesi, tačiau
vis tiek galų gale esi tik žmogus ir iki galo nepavyksta atsiriboti bei dalis minčių kurį
laiką sukasi galvoje.
Jums ne kartą yra tekę
bendrauti su mirusio paciento artimaisiais apie organų donorystę. Kokios būna
žmonių reakcijos?
Bendravimas su mirusiojo
artimaisiais apie organų donorystę yra dalis anesteziologo-reanimatologo darbo. Kad
geriau suprastume, kokios
būna reakcijos, prisiminkime, kad dažniausiai tai vyksta
staigios mirties akivaizdoje.
Žmonių reakcijos būna įvairios – nuo pykčio ir audringų
emocijų iki konstruktyvaus
pokalbio.
Dažniausiai, kai matome
didelio mąsto smegenų sužalojimą, jau pirmojo pokal-

informacijos apie donorystę žmonės gana dažnai jau ir
patys iš karto ima klausti apie
donorystę.
Sunkiausia būna, kai su artimaisiais pirmą kartą bendraujame jau įvykus smegenų mirčiai, tuomet vienu
metu yra informuojame apie
mirtį ir paklausiame apie
organų donorystę. Tokiais
atvejais artimiesiems yra labai sunku, nes reikia ne tik
išgirsti labai liūdnas žinias,
bet ir priimti sprendimą dėl
donorystės.
Ką sako tie, kurie sutinka
paaukoti mirusio žmogaus
organus donorystei?
Kiekvieno pokalbio su artimaisiais metu klausiame,
ar jie prieš tai buvo kalbėję
su mirusiuoju žmogumi apie
organų donorystę ar gal žino
jo valią? Jei apie tai buvo kalbėta – artimiesiems tampa

Kaip savo sprendimą
argumentuoja atsisakiusieji?
Niekada negalima teisti ir
donorystei prieštaraujančių
artimųjų. Reikia pamėginti
suprasti, kad jie šiuo metu
išgyvena tikrą pragarą ir donorystė šiuo metu mažiausiais rūpi. Jiems tuo metu yra
šokas. Prieštaravimas dažniausiai išsakomas tada, kai
nebuvo su artimuoju prieš tai
kalbėta apie donorystę ir kai
apskritai trūksta informacijos apie organų donorystę ir
patį procesą.
Dalis žmonių mažai žino
apie donorystę, todėl svarbu
ir toliau šviesti visuomenę.
Dažnai pasitaiko atvejų, kai
atsakius į visus klausimus ir
suteikus reikalingą informaciją žmonės sutinka paaukoti organus.
Yra darytas tyrimas, kurio

metu, praėjus keliems mėnesiams po artimojo mirties,
buvo pakartotinai susisiekta
su donorystei prieštaravusiais artimaisiais. Didžioji jų
dalis, kai nurimsta emocijos
ir susitaiko su mirtimi, sako, kad dabar pakeistų savo
nuomonę ir sutiktų paaukoti
organus.
Gal galėtumėte papasakoti apie labiausiai įsiminusį atvejį ar pokalbį?

Labiausia įsiminęs atvejis,
kai jaunai užsienietei keliavusiai per Lietuvą plyšo smegenų kraujagyslė ir ji buvo atvežta į mūsų ligoninę kraštutinai sunkios būklės. Po kelių
valandų nustatėme smegenų
mirtį ir turėjome apie tai pranešti jos vyrui ir 3 metų vaikui. Pokalbis vyko užsienio
kalba. Buvo be galo sunku
matyti, ką išgyvena artimieji.
Moters vyras norėjo, kad pokalbyje dalyvautų ir sūnus,
todėl pokalbis turėjo būti suprantamas ir vaikui. Pasakojome apie galvoje sprogusį
balionėlį, stiprų miegą, iš kurio jo mama jau nepabus.
Viso pokalbio metu vyras
verkė. O pokalbio pabaigoje
sūnus apkabino tėtį ir pasakė: „Tėti, neverk, aš tavimi
pasirūpinsiu“. Jie sutiko donorystei ir tos moters organai
toliau tęsia gyvenimą išgelbė-

ję net kelias gyvybes.
Po metų šis vyras ir vaikas
sugrįžo aplankyti mūsų į ligoninę ir sako, kad labai džiaugiasi tuo metu priimtu sprendimu, nes jų brangus žmogus
gyvena toliau.
Kokia, Jūsų manymu, yra
organų donorystės padėtis
Lietuvoje? Kaip galima būtų ją pagerinti? Ar donorystės modelio keitimas iš informuoto į numanomą galėtų pagerinti padėtį?
Organų donorystės padėtis
yra gana gera. Ji gali būti dar
geresnė ir tai yra įmanoma.
Apskritai, organų donorystės
situacija yra tiesiogiai susijusi
su pasitikėjimu medikais. Situaciją pagerintų kryptingas,
ilgalaikis ir efektyvus informacijos apie donorystę planas. O geriausia priemonė,
kurią iš karto galime išbandyti kiekvienas iš mūsų – pasakyti artimiesiems savo valią
dėl organų donorystės.
Numanomas sutikimo modelis yra svarbus ir gali būti
naudingas, tačiau tai tik viena iš priemonių, kuri galėtų
pagerinti organų donorystės
situaciją Lietuvoje. Tam, kad
šis modelis būtų priimtas ir
veiktų optimaliai bei efektyviai, pirmiausia Lietuvai reikia tvirto pasiruošimo, nuoseklaus plano su serija įvairių kompleksiškų priemonių,
kurios galėtų padėti šviesti
visuomenę ir kartu skatinti
organų donorystę. Vien tik
modelio pakeitimas situacijos nepagerintų, tačiau kartu
su kitomis priemonėmis – tai
gali būti efektyvi priemonė išgelbėjant daugiau gyvybių.
Ką pasakytumėte tiems
žmonėms, kurie abejoja
dėl organų donorystės?
Paradoksalu, bet kiekvienam iš mūsų net ir po persirgto gripo kartais gali prireikti organų transplantacijos. Organų laukiantys žmonės yra tokie patys kaip kiekvienas iš mūsų. Laikausi
nuomonės, kad mus visus
vienija gyvybė. Todėl kartais,
net ir po mirties, galime padaryti taip, kad gyvybė ir toliau
tęstųsi. ∎

Primename: nevartoti kalio jodido
tablečių ir kitų jodo preparatų

N

emažai žmonių, baimindamiesi dėl Rusijos Federacijos karo veiksmų
Ukrainoje ir galimų branduolinių avarijų, vaistinėse, taip
pat įvairiose internetinėse
svetainėse ieško ir perka
preparatus bei maisto papildus, sudėtyje turinčius jodo.
Dėmesio! Branduolinės avarijos atveju apsaugoti skydliaukę gali tik kalio jodido
tabletės, ir tik tuo atveju, jeigu aplinkoje pasklistų radioaktyvusis jodas. Skydliaukės
apsaugai branduolinės avarijos atveju netinkami vartoti jokie kiti medikamentai,
kurių sudėtyje yra jodo, nes
jų paskirtis yra kita ir juose
nėra tiek stabiliojo jodo, kad
apsaugotų skydliaukę nuo
radioaktyviojo jodo kaupimosi.
Kalio jodido tabletes galima vartoti tik po Sveikatos
apsaugos ministerijos oficialaus kreipimosi, pavyzdžiui,
per radiją arba televiziją. Šio
vaisto jokiu būdu negalima
vartoti profilaktiškai, jis būtų
veiksmingas, tik įvykus avarijai veikiančioje atominėje
elektrinėje ir į aplinką patekus radioaktyviajam jodui.
Nebeveikiančios Černobylio
atominės elektrinės zonoje
aplinkoje gali pasklisti radioaktyviųjų medžiagų (pavyzdžiui, įvykus gaisrui ar kitai
nelaimei), tačiau tarp jų radioaktyviojo jodo nebūtų, todėl kalio jodido tablečių gerti

nereikėtų. Černobylio avarijos metu (1986 m.) aplinkoje pasklidęs radioaktyvusis
jodas visiškai suskilo ir natūraliai pasišalino iš aplinkos
praėjus keliems mėnesiams
po avarijos.
Svarbu atminti, kad skydliaukės apsaugai branduolinės avarijos atveju netinkami
vartoti jokie kiti jodo preparatai – spiritiniai jodo tirpalai
ir / ar jodo purškalai, skirti
burnos gleivinei gydyti, taip
pat maisto papildai su jodu,
nes jie neapsaugotų skydliaukės nuo radioaktyviojo jodo
žalingo poveikio. Spiritinis
jodo tirpalas yra skirtas tik
išoriniam vartojimui – tepti
ant odos, o burnos gleivinės
purškalai su jodu skirti gerklės ligoms gydyti. Šių preparatų veiklioji medžiaga yra ne
kalio jodidas, o tiesiog jodas,
kuris yra stipriai oksiduojančiai ir toksiškai veikianti
medžiaga, galinti sukelti cheminių audinių nudegimų ir
apsinuodijimą, todėl jokiais
būdais jo negalima gerti, net

ir skiedžiant vandeniu.
Dar vienas sklandantis mitas – neva teigiamas maisto
papildų, savo sudėtyje turinčių jodo, poveikis juos pavartojus iškart po branduolinės
avarijos. Specialistai pabrėžia,
kad tokių maisto papildų sudėtyje esantis jodo kiekis yra
labai mažas, nėra aišku, kokių
junginių pavidalu maisto papilduose esantis jodas yra, todėl nėra aiškus ir šiuose papilduose esančio jodo poveikis,
pasiskirstymas organizme,
nėra ir negali būti įrodytas poveikis blokuojant skydliaukę
nuo radioaktyvaus jodo pasisavinimo branduolinės avarijos metu. Dėl to maisto papildai nėra tinkami skydliaukės
apsaugai branduolinės avarijos atveju.
Radiacinės saugos centras
nuolat stebi radiacinį foną
Lietuvoje. Pavojaus atveju jis
nedelsiant informuos atsakingas institucijas ir gyventojus bei pateiks rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų
taikymo. ∎

Toliau vienišo asmens išmoka
bus mokama periodiškai kas
mėnesį. Vieno mėnesio išmokos dydis – 32 eurai.
Klientai, gaunantys pensijas
į namus arba pašte, šią išmoką
gaus balandžio mėnesį kartu
su pagrindine pensija.
Vienišo asmens išmoka skiriama automatiškai, kad žmonėms nereikėtų rūpintis dėl
prašymo ar kitų dokumentų
pateikimo. Vis dėlto kai kuriais atvejais registre trūksta
reikiamų duomenų. Pavyzdžiui, nepakanka duomenų,
patvirtinančių ištuoką.
Patikslinus duomenis, jei
bus patvirtinta, kad žmogui
priklauso vienišo asmens išmoka, ji bus išmokėta kartu su
nepriemoka nuo paskyrimo
dienos. Šios išmokos pasieks
gavėjus per visą balandį.
Gyventojams, kurie santuo-

ką ar ištuoką registravo Lietuvoje, nereikia patiems kreiptis
į civilinės metrikacijos skyrius
ar kitas įstaigas. „Sodros“ specialistai tarpininkauja perduodant informaciją civilinės
metrikacijos skyriams.
Vienišo asmens išmokos
dydis 2022 metais siekia 32
eurus – tiek, kiek sudaro ir
socialinio draudimo našlių
pensijos dydis. Žmonėms,
gaunantiems našlių pensijas,
vienišo asmens išmoka neskiriama – jie ir toliau gauna našlių pensijas. Vienišo asmens
išmoką gauna tie žmonės,
kurie negauna našlių pensijos arba jų gaunama našlių
pensija yra mažesnė už vienišo asmens išmoką – tokiu
atveju žmogus turi kreiptis į
„Sodrą“ su prašymu stabdyti mažesnės našlių pensijos
mokėjimą. ∎

Vienišo asmens išmoką gavo per
140 tūkstančių gyventojų: dalies
žmonių duomenys dar tikslinami

K

ovą vienišo asmens
išmoką gavo per 140
tūkstančių žmonių, kuriems
ši išmoka paskirta nuo sausio. Gavėjai, kuriems pensijos ir kitos „Sodros“ išmokos
pristatomos į namus, vienišo
asmens išmoką kartu su susidariusia nepriemoka gaus
balandį. Dėl nevisiškai išsamių Gyventojų registro įrašų
dalies gyventojų duomenys
dar tikrinami ir sprendimai
dėl išmokos skyrimo bus
priimti, kai duomenys bus
patikslinti.
Kovo mėnesį vienišo asmens išmoką į banko sąskaitą
gavo vieniši žmonės sulaukę
senatvės pensijos amžiaus ir
neįgalieji, negaunantys našlių
pensijos. Kartu buvo sumokėta susidariusi nepriemoka už
du mėnesius, taigi, gavėjams
iš viso pervesta po 96 eurus.
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Vaistininkė apie netikėtas istorijas
darbe ir net išsaugotas gyvybes
2022 m. balandžio 9 d.
naujasis gĖlupis

P

andemijos laikotarpiu „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Kristina
Šnirpūnienė pastebėjo, kad
vis dažniau pacientai pradėjo kreiptis į vaistininkus su
klausimais ir pagalbos prašymu, kai iš karto negalėjo
patekti pas gydytoją. Tačiau,
vaistininkas negali ir neturėti nustatinėti diagnozių – gali
tik duoti patarimą, į kokį gydytoją specialistą rekomenduojama kreiptis, į kokią
sveikatos problemą atkreipti
dėmesį.
„Kartą į mane kreipėsi moteris su prašymu parinkti
efektyviausią maisto papildą lieknėjimui. Pasikalbėjus
paaiškėjo, kad ji buvo išbandžiusi ne vieną būdą svoriui
mesti: dietas, sportą, keletą
maisto papildų, bet kas mėnesį vis priaugdavo po keletą
kilogramų. Be to, buvo ir kitų nusiskundimų: nuolatinis
nuovargis, labai sausa oda,
žemas kraujospūdis, kurį vis
bandė pakelti kava. Pasiūliau
kreiptis į šeimos gydytoją
pasitikrinti skydliaukės. Paaiškėjo, kad jai buvo hipotireozė (klinikinis sindromas,
atsirandantis dėl sumažėjusios skydliaukės hormonų
gamybos), o sveikata pagerėjo endokrinologui skyrus
reikiamus vaistus“, – pasakojo „Gintarinės vaistinės“
vaistininkė.
Išsaugota paciento gyvybė
Pasak K. Šnirpūnienės, į
vaistininką visada galima
kreiptis su klausimais dėl
vaistų šalutinio poveikio, vaistų suderinamumo, maisto papildų ar gydomosios kosmetikos pasirinkimo. Ypač svarbus vaistų suderinamumas,
mat gydytojas specialistas ne
visada žino apie visus paciento vartojamus vaistus, ypač
kai pacientas gydosi skirtingose gydymo įstaigose, nepasako gydytojui apie vaistus,
kuriuos perka be recepto.
„Žinodami, kokius vaistus
vartoja mūsų klientai, turėdami vaistų suderinamumo programą ir žinių galime užbėgti
už akių nelaimei. Vienam iš
mūsų vaistinės pacientų nefrologas paskyrė antibiotikų
inkstų infekcijai gydyti, tačiau
jis nežinojo, kad pacientas gydosi privačiai ir vartoja kelių
rūšių stiprius antipsichozinius vaistus, iš kurių vieno
veikimą antibiotikas būtų stipriai susilpninęs. Dėl to paciento būklė galėjo stipriai pablogėti. Iš karto susisiekiau su
gydytoju ir jis pakeitė paskirtą
antibiotiką kitu“, – prisimena
vaistininkė.

Anot jos, pacientai kartais
nepapasakoja gydytojams
apie visus savo nusiskundimus. Pavyzdžiui, atėję pas
reumatologą kalba tik apie sąnarių problemas, o apie lėtinį
gastritą net neužsimena, nes
tai nesusiję. Žmogus nežino,
kad ši informacija labai svarbi
parenkant vaistus nuo skausmo – tokiu atveju vaistininkai
tampa tarpininkais tarp gydytojo ir žmogaus, sveikatos
komandos nariu.
„Pas mane atėjo moteris,
kuriai dėl kvėpavimo takų
infekcijos buvo paskirtas antibiotikas. Pamačiusi jos veide
išgąstį, pradėjau klausinėti, ar
pirmą kartą gers šį vaistą. Pasirodo, kad prieš metus nuo
šito antibiotiko buvo stipriai
išberta, gėrė nereceptinius
vaistus nuo alergijos. Atsidariusi jos elektroninius receptus sistemoje pamačiau,
kad paskirtas antibiotikas
priklauso tai pačiai cheminei
grupei, kaip ir tas, kuris prieš
metus pacientę alergizavo. Šią
informaciją perdaviau šeimos
gydytojai, kuriai pacientė apie
buvusią alergiją nepapasakojo“, – pažymi K. Šnirpūnienė.
Laukia, kol ištuštės
vaistinė
Vaistininkės teigimu, reikėtų konsultuotis net renkantis
maisto papildą. Gyventojams
nėra malonu kalbėtis apie
pilvo pūtimą ar sumažėjusią
potenciją, dėl to atrodo, kad
pasiimti maisto papildą iš savitarnos lentynos yra paprasčiau. Tačiau ji ragina pasitarti
su vaistininku ir išvengti didesnių sveikatos problemų.
„Kadaise manęs vyriškis
paklausė, kada vaistinėje būna mažiau žmonių, nes jis
nori išsamiai pasitarti. Jis atėjo sutartu laiku ir paaiškėjo,
kad turi „vyriškų“ problemų,
norėjo išsiaiškinti, kokie vais-

tai efektyviausi, kuo jie skiriasi. Atsakiusi į jo klausimus
taip pat pasiūliau pasimatuoti kraujospūdį. Spaudimas
buvo didokas, gal dėl streso,
o gal potencijos problemos
priežastis buvo kardiologinės
bėdos. Kadangi vyras niekada nesitikrino cholesterolio,
nebuvo daryta kardiograma,
pasiūliau jam sudalyvauti
nemokamoje prevencinėje
sveikatos patikros programoje. Džiaugiuosi, kad jis sutiko
kreiptis į šeimos gydytoją ir
pasitikrino, mat jam buvo
rastas padidintas kraujospūdis, aukštas cholesterolis ir
paskirtas atitinkamas gydymas“, – apie situaciją pasakoja
K. Šnirpūnienė.
Pasak jos, šis atvejis parodo
dar ir tai, kaip žmogaus organizme viskas yra susiję, todėl
kalbant su gydytoju ar vaistininku svarbu papasakoti kiekvieną smulkmeną. Iki šiol ji
sako prisimenanti atvejį, nutikusį prieš dešimt metų.
„Moteris pasakė, kad jau
laukiasi kelis mėnesius, bet
prieš kelias dienas ją perpūtė ir pradėjo truputį skaudėti
viena veido pusė. Iš kur sklido skausmas – ji negalėjo tiksliai pasakyti, gal iš dantenų,
gal iš ausies. Pasiūliau jai nuo
skausmo išgerti paracetamolio, o jei negerės – kreiptis į gydytoją. Pas gydytoją ji pateko
tik po 5 dienų, deja, per vėlai.
Paaiškėjo, kad skausmo priežastis buvo herpes virusas,
kuris nuo lūpos pateko į trišakį nervą ir sukėlė uždegimą.
Teko gerti vaistus, įvyko persileidimas. Vis galvojau, kad
jei būčiau uždavusi daugiau
klausimų, jei būčiau pastebėjusi pūsleles ant lūpų, gal būtų
užtekę tik patepti priešvirusiniu tepalu ir viskas būtų buvę
gerai“, – atviravo „Gintarinės
vaistinės“ vaistininkė. ∎
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sveikata
„Energijos vitamino“ trūkumas gali virsti košmaru,
o pažeidimai vaikams lieka visą gyvenimą
NUSIKALTIMAI

I

2022 m. balandžio 9 d.
naujasis gĖlupis

lgą laiką manyta, kad didžiausią riziką patirti vitamino B12 deficitą turi tie,
kas nevartoja gyvūninės kilmės produktų, tai – vegetarai
ir veganai. Vis dėlto tyrimai
parodė, kad net ketvirtadaliui suaugusiųjų būdingas
vitamino B12 nukrypimas
nuo normos. Manoma, jog
deficitą turi kur kas didesnė
populiacijos dalis to net neįtardama. Kas patenka į rizikos grupę ir kodėl?
„Imituoja“ neurologines
ir psichines ligas
„Jeigu į mane kreipiasi klientas, kuris skundžiasi galvos
skausmais, dideliu nuovargiu,
mieguistumu, turi išblyškusią
odą, visuomet rekomenduoju pasitikrinti vitaminą B12“,
– aiškina natūropatinės mitybos specialistė Tautvilė Šliažaitė-Miller.
Vitaminas B12 (kitaip – kobalaminas) padeda palaikyti
sveikas nervų ląsteles, gaminti DNR ir RNR ir yrabūtinas
žmogaus gyvenimui. Jis ne
veltui įvardijamas kaip „energijos vitaminas“, kadangi gali
padėti įveikti nuovargį ir išsekimą, o tie, kuriems trūksta
šio vitamino, kenčia nuo rimtų sveikatos problemų.
Pasak T. Šliažaitės-Miller, apie tai, kad organizmui
trūksta „energijos vitamino“,
gali išduoti itin platus spektras simptomų. Tai – anemija, atminties suprastėjimas,
nuotaikų kaita, apatija, rankų ir kojų tirpimas, raumenų
skausmai, sutrikusi eisena ir
orientacija, nemiga, migrena,
šlapimo pūslės ir vidurių sutrikimai. „Iš tokių įdomesnių
požymių išskirčiau raudoną,
degantį, ištinusį liežuvį“, – priduria T. Šliažaitė-Miller.
Natūropatinės mitybos
specialistės teigimu, esant
B12 deficitui, galima klaidingai įtarti neurologinius ar psichinius sutrikimus, kuriems
būdingi panašūs simptomai.
„Dirbdama privačioje psichoterapijos klinikoje Londone
susidūriau su atvejais, kai
vaikui yra diagnozuojamas
aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (angl. attention deficit /
hyperactivity disorder), nors
jam iš tiesų trūksta kobalomino“, – pasakoja ji.
Kai trūksta vitamino B12
ilgesnį laiką, pokyčiai – dramatiški: gali sutrikti raudonųjų kraujo kūnelių gamyba,

normalus nervų sistemos
darbas, atsirasti negrįžtamų
smegenų, ypač atminties,
pažeidimų, išsivystyti depresija, migrena. Senatvėje B12
trūkumas gali prisidėti prie
Alzheimerio ar demencijos
atsiradimo. „Didžiausia rizika – vaikams. Jų smegenys
dar tik vystosi, ir jeigu jiems
trūksta vitamino B12, galime
padaryti neatstatomą žalą visam likusia gyvenimui“, – pabrėžia T. Šliažaitė-Miller.
Virškinimo problemos,
alkoholis, ligos ir kiti
„vagiai“
Natūralus vitamino B12
šaltiniai – gyvulinės kilmės
produktai, t. y. mėsa, žuvis,
kiaušiniai, pieno produktai.
Tačiau net ir visavertė mityba ne visada gali užtikrinti pakankamą šio vitamino įsisavinimą.
„Atrodo, viską valgome, bet B12 gali
trūkti, jeigu mūsų
žarnyno veikla nėra
puiki. Bėda ta, kad
šiais laikais daug
kas turi virškinimo
sistemos problemų. Kone kas antras
50-metis geria vaistus nuo rūgštingumo, o mažas skrandžio rūgštingumas
yra dažna vitamino
B12 trūkumo priežastis. Be to, lietuviai, kaip ir britai,
mėgsta alkoholį, o
šis – tikrai ne į naudą“, – komentuoja T.
Šliažaitė-Miller.
Kobalamino įsisavinimas silpsta ir
su amžiumi. „Jeigu mums yra
daugiau kaip 60 metų, mūsų
virškinimo sistema veikia ne
taip sklandžiai, ir mes negaminame pakankamai skrandžio vidinio faktoriaus (angl. intrinsic factor), kuris yra
reikalingas įsisavinti B12 ir
kurio gamyba su amžiumi
prastėja“, – teigia natūropatinės mitybos specialistė.
Kita grupė žmonių, potencialiai galinti patirti vitamino
B12 deficitą – nėščios ir žindančios motinos. Nėštumo
metu kūdikis ima mamos atsargas tam, kad susikrautų
savąsias, tad keli nėštumai
ir žindymo laikotarpiai gali išsekinti vitamino B12 atsargas mamoms, kurios šio
vitamino su maistu negauna

pakankamai.
Su B12 deficitu susiduria
žmonės, kuriems diagnozuotos tam tikros ligos, pavyzdžiui, lėtinė uždegiminė virškinamojo trakto liga (Krono
liga) arba genetinė autoimuninė liga, pasireiškianti žarnų
nepakantumu rugių ir kviečių
baltymui (celiakija).
Sergantieji diabetu labiau
rizikuoja vitamino B12 trūkumu. Manoma, kad padidėjusi
gliukozės koncentracija sulėtina kai kuriuos biocheminius
procesus ląstelėje, dėl to padidėja šio vitamino suvartojimas. Taip pat nustatyta, kad
gydant diabetu sergančius
ligonius metforminu ši rizika
dar labiau padidėja.
„Dar vienas svarbus momentas, kai šio vitamino sto-

ka gali išsivystyti, – parazitai
žarnyne ar esant žarnyno
disbiozei. Šią problemą pakankamai dažnai pastebiu,
kai mano pacientai darosi
išmatų tyrimus“, – priduria
natūropatinės mitybos specialistė.
Diagnozė ir gydymas –
kaip nustatyti, ką rinktis?
Vitamino B12 trūkumas
įvertinamas atlikus kraujo
tyrimą. Kobalamino norma
kraujyje suaugusiesiems yra
118–959 pmol/l. Visgi, pasak T. Šliažaitės-Miller, tyrimas ne visada parodo realią
situaciją.
„Jeigu mūsų kraujo tyrimai
rodo, kad B12 užtenka, tačiau
mums pasireiškia jau minėti
simptomai, ypač jeigu esame

veganai (!), reikia pasikliauti
savijauta. Kitas dalykas, jeigu
patenkame į apatinę normos
ribą, ir mus kamuoja simptomai, tikėtina, kad trūksta vitamino B12. Bet kuriuo atveju,
jeigu jau artėjame prie apatinės ribos, rekomenduoju
įtraukti B12 papildomai“, –
sako T. Šliažaitė-Miller.
Rekomenduojama vitamino B12 paros dozė yra 3–4 μg
(mikrogramai). Nėščioms ir
maitinančioms moterims reikia 4–5 mikrogramų per parą.
Svarstant apie papildus, svarbu įvertinti organizmo gebėjimą juos pasisavinti.
Su maistu ar maisto papildais gautas vitaminas B12
absorbuojamas plonosiose
žarnose. Tačiau tais atvejais,
kai pasireiškia virškinimo
sistemos sutrikimai
(dėl amžiaus, vartojamų vaistų ar kitų
ligų), trūksta vidinio faktoriaus, per
žarnų sienelę gali
būti absorbuojamas
tik labai mažas šio
vitamino kiekis.
Tokiais ir kitais
atvejais sprendimas – rinktis pažangių technologijų
būdu sukurtą mikrokapsuliuotą liposomose vitamino
B12 formą. Liposoma – tai mikrokapsulė, kurios apvalkalas sudarytas iš
giminingų ląstelėms
komponentų, dėl to
yra žarnyno ląstelių
atpažis̨ tamas ir lengvai patenka į jų vidų.
Mikrokapsulė yra mažesnė
už ląstelę, todėl liposominis vitaminas tinkamas absorbcijai žarnyno ląstelėse
be papildomo smulkinimo
ir greitai pasisavinamas. Patentuota efektyvaus pasisavinimo technologija užtikrina
mikrokapsulių pagaminimo
kokybę (mikrokapsulės dydį,
vienodumą, iš ko pagaminta
ir pan.).
Per kiek laiko atsistato reikalinga vitamino B12 norma?
Be abejo, tai priklauso nuo individualių kiekvieno organizmo poreikių, mitybos pokyčių
bei vartojamų papildų. Visgi daugeliu atvejų tai trunka
mažiausiai kelias savaites ir
galbūt kelis mėnesius. ∎

IR NELAIMES
PRIENAI

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

2022-03-30 apie 17 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Veiverių sen., Veiverių mstl.,
Šviesos g., dega pusiau mūrinis,
pusiau medinis ūkinis pastatas.
Atvykus ugniagesiams pastatas
degė atvira liepsna. Išgelbėtas
namas, esantis už 10 m nuo
gaisravietės.
Alytaus apskr. VPK Prienų r. PK
gautas parduotuvių atstovo pareiškimas, kad 2022-03-31 apie
11 val. Prienuose nenustatytos
tapatybės asmuo iš įrankių
skyriaus ekspozicijos stendo
paėmė kampinį šlifuoklį „DEWALT“ ir išėjo nesumokėjęs.
Nuostolis – 199 eurai.

2022-04-01 apie 9 val. Prienų
r., Išlaužo sen., Šaltupio k., konflikto metu, vyras (g. 1959 m.)
smurtavo prieš moterį (g. 1962
m.). Įvykio aplinkybes aiškinasi
policija.
2022-04-01 apie 12 val. pranešta, kad Prienų r. sav., Jiezno
sen., Strazdiškių k., Pakalnės g.,
dega žolė. Išdegė žolė ir krūmai
30 arų plote.
2022-04-02 apie 11 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Stakliškių sen., Stakliškių k.,
Guostaus g., dega namo kaminas. Kamine degė suodžiai.
Ugniagesiai budėjo, kol suodžiai
išdegė. Dūmų detektoriaus
nėra.
2022-04-02 apie 12 val. gautas
pranešimas, kad Prienuose,
Revuonos g., dega rūsys. Prie
garažų lauke degė medinės
durys. Užgesinta.

2022-04-02 apie 17 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Veiverių sen., Bubautiškės k.,
Ateities g., dega pirtelė. Atvykus
ugniagesiams pirtis degė atvira
liepsna. Nudegė pirties stogas,
išdegė vidus.
2022-04-03 apie 12 val. Prienų r., Išlaužo sen., Gražučių k.,
moteris (g. 1987 m.) pastebėjo,
kad iš jos namo, išlaužus langą,
pavogta 20 000 eurų. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas pagal LR
BK 178 str. 3 d.

2022-04-04 Alytaus apskr.

VPK Prienų r. PK gautas vyro
(g. 1981 m.) pareiškimas, kad
laikotarpiu nuo 2022-04-01
iki 2022-04-03 pavogta jam
priklausanti valtis, kuri buvo
laikoma Jiezno ežere prirakinta
grandine su pakabinama spyna.
Nuostolis – 500 eurų.
2022-04-04 apie 14 val. Prienuose, Kauno g., patikrinimui
sustabdžius automobilį „Subaru Forester“, paaiškėjo, kad jį
vairavo neblaivus (2,07 prom.
alkoholio) vyras (g. 1966 m.).
Įvykis tiriamas.

2022-04-05 apie 4 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Veiverių sen., Veiverių mstl.,
Kaštonų g., iš kaimyno namo
kamino matyti liepsna. Kaminas nebuvo įkaitęs. Dūmų
detektoriaus nebuvo.

KAZLU RUDA

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

2022-04-01 apie 21 val. Kazlų
Rūdos sav., Višakio Rūdos k.,
Mokyklos g., namuose, kilus
konfliktui, du neblaivūs (2,16
prom., kitas – tikrintis blaivumą atsisakė) vyrai (g. 1988
m. ir 1979 m) smurtavo prieš
neblaivų (2,06 prom.) vyrą (g.
1980 m.). Įtariamieji sulaikyti
ir uždaryti į ilgalaikio sulaikymo
patalpą. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas pagal LR BK 140 str.
2 d.
2022-04-03 apie 4 val. Kazlų
Rūdos sav., Krūvelių k., Rūtų
g., namuose, neblaivus (1,14
prom.) vyras (g. 1975 m.)
smurtavo prieš neblaivią (1,23
prom.) moterį (g. 1977 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
pagal LR BK 140 str. 2 d.
2022-04-03 apie 16 val. pranešta, kad Kazlų Rūdos sav.,
Kazlų Rūdos sen., Kazlų I k.,
Beržų g., dega žolė. Išdegė 15
arų plotas.

2022-04-03 apie 17 val. gautas
vyro pranešimas, kad tą pačią
dieną, Kazlų Rūdoje, V. Borisevičiaus g. esančioje traukinių
stoties automobilių stovėjimo
aikštelėje buvo pavogti jam
priklausantys daiktai. Patirta
žala – apie 582 eurai. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas pagal LR
BK 178 str. 1 d.
2022-04-04 apie 23 val. gautas
pranešimas, kad Kazlų Rūdos
sav., Kazlų Rūdos sen., Bagotosios k., ant kelio nuvirtęs medis.
Medis supjaustytas, patrauktas
į šalikelę, važiuojamoji kelio
danga nušluota.

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
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 Mylėti 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

SEkMAdIENIS
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 LRT radijo žinios 06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda 07:30 Šventadienio mintys 08:00 Išpažinimai 08:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite 09:00 Čia
mano sodas 09:30 Gamtininko užrašai 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30
Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:30 Mano geriausias
draugas 12:00 Afrika 12:55
Premjera. Žalioji planeta
13:50 Mis Marpl. Paskelbta
žmogžudystė 15:30 Žinios.
Orai. 15:45 Istorijos detektyvai 16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis” 18:30 Žinios.
Sportas. Orai 19:00 Keliai
19:30 Savaitė 20:30 Panorama 20:52 Sportas 21:00
Premjera. „Portoﬁno” viešbutis 22:00 Moters portretas
00:25 El Padre Medico. Dok.
ﬁlmas 02:10 Dėl viso pikto.
Romantinė komedija 03:50
7 Kauno dienos 04:20 Mis
Marpl. Paskelbta žmogžudystė. Detektyvas

nevaldoma. Žmonijos katastrofos (9) 13:20 Pragaro virtuvė (19) 14:20 Ekstrasensų
mūšis (5) 17:00 Betsafe–LKL
čempionatas. Jonavos „CBet“
- Kauno „Žalgiris“ 19:30 Juodasis sąrašas (17) 20:30
Atsarginis prezidentas (22)
21:30 Sūnus paklydėlis (5)
22:30 Narkotikų prekeiviai.
Meksika (2) 23:45 Rokis
Balboa

06:59 Programa 07:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/13) 08:00
Miško balsas 08:30 Kaimo
akademija 09:00 „Aiškiaregė” (1/7,8) 10:00 Krepšinio pasaulyje 10:30 Bušido
ringas. Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2022” 11:00
180° kampu 11:30 Švyturių
žmonės 12:00 „Teisingumo
agentai“ (4/1,2) 14:00 „Pėdsakas.“ (2/47,48) 16:00 Žinios 16:28 Orai 16:30 „24/7“
18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Reali mistika“ (5/27)
20:00 Žinios 20:28 Orai
20:30 Lietuvos dvarai. Istorinė, kultūrinė laida 22:30
Žinios 22:58 Orai 23:00
„Teisingumo agentai“ (4/1,2)
01:00 „Pėdsakas.“ (2/47,48)
02:50 „Reali mistika“ (5/27)
03:35 „24/7“ 04:20 „Aiškia06:30 Peliukas Stiuartas Li- regė” (1/7,8) 05:10 Mažos
tlis (7) 07:00 Bunikula (3) Mūsų Pergalės
07:30 Deksterio laboratorija
(19) 08:05 Padūkėlių lenktyTV
nės (4) 08:30 Tomo ir Džerio 06:30 Pasirinkę Lietuvą
šou (31,32,33) 09:00 Ponas 07:00 100 metų propaganMagu (71,72,73) 09:30 Ogis dos 07:30 Pakvaišusi poreir tarakonai (52) 09:40 KI- lė (64,65,66) 09:00 RozenNO PUSRYČIAI Antroji džiun- heimo policija (4,5) 11:00
glių knyga. Mauglis ir Balu Danė Lovinski (7) 12:00
11:30 Laukinių žmonių me- Anos Olson virtuvė (8) 12:30
džioklė 13:35 Vyrai juodais Sveikinimai 15:45 Moteris
drabužiais 15:25 Adamsų (229,230) 17:45 Raudonas
šeimynėlės vertybės 17:20 kambarys (58) 18:45 LaukiTeleloto 18:30 Žinios 19:20 nis miestas (13) 19:45 ŽingsSportas 19:27 Orai 19:30 nis iki dangaus (13) 21:00
Aš matau tavo balsą 21:15 DETEKTYVO VAKARAS NetiPašėlęs Maksas. Įtūžio ke- kėtai dingusieji. Motinystės
lias 23:35 Neprašyti svečiai instinktas 23:05 Greta 01:05
01:25 Kompanijos siela
Nes ji yra moteris 03:15 Kapitonė Marlo. Du gyvenimai
06:00 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 3/301,303s.
07:00 TIESIOGIAI “Ukraina
24”. Ukrainos žinių kanalas
09:00 Svajonių ūkis 8/28s.
09:30 La Maistas 4/28s.
10:00 Pasaulis pagal moteris 11/28s. 11:00 Svajonių
sodai 28 12:00 Laukinė Naujoji Zelandija 4 13:05 Gnomai
14:50 Greitis 2: laivo užgrobimas 17:20 Lietuvis pas lietuvį 1/10s. 18:30 TV3 žinios
100 19:20 TV3 sportas 19:27
TV3 orai 100 19:30 Lietuvos
talentai 7/6s. 22:00 Rembo.
Paskutinis kraujas 00:00
Robotų žemė 02:10 Samdomas žudikas. Nuodėmių
atleidimas
06:00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu 07:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
„Pasaulio taurė 2021“. Radviliškis 08:00 Varom! (13)
08:30 Tauro ragas 09:00
„Lietuvos galiūnų komandinis čempionatas“. Žagarė
(Joniškio r.) 10:05 Brazilija
– gamtos istorija (5) 11:15
Negyvenamose salose su
Beru Grilsu (6) 12:10 Padėtis

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Duokim garo! 07:30 Krikščionio žodis
08:00 Kelias 08:30 Menora
09:00 Širdyje lietuvis 10:00
Pusryčiai pas kaimyną 10:30
Stop juosta 11:30 7 Kauno
dienos 12:00 Mokslo sriuba 12:30 Verbų sekmadienis 13:50 Mano gyvenimas
kaip abėcėlė 15:30 Minčiukų palėpė 16:00 Dainų dainelė 2022 17:30 Kultūringai
su Nomeda 18:30 Stambiu
planu 19:25 Dvasininko Kazimiero Vasiliausko 100mečiui 20:00 Kultūros diena 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 3 minutės iki koncerto 21:03 Premjera. Vienos filharmonijos
orkestro koncertas Zalcburgo festivalyje 22:50 Vien tik
Piazzolla 23:30 Panorama
23:52 Sportas. Orai 00:00
Moters portretas. Melodrama 02:20 Kultūringai su Nomeda 03:15 Mylėti ir atleisti.
Monsinjoras K. Vasiliauskas.
Dok.apybraiža 03:50 Mano
gyvenimas kaip abėcėlė.
Filmas šeimai 05:30 Gamtininko užrašai

tv Programa
PIRMAdIENIS
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 08:55
Detektyvas Monkas 2. Detektyvinis serialas 09:40 Komisaras
Reksas. Detektyvinis serialas
10:30 Tarnauti ir ginti. Serialas
11:30 Kas ir kodėl? 12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
12:30 Tai kur toliau? Kelionių
programa 13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios. Orai. 14:20 Laba
diena, Lietuva 16:30 Pagalbos
šauksmas. Detektyvinis serialas 17:15 Premjera. Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Svarbi
valanda. 19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas 22:30 Dviračio žinios. 23:00 LRT radijo
žinios 23:05 Asmens sargybinis. Kriminalinis serialas 00:10
Komisaras Reksas. Detektyvinis
serialas 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos

(5) 01:45 Narkotikų prekeiviai.
Meksika (2) 02:50 Atsarginis
prezidentas (22)

05:14 Programa 05:15 Vantos
lapas 06:00 Bušido ringas.
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO
KOK 2022”06:15 TV parduotuvė
06:30 Eko virusas 07:00 Švarūs
miestai - Švari Lietuva 07:30
„Aiškiaregė” (1/63,64,65,66,67)
10:05 „Netikėtas teisingumas“
(3/28) 11:10 „Neišsižadėk“ (28)
12:15 TV parduotuvė 12:30 Kaimo akademija 13:00 Nauja
diena 14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/1) 15:00 „Reali
mistika“ (5/28) 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 Lietuva tiesiogiai
19:00 „Reali mistika“ (6/27)
20:00 Reporteris 20:40 Sportas
20:48 Orai 20:50 „Aiškiaregė”
(1/68) 21:25 „Neišsižadėk“ (29)
22:30 Reporteris 22:50 Sportas
22:58 Orai 23:00 Lietuva tiesiogiai 23:30 „24/7“ 00:30 „Vieno
nusikaltimo istorija“(5/1) 01:30
„Reali mistika“ (6/27) 02:30 TV
parduotuvė 02:45 Mokslo ritmu
06:00 Rimti reikalai 4 (46) 03:00 „Netikėtas teisingumas“
06:30 KK2 penktadienis 08:00 (3/28) 03:55 „24/7“ 04:35 „ReVolkeris, Teksaso reindžeris ali mistika“ (5/28)
(64,65) 10:00 Ūkininkas ieško
žmonos (5) 11:00 Keičiu žmoTV
ną (4) 12:00 Speciali Žinių lai- 06:00 Heldtas. Flirtas su teisinda 13:20 Turtuolė varguolė (16) gumu (10) 07:00 Šeimyninės
14:30 Pabelsk į mano širdį (16) melodramos (20) 08:00 Ma15:30 Uždraustas vaisius (15) no namai - mano likimas (50)
16:35 Labas vakaras, Lietu- 09:00 Anupama (99,100) 10:05
va 18:30 Žinios 19:20 Sportas Stebuklas (31) 11:10 Alpių gel19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 bėtojai (10) 12:15 Heldtas. FlirNuo... Iki... 21:00 Rimti reika- tas su teisingumu (11) 13:15 Kalai 4 (56) 21:30 Žinios 22:20 pitonas Kainas (52) 14:30 Tobuli
Sportas 22:27 Orai 22:30 VA- nusikaltimai (19) 15:35 AnupaKARO SEANSAS Tamsioji ban- ma (101,102) 16:45 Šeimyninės
ga 00:45 Paskutinis laivas (11) melodramos (21) 17:45 Monikai
01:40 Pašėlęs Maksas. Įtūžio reikia meilės (61,62) 18:50 Mirkelias 03:45 Volkeris, Teksaso tis rojuje (7) 19:55 Tobuli nusireindžeris (64,65)
kaltimai (20) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Aleksas Hugo. Balta
dama 22:55 Kapitonas Kainas
06:00 Vėžliukai nindzės 06:30 (52) 00:05 Uždrausto miesto
Didvyrių draugužiai 07:00 TIE- intrigos (5) 01:05 Netikėtai dinSIOGIAI „Ukraina 24“. Ukrainos gusieji. Motinystės instinktas
žinių kanalas 08:30 Spintos šou 02:55 Du gyvenimai (183)
su Vinted 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Mažoji našlė 11:00
Likimo pinklės 12:00 Nuodė- 06:00 Lietuvos Respublikos
minga žemė 13:00 Beširdė himnas 06:05 Beatos virtuvė
15:00 Simpsonai 26, 22/28,1 07:00 Mija ir aš 07:25 Sardi16:00 TV3 žinios 71 16:27 TV3 nė kosmose 07:35 Alvinas ir
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 patrakėliai burundukai 07:50
TV3 žinios 101 19:20 TV3 sportas Erdvės menas 08:20 Dizainas
19:27 TV3 orai 19:30 Karštai su 09:20 Labas rytas, Lietuva
tv3.lt 20:30 Tautos tarnas 21:00 11:50 Kas geresnio, kaimyne?
Prakeikti IV 21:30 TV3 vakaro ži- 12:20 Kultūros diena 12:45
nios 57 22:20 TV3 sportas 22:27 Fokusas 13:40 Duokim garo!
TV3 orai 22:30 Nuodinga rožė 15:00 Istorijos detektyvai 15:45
00:35 Bulis 01:35 Elementaru Sardinė kosmose 16:00 Alvinas
02:30 Pasirodymas 03:30 Ma- ir patrakėliai burundukai 16:15
žieji genijai 04:00 Bulis 05:00 Mija ir aš 16:40 Minčiukų palėModerni šeima 06:00 Vėžliu- pė 17:10 Tarnauti ir ginti 18:10
kai nindzės
Seselė Beti. Draminis serialas
19:00 Pasivaikščiojimai 19:30
Premjera. „Cinecitta“. Istorijos
06:15 Mano virtuvė geriausia kūrimas. Dok.ﬁlmas 20:30 Pa(48) 08:25 Teisingumo agentai norama 21:00 Dienos tema
(25) 09:30 Kalnietis (29) 10:30 21:20 Sportas. Orai 21:30 3
Brazilija – gamtos istorija (4) minutės iki muzikos 21:33 Mu11:35 Mentalistas (60) 12:35 zikinė dokumentika. PremjeCSI. Majamis (1) 13:30 Mano ra. Biograﬁja. KISStorija 23:00
virtuvė geriausia (1) 14:50 Tei- Hiphopo evoliucija. Dok.seriasingumo agentai (29) 16:00 las 23:50 Vizionieriai. Laura KaKalnietis (30) 17:00 Info diena minskaitė. 00:00 DW naujie17:30 Mentalistas (61) 18:30 nos rusų kalba 00:15 Dabar paBetsafe–LKL čempionatas. Pa- saulyje 00:40 Dainuoju Lietuvą
nevėžio „Lietkabelis“ - Vilniaus 02:30 Pusryčiai pas kaimyną
„Rytas“21:00 Amerikiečių snai- 03:00 Panorama 03:30 Dieperis 23:45 Juodasis sąrašas nos tema 03:50 Sportas. Orai
(17) 00:45 Sūnus paklydėlis 04:05 Krikščionio žodis

2022 m. balandžio 9 d.
naujasis gĖlupis

ANTRAdIENIS
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 08:55
Detektyvas Monkas 2. Detektyvinis serialas 09:40 Komisaras
Reksas. Detektyvinis serialas
10:30 Tarnauti ir ginti. Serialas
11:30 Kas ir kodėl? 12:00 Gyventi kaime gera 12:30 1000
pasaulio stebuklų. Kelionių
dokumentika. 13:30 Veranda
14:00 Žinios. Orai. 14:20 Laba
diena, Lietuva 16:30 Pagalbos šauksmas. Detektyvinis
serialas 17:15 Premjera. Ponių rojus. Serialas 18:00 Kas
ir kodėl? 18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai. 21:30
Nacionalinė ekspedicija 22:30
Dviračio žinios 23:00 LRT radijo
žinios 23:05 Asmens sargybinis. Kriminalinis serialas 00:10
Komisaras Reksas. Detektyvinis
serialas 01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
06:00 Rimti reikalai 4 (47)
06:30 Nuo... Iki... 07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (66,67) 10:00 Ūkininkas
ieško žmonos (6) 11:00 Keičiu
žmoną (5) 12:00 Speciali Žinių
laida 13:20 Turtuolė varguolė
(17) 14:30 Pabelsk į mano širdį
(17) 15:30 Uždraustas vaisius
(16) 16:35 Labas vakaras, Lietuva 18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 KK2 20:00
Bus visko 21:00 Rimti reikalai 4
(57) 21:30 Žinios 22:20 Sportas
22:27 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Paskutinė kulka 00:20
Paskutinis laivas (12) 01:20
Tamsioji banga 03:20 Volkeris,
Teksaso reindžeris (66,67)

19

05:14 Programa 05:15 Nauja diena 06:15 TV parduotuvė
06:30 Inovacijų DNR 07:00„Reali mistika“ (5/26) 08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/14) 09:00
„Pėdsakas.“ (2/45) 10:05 „Netikėtas teisingumas“(3/29) 11:10
„Neišsižadėk“(29) 12:15 TV parduotuvė 12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena 14:00„Vieno
nusikaltimo istorija“(5/2) 15:00
„Reali mistika“(5/29) 16:00 Reporteris 16:20 Sportas 16:28
Orai 16:30 #NeSpaudai 17:30
„Aiškiaregė” (1/9) 18:00 Reporteris 18:20 Sportas 18:28
Orai 18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 „Reali mistika“ (6/28)
20:00 Reporteris 20:40 Sportas
20:48 Orai 20:50 „Aiškiaregė”
(1/69) 21:25 „Neišsižadėk“ (30)
22:30 Reporteris 22:50 Sportas 22:58 Orai 23:00 Lietuva
tiesiogiai 23:30 #NeSpaudai
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/2) 01:30 „Reali mistika“ (6/28) 02:30 TV parduotuvė 02:45 Mokslo ritmu 03:00
„Netikėtas teisingumas“ (3/29)
03:55 #NeSpaudai 04:35„Reali
mistika“ (5/29)

TV

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingumu (11) 07:00 Šeimyninės melodramos (21) 08:00
Mano namai - mano likimas
(51) 09:00 Anupama (101,102)
10:05 Stebuklas (32) 11:10 Alpių gelbėtojai (11) 12:15 Heldtas. Flirtas su teisingumu (12)
13:15 Kapitonas Kainas (53)
14:30 Tobuli nusikaltimai (20)
15:35 Anupama (103,104) 16:45
Šeimyninės melodramos (22)
17:45 Monikai reikia meilės
(63,64) 18:50 Mirtis rojuje (8)
19:55 PREMJERA Tobuli nusikaltimai (1) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Ponas ir ponia farai. Mirtis kaimynystėje 22:55
Kapitonas Kainas (53) 00:05
Uždrausto miesto intrigos (6)
06:30 Didvyrių draugužiai 01:05 Aleksas Hugo. Balta da07:00 TIESIOGIAI „Ukraina 24“. ma 02:55 Du gyvenimai (184)
Ukrainos žinių kanalas 08:30
Spintos šou su Vinted 08:55
Meilės sūkuryje 10:00 Ma- 06:00 Lietuvos Respublikos
žoji našlė 11:00 Likimo pin- himnas 06:05 Daiktų istorijos
klės 12:00 Nuodėminga žemė 07:00 Mija ir aš 07:25 Sardinė
13:00 Beširdė 15:00 Simpso- kosmose 07:35 Alvinas ir patranai 28, 2/3 16:00 TV3 žinios kėliai burundukai 07:50 Erdvės
72 16:27 TV3 orai 16:30 TV menas. Dok.serialas 08:15 DiPagalba 18:30 TV3 žinios 102 zaino dokumentika. Interjeras
19:20 TV3 sportas 19:27 TV3 08:25 Stop juosta 09:20 Labas
orai 19:30 Prieš srovę 20:30 rytas, Lietuva 11:50 Vilniaus sąTautos tarnas 21:00 Prakeikti siuvinis 12:20 Smalsumo genas
IV 21:30 TV3 vakaro žinios 58 12:50 Stop juosta 13:45 7 Kau22:20 TV3 sportas 22:27 TV3 no dienos 14:15 Mokslo sriuba
orai 22:30 Kulka Į Galvą 00:20 14:45 „Cinecitta“. Istorijos kūriBulis 01:20 Elementaru 02:20 mas. Dok.ﬁlmas 15:45 Sardinė
Majų baikerių klubas 03:45 Ma- kosmose 16:00 Alvinas ir pažieji genijai 04:15 Bulis 05:10 trakėliai burundukai 16:15 Mija
Moderni šeima
ir aš 16:40 Gustavo enciklopedija 17:10 Tarnauti ir ginti. Serialas 18:10 Seselė Beti. Drami06:00 CSI. Majamis (1) 06:55 nis serialas 19:00 Gyvenk kaip
Mano virtuvė geriausia (1) galima švariau 19:30 Premje08:25 Teisingumo agentai ra. Žmogus, kurio neįstengė
(26) 09:30 Kalnietis (30) 10:30 nužudyti Putinas. Dok.ﬁlmas
Seklys ir Makaulė (31) 11:35 20:20 Vytautas Mačernis. ViMentalistas (61) 12:35 CSI. Ma- zijos. Skaito Antanas Laurušas.
jamis (2) 13:30 Mano virtuvė 20:30 Panorama 21:00 Dienos
geriausia (2) 14:50 Teisingu- tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
mo agentai (30) 16:00 Kalnie- Laisvės kaina. Savanoriai. Dok.
tis (31) 17:00 Info diena 17:30 serialas 22:30 Stilius 23:30 RyMentalistas (62) 18:30 Betsa- to suktinis su Zita Kelmickaite
fe–LKL čempionatas. Klaipėdos 00:00 DW naujienos rusų kalba
„Neptūnas“ - Pasvalio „Pieno 00:15 Dabar pasaulyje 00:40
žvaigždės“ 21:00 Nepaklūstan- Skyrybų vadovas draugėms.
tis įstatymui 22:55 Amerikiečių Serialas 01:25 Vienos ﬁlharmosnaiperis 01:35 Strėlė (14)
nijos orkestro koncertas
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2022 m. balandžio 9 d.
naujasis gĖlupis

TRECIAdIENIS
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 08:55
Detektyvas Monkas 2. Detektyvinis serialas 09:40 Komisaras
Reksas. Detektyvinis serialas
10:30 Tarnauti ir ginti. Serialas
11:30 Kas ir kodėl? 12:00 Mano geriausias draugas 12:30
Pasaulio puodai 13:30 Gyvenk
kaip galima švariau 14:00 Žinios. Orai. 14:20 Laba diena,
Lietuva 16:30 Pagalbos šauksmas. Detektyvinis serialas 17:15
Premjera. Ponių rojus. Serialas
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Svarbi valanda 19:30 Tai kur toliau?
Kelionių programa 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:30 Lietuva kalba 22:30 Dviračio žinios 23:00
LRT radijo žinios 23:05 Asmens
sargybinis. Kriminalinis serialas
00:10 Komisaras Reksas. Detektyvinis serialas 01:00 LRT
radijo žinios
06:00 Rimti reikalai 4 (48)
06:30 Bus visko 07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (68,69) 10:00 Ūkininkas
ieško žmonos (7) 11:00 Keičiu
žmoną (6) 12:00 Speciali Žinių
laida 13:20 Turtuolė varguolė
(18) 14:30 Pabelsk į mano širdį
(18) 15:30 Uždraustas vaisius
(17) 16:35 Labas vakaras, Lietuva 18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 KK2 20:00
Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo
šou 21:00 Rimti reikalai 4 (58)
21:30 Žinios 22:20 Sportas
22:27 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Žaibiškas kerštas 00:30
Paskutinis laivas (13) 01:30 Paskutinė kulka 03:10 Volkeris,
Teksaso reindžeris (68,69)

tv Programa

05:14 Programa 05:15 Nauja diena 06:15 TV parduotuvė
06:30 Švyturių žmonės 07:00
„Reali mistika“ (5/27) 08:00
„Daktarė Kovalčiuk“ (2/15)
09:00„Pėdsakas.“(2/46) 10:05
„Netikėtas teisingumas“ (3/30)
11:10 „Neišsižadėk“ (30) 12:15
TV parduotuvė 12:30 Lietuva
tiesiogiai 13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/3) 15:00 „Reali mistika“
(5/30) 16:00 Reporteris 16:20
Sportas 16:28 Orai 16:30 Laikykitės ten 17:30 „Aiškiaregė”
(1/10) 18:00 Reporteris 18:20
Sportas 18:28 Orai 18:30 Lietuva tiesiogiai 19:00 „Reali
mistika“ (6/29) 20:00 Reporteris 20:40 Sportas 20:48 Orai
20:50„Aiškiaregė”(1/70) 21:25
„Neišsižadėk“ (31) 22:30 Reporteris 22:50 Sportas 22:58
Orai 23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 Laikykitės ten 00:30
„Vieno nusikaltimo istorija“
(5/3) 01:30 „Reali mistika“
(6/29) 02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu 03:00
„Netikėtas teisingumas“ (3/30)
03:55 Laikykitės ten

TV

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingumu (12) 07:00 Šeimyninės melodramos (22) 08:00
Mano namai - mano likimas
(52) 09:00 Anupama (103,104)
10:05 Stebuklas (33) 11:10 Alpių
gelbėtojai (12) 12:15 Heldtas.
Flirtas su teisingumu (1) 13:15
Kapitonas Kainas (54) 14:30 Tobuli nusikaltimai (1) 15:35 Anupama (105,106) 16:45 Šeimyninės melodramos (23) 17:45
Monikai reikia meilės (65,66)
18:50 PREMJERA Mirtis rojuje
(1) 19:55 Tobuli nusikaltimai
(2) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS
Ponas ir ponia farai. Mirties šokis 22:55 Kapitonas Kainas (54)
00:05 Uždrausto miesto intrigos (7) 01:05 Ponas ir ponia
06:00 Vėžliukai nindzės 06:30 farai. Mirtis kaimynystėje 02:55
Didvyrių draugužiai 07:00 TIE- Du gyvenimai (185)
SIOGIAI „Ukraina 24“. Ukrainos
žinių kanalas 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 Mažoji naš- 06:00 Lietuvos Respublikos
lė 11:00 Likimo pinklės 12:00 himnas 06:05 (Ne)emigrantai
Nuodėminga žemė 13:00 Mei- 07:00 Mija ir aš 07:25 Sardilės gijos 15:00 Simpsonai 28, nė kosmose 07:35 Alvinas ir
4/5 16:00 TV3 žinios 73 16:27 patrakėliai burundukai 07:50
TV3 orai 16:30 TV Pagalba Erdvės menas. Dok.serialas
18:30 TV3 žinios 103 19:20 TV3 08:15 Dizaino dokumentika.
sportas 19:27 TV3 orai 19:30 Judanti grafika 08:25 ŠirdyGero vakaro šou 20:30 Tautos je lietuvis 09:20 Labas rytas,
tarnas 21:00 Prakeikti IV 21:30 Lietuva 11:50 Menora 12:20
TV3 vakaro žinios 59 22:20 TV3 Kelias 12:50 Širdyje lietuvis
sportas 22:27 TV3 orai 22:30 13:45 Čia – kinas 14:15 Veranda
Priverstas žudyti 00:25 Bulis 14:45 Žmogus, kurio neįstengė
01:25 Elementaru 02:25 Majų nužudyti Putinas. Dok.ﬁlmas
baikerių klubas 03:35 Mažieji 15:35 Vytautas Mačernis. Vizigenijai 04:05 Bulis 05:05 Mo- jos. Skaito Antanas Laurušas.
derni šeima
15:45 Sardinė kosmose 16:00
Alvinas ir patrakėliai burundukai 16:15 Mija ir aš 16:40 Ma06:05 CSI. Majamis (2) 07:00 no geriausias draugas 17:10
Mano virtuvė geriausia (2) Tarnauti ir ginti. Serialas 18:10
08:25 Teisingumo agentai Seselė Beti. Draminis serialas
(27) 09:30 Kalnietis (31) 10:35 19:00 Smalsumo genas 19:30
Iškvietimas (10) 11:35 Mentalis- Premjera. Architektūros ikonos.
tas (62) 12:35 CSI. Majamis (3) Dok.serialas 20:30 Panora13:30 Mano virtuvė geriausia ma 21:00 Dienos tema 21:20
(3) 14:50 Teisingumo agentai Sportas. Orai 21:30 Premjera.
(31) 16:00 Kalnietis (32) 17:00 Anapus laiko ir šviesos. Dok.
Info diena 17:30 Mentalistas ﬁlmas 22:30 Žemaitiška roko
(63) 18:30 Betsafe–LKL čem- opera „Gervaza dūzgės“. Atliepionatas. Jonavos „CBet“ - Ute- ka Aistė Smilgevičiūtė ir grupė
nos „Uniclub Casino - Juventus“ „Skylė“ 00:00 DW naujienos
21:00 Gelbėjimo misija 22:50 rusų kalba 00:15 Dabar pasauNepaklūstantis įstatymui 00:45 lyje 00:40 Skyrybų vadovas
Strėlė (15)
draugėms. Serialas

kETvIRTAdIENIS
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 08:55
Detektyvas Monkas 2. Detektyvinis serialas 09:40 Komisaras
Reksas. Detektyvinis serialas
10:30 Tarnauti ir ginti. Serialas 11:30 Kas ir kodėl? 12:00
Gamtininko užrašai 12:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru
per Ukrainą“ 13:30 Čia mano
sodas 14:00 Žinios. Orai. 14:20
Laba diena, Lietuva 16:30 Pagalbos šauksmas. Detektyvinis
serialas 17:15 Premjera. Ponių
rojus. Serialas 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Svarbi valanda 19:30
Vartotojų kontrolė 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:30 (Pra)rasta
karta 22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios 23:05
Asmens sargybinis. Kriminalinis serialas 00:10 Komisaras
Reksas. Detektyvinis serialas
01:00 LRT radijo žinios 01:05
Vartotojų kontrolė
06:00 Rimti reikalai 4 (49)
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus
ir Džiugo šou 07:30 KK2 08:00
Volkeris, Teksaso reindžeris
(70,71) 09:50 Ūkininkas ieško
žmonos (8) 11:05 Keičiu žmoną (7) 12:00 Speciali Žinių laida 13:20 Turtuolė varguolė (19)
14:30 Pabelsk į mano širdį (19)
15:30 Uždraustas vaisius (18)
16:35 Labas vakaras, Lietuva 18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00
Bučiuoju. Rūta 21:00 Rimti reikalai 4 (59) 21:30 Žinios 22:20
Sportas 22:27 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS 13 valandų.
Slaptieji Bengazio kariai 01:25
Žaibiškas kerštas 03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (70,71)
04:50 Alchemija. VDU karta
05:20 RETROSPEKTYVA
06:00 Vėžliukai nindzės 06:30
Didvyrių draugužiai 07:00 TIESIOGIAI „Ukraina 24“. Ukrainos
žinių kanalas 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Mažoji našlė 11:00
Likimo pinklės 12:00 Nuodėminga žemė 13:00 Meilės gijos 15:00 Simpsonai 28, 6/7
16:00 TV3 žinios 74 16:27 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30
TV3 žinios 104 19:20 TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30 Farai
20:30 Tautos tarnas 21:00 Prakeikti IV 21:30 TV3 vakaro žinios
60 22:20 TV3 sportas 22:27 TV3
orai 22:30 Žmogžudysčių atvirukai 00:15 Bulis 01:20 Elementaru 02:20 Majų baikerių klubas
03:25 Mažieji genijai 03:55 Bulis 04:55 Moderni šeima
06:05 CSI. Majamis (3) 07:00
Mano virtuvė geriausia (3)
08:25 Teisingumo agentai
(28) 09:30 Kalnietis (32) 10:35
Iškvietimas (11) 11:35 Mentalistas (63) 12:35 CSI. Majamis (4)
13:30 Mano virtuvė geriausia
(4) 14:50 Teisingumo agentai
(32) 16:00 Kalnietis (33) 17:00
Info diena 17:30 Mentalistas
(64) 18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Alytaus „Dzūkija“ Panevėžio „Lietkabelis“ 21:00
Gelbėjimo misija 2. Mirtinas

REDAKCIJA UŽ GALIMUS TV PROGRAMOS PAKEITIMUS IR NETIKSLUMUS NEATSAKO.

pavojus 22:50 Gelbėjimo misija 00:40 Strėlė (16)
05:14 Programa 05:15 Nauja diena 06:15 TV parduotuvė 06:30 180° kampu 07:00
„Rysas Darbis Japonijoje” (1/1)
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“
(2/16) 09:00„Pėdsakas.“(2/47)
10:05 „Netikėtas teisingumas“
(3/31) 11:10 „Neišsižadėk“ (31)
12:15 TV parduotuvė 12:30
Lietuva tiesiogiai 13:00 Nauja
diena 14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/4) 15:00 „Reali
mistika“ (5/31) 16:00 Reporteris 16:20 Sportas 16:28 Orai
16:30 Oponentai 17:30 „Aiškiaregė” (1/11) 18:00 Reporteris 18:20 Sportas 18:28 Orai
18:30 Lietuva tiesiogiai 19:00
„Reali mistika“ (6/30) 20:00
Reporteris 20:40 Sportas 20:48
Orai 20:50 „Aiškiaregė” (1/71)
21:25 „Neišsižadėk“ (32) 22:30
Reporteris 22:50 Sportas 22:58
Orai 23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 Oponentai 00:30 „Vieno
nusikaltimo istorija“(5/4) 01:30
„Reali mistika“ (6/30) 02:30
TV parduotuvė 02:45 Mokslo
ritmu 03:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/31)

TV

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingumu (1) 07:00 Šeimyninės melodramos (23) 08:00
Mano namai - mano likimas
(53) 09:00 Anupama (105,106)
10:05 Stebuklas (34) 11:10 Alpių
gelbėtojai (13) 12:15 Heldtas.
Flirtas su teisingumu (2) 13:15
Kapitonas Kainas (55) 14:30 Tobuli nusikaltimai (2) 15:35 Anupama (107,108) 16:45 Šeimyninės melodramos (24) 17:45
Monikai reikia meilės (67,68)
18:50 Mirtis rojuje (2) 19:55 Tobuli nusikaltimai (3) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA
Komisarė Nora Vais. Bemiegė
naktis 22:55 Kapitonas Kainas
(55) 00:05 Uždrausto miesto
intrigos (8) 01:05 Ponas ir ponia farai. Mirties šokis 02:55 Du
gyvenimai (186)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Tai kur toliau?
Kelionių programa 07:00 Mija ir aš 07:25 Sardinė kosmose 07:35 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 07:50 Erdvės menas. Dok.serialas 08:15 Dizaino dokumentika. Konceptualus dizainas 08:25 Kultūringai
su Nomeda 09:20 Labas rytas,
Lietuva 11:50 Trembita 12:20
Gyvenk kaip galima švariau
12:50 Kultūringai su Nomeda
13:45 Teatro biograﬁjos 14:45
Architektūros ikonos. Dok.serialas 15:45 Sardinė kosmose
16:00 Alvinas ir patrakėliai burundukai 16:15 Mija ir aš 16:40
Po laukinę gamtą. Dok.serialas
17:10 Tarnauti ir ginti. Serialas
18:10 Seselė Beti. Draminis
serialas 19:00 Veranda 19:30
Premjera. Arkties gniaužtuose.
Metai lede. Dok.serialas 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 21:30 3 minutės iki kino. Prancūzų ﬁlmą
„212 kambarys“ pristato mados dizainerė Julija Janus. 21:33
Elito kinas. Premjera. 212 kambarys. Komiška drama 23:00
Čia – kinas 23:30 Gamtininko
užrašai 00:00 DW naujienos
rusų kalba

PENkTAdIENIS
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 08:55
Detektyvas Monkas 2. Detektyvinis serialas 09:40 Komisaras
Reksas. Detektyvinis serialas
10:30 Tarnauti ir ginti. Serialas 11:30 Kas ir kodėl? 12:00
Pusryčiai pas kaimyną 12:30
Širdyje lietuvis 13:30 Euromaxx
14:00 Žinios. Orai. 14:20 Laba
diena, Lietuva 16:30 Pagalbos
šauksmas. Detektyvinis serialas
17:15 Premjera. Ponių rojus. Serialas 18:00 Kas ir kodėl? 18:30
Svarbi valanda 19:30 Beatos
virtuvė 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai. 21:30 Išpažinimai 22:10
Kryžiaus kelias iš Romos Koliziejaus. Tiesioginė transliacija.
23:45 „Apolo 13“. Drama 02:00
Didžioji savaitė. Drama 03:35
Kas ir kodėl? 04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios 05:05
Dizaino dokumentika. Vizualinis identitetas 05:15 Ponių
rojus. Serialas
06:00 Rimti reikalai 4 (50)
06:30 Bučiuoju. Rūta 07:30
KK2 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (72,73) 09:50
Ūkininkas ieško žmonos (1)
11:05 Keičiu žmoną (8) 12:00
Speciali Žinių laida 13:20
Turtuolė varguolė (20) 14:30
Pabelsk į mano širdį (20) 15:30
Uždraustas vaisius (19) 16:35
Labas vakaras, Lietuva 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Keršto
įstatymas 22:50 Absoliutus
blogis. Pomirtinis gyvenimas
00:40 Universali jėga 02:35
13 valandų. Slaptieji Bengazio
kariai 04:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (73)
06:00 Vėžliukai nindzės 06:30
Didvyrių draugužiai 07:00 TIESIOGIAI „Ukraina 24“. Ukrainos
žinių kanalas 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės 12:00
Nuodėminga žemė 13:00
Meilės gijos 15:00 Simpsonai
28, 8/9 16:00 TV3 žinios 75
16:27 TV3 orai 16:30 TV Pagalba 17:55 Namų idėja su IKEA
18:30 TV3 žinios 105 19:20 TV3
sportas 19:27 TV3 orai 19:30 La
troškinys 21:45 Egipto dievai
00:15 Šventoji žemė 02:20
Žmogžudysčių atvirukai 04:05
Priverstas žudyti
06:05 CSI. Majamis (4) 07:00
Mano virtuvė geriausia (4)
08:25 Teisingumo agentai
(29) 09:30 Kalnietis (33) 10:35
Iškvietimas (12) 11:35 Mentalistas (64) 12:35 CSI. Majamis (5) 13:30 Mano virtuvė
geriausia (5) 14:50 Teisingumo agentai (33) 16:00 Kalnietis (34) 17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (65) 18:25
Seklys ir Makaulė (32) 19:30
Amerikietiškos imtynės (13)
21:30 Jūrų pėstininkas 5. Mūšio
laukas 23:25 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavojus 01:15
Strėlė (17)

05:14 Programa 05:15 Nauja diena 06:15 TV parduotuvė 06:30
Istorija gyvai 07:00 „Rysas
Darbis Japonijoje” (1/2) 08:00
„Daktarė Kovalčiuk“ (2/17)
09:00„Pėdsakas.“(2/48) 10:05
„Netikėtas teisingumas“ (3/32)
11:10 „Neišsižadėk“ (32) 12:15
TV parduotuvė 12:30 Lietuva
tiesiogiai 13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/5) 15:00 „Reali mistika“ (5/32) 16:00 Reporteris 16:20 Sportas 16:28 Orai
16:30 Laisvės TV valanda 17:30
„Aiškiaregė” (1/12) 18:00 Reporteris 18:20 Sportas 18:28
Orai 18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 „Reali mistika“ (6/31)
20:00 Reporteris 20:40 Sportas
20:48 Orai 20:50 „Aiškiaregė”
(1/72) 21:25 „Neišsižadėk“ (33)
22:30 Reporteris 22:50 Sportas 22:58 Orai 23:00 Lietuva
tiesiogiai 23:30 Laisvės TV valanda 00:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“(5/5) 01:30„Reali mistika“ (6/31) 02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu 03:00
„Netikėtas teisingumas“ (3/32)
03:55 Laisvės TV valanda 04:35
„Reali mistika“ (5/32,28)

TV

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingumu (2) 07:00 Šeimyninės
melodramos (24) 08:00 Mano
namai - mano likimas (54)
09:00 Anupama (107,108)
10:05 Stebuklas (35) 11:10 Alpių
gelbėtojai (14) 12:15 Heldtas.
Flirtas su teisingumu (3) 13:15
Kapitonas Kainas (56) 14:30 Tobuli nusikaltimai (3) 15:35 Anupama (109) 16:10 Anupama
(110) 16:45 Šeimyninės melodramos (25) 17:45 Monikai reikia meilės (68,69) 18:50 Mirtis
rojuje (3) 19:55 Tobuli nusikaltimai (4) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Katarina
Hus. Riaušės 22:55 Minčių galia 00:50 Komisarė Nora Vais.
Bemiegė naktis 02:45 Kapitonas Kainas (56) 03:40 Du gyvenimai (187)
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
09:20 Labas rytas, Lietuva
11:50 Mūsų rusų gatvė 12:20
Atrakinti praeitį. Dok.serialas
12:50 Stambiu planu 13:45
Zachor. Atsimink. Atkuriamoji
dokumentika 14:45 Arkties
gniaužtuose. Metai lede. Dok.
serialas 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. Serialas 18:10 Seselė
Beti. Draminis serialas 19:00
Kultūros diena 19:30 Fokusas
20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Jasminum. Romantinė drama 23:20
Klaipėdos valstybinio muzikinio
teatro vienaveiksmis baletas
G. B. Pergolesi „Stabat mater“.
00:05 DW naujienos rusų kalba
00:20 Dabar pasaulyje 00:45
212 kambarys. Komiška drama
02:10 Čia – kinas. Kino žurnalas.
02:40 Meškutės Nidos nuotykiai. Svečiuose pas lūšį 03:00
Panorama

ŠEŠTAdIENIS

Gimęs kovoti 00:45 Nuo sutemų iki aušros. Kruvini Teksaso
pinigai 02:25 Jūrų pėstininkas
5. Mūšio laukas

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Vartotojų kontrolė 07:00 Ryto garsai 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai. 11:50 Didžiųjų kačių epocha. Dokumentinis serialas 12:40 Mėlynoji planeta
2. Dok.serialas 13:35 Jaunasis
Montalbanas. 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
Velyknakčio liturgija iš Vilniaus
šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos.
Tiesioginė transliacija. 23:05
Po bažnyčios skliautais. Glorija
Ukrainai. Koncertas iš Vilniaus
Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios 00:10 „Apolo
13“. Drama 02:25 Didžiųjų kačių epocha. Dok.serialas 03:15
Istorijos detektyvai 04:00 Jaunasis Montalbanas. Detektyvinis serialas

06:59 Programa 07:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/15) 08:00
„Vyrų šešėlyje. Liudvika Didžiulienė - Žmona“. Dok.ﬁlmas
08:30 Eko virusas 09:00 „Aiškiaregė” (1/9,10) 10:00 Vantos
lapas 10:30 Istorija gyvai 11:00
Švarūs miestai - Švari Lietuva
11:30 Inovacijų DNR 12:00 „Teisingumo agentai“(4/3,4) 14:00
„Pėdsakas.“ (2/49,50) 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“ (5/33) 20:00 Žinios 20:28
Orai 20:30 „Tas beprotiškas
rusiškas pasaulis”. Doku.ﬁlmas
22:30 Žinios 22:58 Orai 23:00
„Teisingumo agentai“ (4/3,4)
01:00 „Pėdsakas.“ (2/49,50)
02:50 „Reali mistika“ (5/33)
03:35 Lietuvos dvarai 04:00
Miško balsas 04:20 „Aiškiaregė” (1/9,10) 05:10 Istorija gyvai
05:35 Vantos lapas

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis
(8) 07:00 Bunikula (4) 07:30
Deksterio laboratorija (20)
08:05 Padūkėlių lenktynės
(5) 08:30 Tomo ir Džerio šou
(34,35,36) 09:00 Ponas Magu
(74,75,76) 09:30 Ogis ir tarakonai (53) 09:50 KINO PUSRYČIAI
Medžioklės sezonas atidarytas
3! 11:20 Trys nindzės sugrįžta
13:15 Jau baigėm? 15:05 Ponas Bynas (14) 15:40 Paskutinės atostogos 17:55 Gyvūnų
pasaulis 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS Batuotas katinas
Pūkis 21:15 Naujokas 23:40
PREMJERA Maištas biure 01:30
Keršto įstatymas

06:25 Pasirinkę Lietuvą 07:00
100 metų propagandos 07:30
Pakvaišusi porelė (67,68) 08:30
Mirtis rojuje (8,1) 11:00 Danė
Lovinski (8) 12:00 Džeimio ir
Džimio kulinarinės dvikovos (8)
13:00 Gordono Ramzio virtuvės
pamokos (20) 13:30 Maisto kūrėjai 14:00 Mylėk savo sodą (8)
15:10 Saros Šarat virtuvė (2)
15:45 Moteris (231,232) 17:45
Raudonas kambarys (59) 18:45
Laukinis miestas (14) 19:45
Žingsnis iki dangaus (14) 21:00
DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Kapitonė Marlo. Klerės šešėlis 23:00 SNOBO KINAS Izabelė
ir jos vyrai 01:00 Katarina Hus.
Riaušės 02:55 Minčių galia

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, 29 11:00 Penkių
žvaigždučių būstas 11:30 Tylūs
geradariai. Tvarumo istorijos
12:00 Laukinė Naujoji Zelandija
13:10 Laukinė Patagonija 14:20
Šuniškas gyvenimas 16:10 Žvėrelių maištas 18:00 Spintos šou
su Vinted 18:30 TV3 žinios 106
19:20 TV3 sportas 19:27 TV3
orai 19:30 galvOK 4, 33 21:30
Prasiveržimas 00:00 Gailestis
01:55 Rembo. Paskutinis kraujas 03:55 Nuodinga rožė

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Auksinis protas
07:15 Kelionių atvirukai 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 Mano geriausias draugas
14:30 Cirko programa. „Saulės
cirkas“ – „Luzia“ 16:00 Dizainas
17:00 Veranda 17:30 Knygų
savaitė 2022. Apie lyčių stereotipus ir jų mokslinį pagrįstumą
tyrėją Agnę Kajackaitę kalbina
Živilė Kropaitė. 18:00 Knygų
savaitė 2022. Žygimantas Augustas dviejų valstybių istorijoje: faktai, mįslės, gobelenai.
18:30 Teatro biograﬁjos 19:25
Premjera. Vizionieriai. Vladas
Urbanavičius. 19:30 Premjera.
Nuostabios mintys. Dok.serialas 20:00 Čia – kinas 20:30
Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Kine kaip kine 21:30 Emilija iš Laisvės alėjos. Vaidybinis
ﬁlmas 23:30 Menų pašaukti.
Šokio spektaklis pagal M. K.
Čiurlionio poemą „Jūra” 00:10
Dabar pasaulyje

06:10 Info komentarai su Arnu Mazėčiu 07:10 Negyvenamose salose su Beru Grilsu (6)
08:00 Varom! (14,15) 09:00
Brazilija – gamtos istorija (5)
10:05 Neatrasta Kolumbija
(1) 11:10 Negyvenamose salose su Beru Grilsu (1) 12:15
Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos (10) 13:25 Pragaro
virtuvė (20) 14:25 Ekstrasensų mūšis (6) 17:00 Betsafe–LKL
čempionatas. Kauno „Žalgiris“
- Šiaulių „Šiauliai-7bet“ 19:30
Muzikinė kaukė. Geriausieji
22:00 MANO HEROJUS Krydas.

TV

verta žinoti

Vaistininkai: protarpinis badavimas - kaip
jam pasiruošti, o kam badauti nevalia?
V
os tik perskaičius antraštę apie protarpinį
badavimą, iškart skubėti jo
laikytis nederėtų, nes tai yra
iššūkis organizmui. Tiems,
kurie nutarė išbandyti šį
mitybos režimą, vaistininkė pataria, kaip pasiruošti
protarpiniam badavimui, ir
perspėja, kam šis metodas
netinkamas.
Protarpinis badavimas, pasak „Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Astos Budreckienės,
yra mitybos režimas, kai tam
tikrą laiką maistas nėra vartojamas. Nusprendus taikyti
šį metodą, ypatingai svarbu
badavimo laikytis ne kasdien,
o kelis kartus per savaitę, taip
pamažu formuojant įprotį, kad
organizmas nepatirtų didelio
šoko. Esmė yra skaičiuoti ne
suvalgyto maisto kaloringumą, o valgymo valandas, kuriomis taip pat negalima atsipalaiduoti, svarbu maitintis
sveikai ir subalansuotai antraip nepavyks pasiekti norimų rezultatų.
„Yra kelios protarpinio badavimo schemos: 12/12,
16/8, 20/4. Pirmas skaičius
reiškia, kiek valandų per parą
reikia nevalgyti, o antrasis žymi valgymo valandas. Bet kurios schemos atveju organizmas gaus naudos, nes ilgesnis
nevalgymo laikotarpis leidžia
įsijungti autofagijos mechanizmui – procesui, kai organizmas ima ardyti jame esančius
nebetinkamus baltymus, žalingus mikrobus ir senas ląsteles, kad visa tai panaudotų
kaip maistą. Tuomet sumažėja
insulino lygis, organizmas priverstas pradėti naudoti gliukozės atsargas, pajudinamos riebalų atsargos“, – vardija ji.
Kaip pradėti?
Prie naujo įpročio vaistininkė rekomenduoja artėti
mažais žingsneliais – pradėti
nuo pačio mažiausio protarpinio badavimo intervalo, t.y.
12 val. susilaikymo nuo valgymo. Šiuo metu negalima
vartoti ir gėrimų su cukrumi
– tinka vanduo, nesaldinta arbata ir kava.
„12 valandų protarpinis badavimas atrodo taip: pavalgote 18 val. vakarienę, o pusryčius valgote anksčiausiai 6 val.
ryto. 14 valandų protarpinis
badavimas: 18 val. pavakarieniaujate, o pusryčiaujate 8 val.
Na, o 16 valandų protarpinio
badavimo atveju vakarienę
reikia valgyti 18 val., o pusryčius – anksčiausiai 10 val. ryto.
Tik tada, kai jausite, jog esate pasiruošę be didelio vargo
nevalgyti 16 valandų, galėsi-

te pradėti laikytis protarpinio
badavimo kasdien“, – aiškina
A. Budreckienė.
Ji priduria, kad po subalansuotos vakarienės nebegalima
užkandžiauti, nes tai jau nebebus protarpinis badavimas.
„Jei buvote įpratę ką nors
kramsnoti vakarais prie tele-

vizoriaus, gali būti sunku. Jei
po vakarienės visgi norėsis
ko nors skanaus, pabandykite nukreipti mintis. Įveikę pirmąją pakopą – kelias dienas
laikęsi nors 12 valandų protarpinio badavimo, galėsite
žengti toliau ir jį ilginti. Suformavę naują įprotį, nebejausite jokio diskomforto“, – tikina
specialistė.
Raktas į ilgaamžiškumą?
Vaistininkės teigimu, kalorijų ribojimas teigiamai veikia
ilgaamžiškumą ir stabdo senėjimą. Šiuo metu itin išaugęs
susidomėjimas badavimu bei
jo poveikiu žmogaus organizmui ir ypač smegenims, mat
kintant išorinėms aplinkos
sąlygoms, kinta ir įvairių organizmo sistemų veikla.
„Prisitaikymas prie pasikeitusios mitybos įpročių reikalauja laiko. Smegenims ir kūnui priprasti prie protarpinio
badavimo reikia 3-6 savaičių,
todėl be pasirengimo imtis šio
pokyčio bus itin sunku“, – pabrėžia A. Budreckienė.
Daugybės mokslinių tyrimų metu nustatyta, kad dėl
protarpinio badavimo buvo
prailginta gyvenimo trukmė
ir išvengta daugybės negalavimų.
„Badavimas ir kalorijų ribojimas mažina kūno riebalų kiekį, gerina žarnyno veiklą, didina jautrumą insulinui, mažina
uždegiminius procesus, sergamumą 2 tipo cukriniu diabetu,
širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, vėžiu“, – aiškina
vaistininkė.
Visiems netinka
Nepaisant teigiamo poveikio, ši metodika nėra tinkama visiems. Jei kūno masės
indeksas (KMI) yra mažesnis
nei 18,5, taikyti protarpinio
badavimo nereikėtų. Šis meto-

das taip pat nerekomenduojamas vaikams bei nėščioms ar
žindančioms moterims, žmonėms, kuriems yra pašalinta
tulžies pūslė ar sergantiesiems
cukriniu diabetu.
„Su mityba susiję apribojimai, nuolatinis galvojimas apie
savo kūno svorį kelia įtampą,

neigiamą savęs vertinimą, be
to, paauglystės metais mitybos
apribojimai gali turėti neigiamų fiziologinių bei psichologinių pasekmių, vedančių į valgymo sutrikimus“, – atkreipia
dėmesį A. Budreckienė.
Ji priduria, kad svarbu nepersistengti, nes per didelis
kalorijų ribojimas ir badavimas gali turėti neigiamų pasekmių, tokių kaip anemija,
raumenų masės mažėjimas,
neurologiniai sutrikimai, mėnesinių ciklo sutrikimai, kojų
edema, silpnumas, galvos svaigimas, irzlumas.
„Pasibaigus protarpiniam
badavimui, nepersivalgykite.
Badavimo ekspertai vis dažniau pataria pirmiausia suvalgyti ko nors riebaus, pavyzdžiui, gabalėlį avokado, šaukštelį lydyto sviesto, kad nebūtų
staigaus insulino šuolio ir neįsisiautėtų apetitas. Riebaus
maisto nereikia bijoti – valgomas saikingai jis ilgiau užtikrina sotumo jausmą“, – rekomenduoja specialistė.
Ką žinoti badaujant?
Ypatingai sunkus
metas pradėjus laikytis
protarpinio badavimo
yra pirmosios kelios
valandos po paskutinio
valgymo, kai skrandis
sudoroja maisto likučius ir kraujyje sumažėja gliukozės. Apėmus
alkiui, vaistininkė pataria išgerti šilto vandens.
„Neleiskite įsisiautėti
įkyrioms mintims. Verčiau nukreipkite jas į
savo organizmo vidų:
kas jame vyksta, kokie
pojūčiai skrandyje. Pirmuosius protarpinio
badavimo kartus stenkitės nedirbti sunkių
fizinių darbų, ieškoki-

te malonios veiklos, kurioje
užmirštate laiką. Tai gali būti
knygų skaitymas, tapymas ar
mezgimas ir pan.“, – siūlo A.
Budreckienė.
Ji rekomenduoja pasitelkti lengvą fizinę veiklą, pavyzdžiui, išeiti pasivaikščioti, mat
net ir lengvos fizinės veiklos
metu išsiskiria endorfinai –
laimės hormonai, kurie padeda jaustis geriau ir nuslopina
mintis apie maistą.
„Alkio akimirkomis svarbu
nebūti aplinkoje, kuri primena maistą. Riboti maistą tam
tikromis valandomis reikėtų
reguliariai, taip pat tam verta
pasirinkti laisvadienį. Pirmi
protarpinio badavimo kartai
būna sunkūs, tačiau neabejoju, kad pasijutę energingesni,
įtrauksite šį metodą į savo dienotvarkę“, – sako „Gintarinės
vaistinės“ vaistininkė.
Prašo stebuklingos piliulės
Pasak vaistininkės, pacientai dažniausiai ateina ieškodami stebuklingos piliulės,
kuri padėtų dabar pat numesti
svorio ar detoksikuoti organizmą. Tokiu būdu tarsi nebyliai
sakoma – lai piliulė atlieka visą darbą, nes aš neturiu laiko
ar valios.
„Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, net 4060 proc. žmogaus sveikata
priklauso nuo gyvensenos,
30-40 proc. – nuo aplinkos, 1015 proc. – nuo paveldėjimo ir
tik 8-10 proc. – nuo sveikatos
apsaugos. Kiekvienas žmogus
gimimo metu įgyja tam tikrą
sveikatos potencialą, kurį turi
nuolat uoliai stiprinti – puoselėti visą gyvenimą. Mintis, kad
už tavo sveikatą atsako kažkas
kitas yra viena kenksmingiausių iliuzijų, juk už gerą savijautą ir nuotaiką atsakingi esame
mes patys“, – mintimis dalijasi
A. Budreckienė. ∎

2022 m. balandžio 9 d.
naujasis gĖlupis

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

Namus

Namą su ūkiniais pastatais
(11,57 a žemės) F. Martišiaus
g., Prienuose ir dujų balioną (15
Eur). Tel. 8 648 16153.

21

Sodybas, sodus
Sodo sklypą (yra pirtis, elektra, du šiltnamiai, šulinys, 7 a
žemės, 10 900 Eur), iki Kazlų
Rūdos – 11 km, SB „Riešutas“
Prienų r. Tel. 8 624 65456.

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

Perka

Ieškau pirkti 1–2 kambarių butą
Birštone. Tel. 8 605 06730.

Perku vienkiemį su daugiau
žemės. Gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie
ežero ar upės. Gerą NUkelta
variantą siūlyti tel.
8 611 01110.
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Nekilnojamojo turto agentūra ,,21 Amžius“ –
mes žinome, KAIP
SĖKMINGAI PARDUOTI
JŪSŲ NEKILNOJAMĄJĮ
TURTĄ AUKŠČIAUSIA
KAINA!
Tarpininkaujame parduodant butus, namus, sodybas, žemę, mišką – patirtis mums leidžia pardavimą atlikti sklandžiai ir paprastai.

NEMOKAMAI - vertinimas, konsultacijos telefonu. Galime paruošti visus dokumentus notarui.

Tel. 8 624 65456. www.nta21.lt

MB „Dalimatis“ informuoja, kad 2022 m. vasario 21
d. buvo atlikti žemės sklypo (proj. Nr. 780-1), esančio Žemaitkiemio k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame atsiliepti gretimo žemės
sklypo (kad. Nr. 6938/0002;268), bendraturtę Moniką
Juodytę (gim. data nenurodyta) arba jos įgaliotus asmenis dėl bendros ribos suderinimo per 30 d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos. Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis MB „Dalimatis“ (304034280)
Vytauto g. 32-3, Prienai, el. paštu info@dalimatis.lt arba
tel. 8 609 04746.

Manto Valaičio I.V. atliks žemės sklypo (kad. Nr.
6968/0001:0233), esančio Prienų r. sav., Stakliškių sen.,
Lepelionių k., kadastrinius matavimus. Sklypas ribojasi su Jono Gedimino Rutkausko (miręs) sklypu (kad. Nr.
6968/0001:0229). 2022 m. balandžio 15 d. 13.00–
14.00 val. vyks ribų ženklinimas vietovėje. Prašome atvykti minėto kaimyninio sklypo savininko giminaičius arba suinteresuotus asmenis. Neatvykus darbai bus tęsiami,
prašome pastabas pateikti per 30 dienų nuo matavimų
datos. Tel. 8 608 94027. El. pašto adresas mantasvalaitis1@gmail.com.
Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 6918/0002:224),
esančio Prienų r. sav., Veiverių sen., Petkeliškių k., savininkę L.B. (netikslus gyv. vietos adresas), kad UAB „Geomatininkai“ matininkas Andrius Bitkevičius (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-2601) 2022 m. balandžio 21 d.
10.30 val. vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 652-1), esančio Prienų r. sav., Veiverių sen., Petkeliškių k., ribų ženklinimo darbus.
Taip pat informuojame žemės sklypo (kad. Nr.
6918/0002:226), esančio Prienų r. sav., Veiverių sen., Pakeklio k., savininko V. Ž. (miręs) giminaičius ar suinteresuotus asmenis, kad 2022 m. balandžio 21d. 11.30 val. bus
vykdomi žemės sklypo (proj. Nr. 652-4), esančio Prienų r.
sav., Veiverių sen., Pakeklio k., ribų ženklinimo darbai.
Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis
į UAB „Geomatininkai“ adresu: Vasario 16-osios g. 7-1,
Kaunas, el. paštu info@geomatininkai.lt arba telefonu
+37063315303.
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ATkelta Ieškau pirkti 1–2 kam-

barių butą Prienuose
arba Kazlų Rūdoje. Butas gali būti priemiestyje. Tel. 8
647 03283.
Pirkčiau garažą Prienuose arba
Birštone. Tel. 8 618 82025.

Skelbimai
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.

Perkame butus,
bendrabučius, namus,
sodus, sodybas, žemes,
sklypus. Gali būti su
skolomis. Be remonto.
Atsiskaitome iš karto.
Dėl išsamesnės
informacijos
kreipkitės
tel. 8 658 00756.
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.

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.

Šieną „kitkomis“. Tel. 8 615
90307.
Šieną ritiniais. Tel. 8 654
35922.

Kambarines gėles (kininę rožę,
alijošių ir kt.). Tel. (8 319)
53810.
Amonio salietrą. Atveža. Tel. 8
620 10788.

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 avinuką mėsai.
Tel. 8 600 41899.
Pakabinamą mechaninę noraginę sėjamąją „Nordsten“
(darbinis plotis 4 m, 700 Eur).
Tel. 8 602 16581.

Perka

Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav. iki 8 sav.
amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš
karto. Tel. 8 612 34503.
Superkamekarves,
bulius ir telyčias.
KREKENAVOS
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
Perkame miškus
didžiausiomis kainomis
Lietuvoje.
Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto.

Tel. 8 656 79029.

Automobiliai, dalys
Parduoda
4 lengvojo lydinio ratlankius
(5 skylių, nuo „Audi“). Tel. 8
652 04113.

TRĄŠOS

Parduodame
amonio salietrą,
azofoską (16-16-16).
Pristatome.

Tel. 8 605 49513.
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.

Perka

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

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

Sėklines bulves „Vineta“ ir „Laura“. Atveža. Tel. 8 678 18895.

ŠILTNAMIAI

Parduodu įvairaus
dydžio šiltnamius.
Nemokamas pristatymas.
Suteikiu garantiją.

Tel. 8 608 90030.

Gardus triušiams laikyti (3
vnt. sublokuoti po 2, metaliniai
rėmai).Tel. 8 636 26956.

Vienaašę traktorinę priekabą.
Tel. 8 609 24497.

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.

Muzikinę aparatūrą (kompaktų
grotuvus, kasetinius magnetofonus, „centriukus“, plokštelių
leistuvus, kolonėles ir stiprintuvus). Muzikinių įrašų išpardavimas (kasetės, kompaktai, mp3
ir kt., kas antras kompaktas
dovana). Dulkių siurblį „Arnica
Hydra+Rain“ (Turkija, sausas
ir šlapias valymas, yra 2 metų
garantija, mažai naudotas, didelis kiekis antgalių, 170 Eur),
sportinius batelius „Adidas“ (44
dydis, 30 Eur), vonios kriauklytę ir skalbinių didelę dėžę.
Galimos nuolaidos. Tel. 8 600
22892.

Perka

Perka sendaikčius: ženkliukus, papuošalus, radijas, fotoaparatus, nuotraukas, karo
atributiką, laikrodžius, monetas, ragus, „čirvines“ keptuves,
šachmatus, auksą, statulėles,
gintarą ir kt. Atvyksta. Tel. 8
671 04381.

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

Tel. 8 677 68382.

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.

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

VASARAI ARTĖJANT

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.

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.

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.

VĮ Valstybinių miškų
urėdija Prienų RP
ieško darbuotojų:

Priešgaisrinės
saugos sargo(-ės)
(analizuoti priešgaisrinių kamerų vaizdus
monitoriuje) ir

ugniagesio

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.

Reikalinga

(gesinti gaisrus, aptarnauti priešgaisrinę
įrangą ir kt.).

Oro kondicionieriaišilumos siurbliai

Tel. 8 662 15188.

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 kompostinę žemę
šiltnamiams ir derlingą juodžemį. 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.

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.

renginiai
UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių
tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus
nuotekų tinklų) statybos darbus, ieško:
1. Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/
mėn. į rankas;
2. Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;
3. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis tiesimas). Atlyginimas: 1500–2500 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą
atvykimui į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime
žemiau nurodytais kontaktais
darbo dienomis: I–V tel. 8 691 86121, info@gensera.lt

UAB „Rūdupis“
reikalingi
santechnikai,

turintys patirties. Atlyginimas 1500 Eur
(atskaičius mokesčius).
Kreiptis: UAB „Rūdupis“,
Pramonės g. 11, Prienai.

Tel. 8 698 44293.

Nori susipažinti
Vyras susipažintų su 60-70 m.
moterimi bendravimui, o gal
ir bendram gyvenimui. Tel. 8
609 94843.
Vyras nori susipažinti su 66-70
m. simpatiška moterimi. Tel. 8
694 20334.

PRIENAI
RENGINIAI

Balandžio 9 d. 12 val. Pakuonio bibliotekoje – edukacinis
užsiėmimas „Margučių marginimas vašku“. Prisiminsime Šv.
Velykų papročius ir tradicijas,
išmėginsime senovinį margučių marginimo būdą vašku.
Priemonėmis aprūpinsime.
Galite atsinešti kietai virtų
kiaušinių marginimui.
Balandžio 12 d. 14 val. Ašmintos laisvalaikio salėje
– edukacinė margučių marginimo programa „Tradicinis
margutis“.Ignė SasnauskaitėMasalskienė supažindins su
margučių marginimu spalvotu
vašku, vaišinsimės arbata.
Atsineškite virtų kiaušinukų
tiek, kiek pajėgsite numarginti
per porą valandų.

Balandžio 12 d. 16 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre, atviros jaunimo erdvės

„Prienas“ prieigose – jaunosios fotografės Emilijos Jankauskaitės darbų parodos „O,
duok, jaunyste, man sparnus“
atidarymas. Paroda veiks iki
gegužės 31 d.
Balandžio 12 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre – Inesos Kurklietytės
filmas šeimai „Drugelio širdis“. Bilieto kaina 5,30 Eur.
Dalis pajamų nuo kiekvieno
parduoto bilieto bus skirta
„Vaikų linijai“.

Balandžio 13 d. 11 val. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio
centro prieigose – Margučių
marginimo kūrybinės dirbtuvės „Velykų belaukiant“.
Balandžio 14 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– renginys, skirtas Kultūros
dienai. Prienų r. savivaldybės konkurso „Metų kultūros
darbuotojas“ apdovanojimai,
šventinis koncertas.

Balandžio 15 d. 14 val. Išlaužo
seniūnijos salėje – Velykinių
margučių marginimo edukacija. Skambant sakralinei
muzikai, išbandysime įvairias
kiaušinių marginimo technikas, susipažinsime su senoviškais kiaušinių marginimo
būdais. Atsineškite kiaušinį,
arba tiek, kiek norėsis numarginti. Daugiau informacijos
tel. 8 685 31548.
Balandžio 19 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– animacinis kino filmas visai
šeimai „Ruonių komanda“
(dubliuotas lietuviškai). Bilieto kaina 5,30 Eur.
Balandžio 24 d. 12 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– vaikiškas muzikinis spektaklis „Seno rakto istorija“.
Spektaklis skirtas 3–12 m. vaikams, trukmė – 50 min. Bilieto
kaina 5,50 Eur. Vaikai iki 3 m.
įleidžiami nemokamai.

Balandžio 24 d. 16 val.
Skriaudžių laisvalaikio salėje
– proginių muzikantų susitikimas-koncertas „Mes dar
dainuosim“. Dalyvauja grupės
„Prieš vėją“, „Dainupė“, „VR“,
„Le’muzika“, „Bent“ „Age“,
„Cukraus pudra“, „Evara“ ir
atlikėjai Dovilė Bičkauskaitė,
Darius Sukackas, Vaidas Dimša. Staliukų ir vietų rezervacija
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LKL

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl Mamytės
mirties nuoširdžiai užjaučiame VšĮ Prienų ligoninės
darbuotoją Vitą Stravinskienę ir artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.
VšĮ Prienų ligoninės kolektyvas.

darbo dienomis 12.30–18.00
val. tel. 8 699 85050.
Balandžio 28 d. 19 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– „Humoro klubo“ programa
„Su visais pažadais“. Bilieto
kaina 14 Eur.

PARODOS

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Romos
Sakalauskienės fotomontažų
paroda „Iš praeities“. Parodos
lankymas darbo dienomis
nuo 12 val. iki 18 val.

Balandžio 12 d. 16 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre, atviros jaunimo erdvės
„Prienas“ prieigose – jaunosios fotografės Emilijos Jankauskaitės darbų parodos „O,
duok, jaunyste, man sparnus“
atidarymas. Paroda veiks iki
gegužės 31 d.

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre ir Prienų krašto muziejuje eksponuojama Vengrijos
dailės akademijos plakatų
paroda „PoszTerra“, skirta 30osioms Višegrado šalių grupės
(V4) įkūrimo metinėms. Paroda, susidedanti iš 2 dalių, bus
eksponuojama iki balandžio
30 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre ir Prienų krašto
muziejuje. Parodoje išvysite
iškiliausių Vidurio Europos
šalių plakato menininkų darbų rinktinę.
Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje
eksponuojama Egidijaus Stadaliaus medžio darbų paroda
„Velykų belaukiant“. Paroda
veiks iki birželio 11 d.

Šilavoto laisvalaikio salėje
eksponuojama Rasos Sakalauskienės fotomontažų paroda „Tėviškės ilgesys“. Paroda
veiks iki balandžio 30 d. Parodos lankymas pirmadienį ir
trečiadienį nuo 11.00 iki 18.00
val., antradienį, ketvirtadienį
ir penktadienį nuo 10.00 iki
17.00 val.

Prienų sporto arenoje eksponuojama Romualdo Požerskio
fotografijų paroda „Miražas
Nevados dykumoje“.
Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama Rasos
Sakalauskienės fotografijų
paroda.

BIRŠTONAS
Balandžio 9, 16 d. 13:00 val.
Sensoriniai skaitymai vaikams.
Vieta: Birštono viešoji biblioteka, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12.
Balandžio 12, 26 d. 14:00 val.
Robotikos užsiėmimai. Vieta:
Birštono viešoji biblioteka, S.
Dariaus ir S. Girėno g. 12.
Balandžio 13, 27 d. 16:00 val.
Robotikos užsiėmimai. Vieta:
Birštono viešoji biblioteka, S.
Dariaus ir S. Girėno g. 12.

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

KREPŠINIO VARŽYBOS

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

Balandžio 20 d. 19:00
val. JEEP ARENA, VILNIUS: Rytas - Labas Gas. Transliacija: Go3

LKL

Balandžio 27 d. 18:00
val. JONAVOS SPORTO
ARENA, JONAVA: CBet - Labas
Gas. Transliacija: Go3

HOROSKOPAS

Balandžio 11-17 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)

Savaitės pradžioje gali būti
bandymų primesti jums savo
nuomonę. Nesileiskite! Savaitės viduryje nesusikoncentruokite ties menkaverčiais
dalykais ir mažiau plepėkite.
Galimos naujos daug žadančios pažintys.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Konfliktas namuose pirmoje
savaitės pusėje gali paskatinti siekti didesnės asmeninės
nepriklausomybės ir laisvės.
Visiškai netikėtai gausite džiugią žinią. Pamatysite, kaip neįveikiama taps nugalimu. Be to,
išsipildys viena didelė jūsų svajonė. Laukite savaitgalio!



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje susiklostys
aplinkybės, iš kurių turėsite
daug naudos vėliau. Jei veiksite
greitai, užsidirbsite papildomų
pinigų. Antroje savaitės pusėje
galite būti užsipultas ir kažkuo
apkaltintas, bet bendradarbiai
jus visiškai palaikys. Savaitgalį
nebūkite toks lengvabūdis ir
garbėtroška - nieko tokio, jei
nebūsite nuolatinio susižavėjimo objektas.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Kuo mažiau plepėsite, tuo bus
geriau. Stenkitės neįsivelti į kokį nors ginčą. Jūsų ekonominė
padėtis šiuo metu yra stabili ir
pakankamai gera, todėl galite
pagalvoti apie tai, kaip išpildyti
ilgai puoselėtą ir ligšiol nerealizuotą norą. Tai įgyvendinę tikrai pasijusite laimingesnis.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Jūs manote, kad verta nesvarstant griebtis naujo pasiūlymo?
Deja, kiti to nepriims taip draugiškai. Verta taip pat labai gerai
pagalvoti, ar tikslinga kovoti dėl
populiarumo kolektyve. Problemos dėl sveikatos savaitės
pradžioje neturėtų būti išties
rimtos.



2

MERGELĖ
(08.22-09.23)

Konfliktai darbe griauna ir asmeninį jūsų gyvenimą. Laimė,
ši savaitė bus dosni įvairiausių
gerų galimybių. Nepraleiskite
progos išspręsti pačias didžiąsias problemas, gal net pakeisti darbą. Šiomis dienomis jūsų laukia paskutinis pokalbis
jums asmeniškai labai svarbiu
reikalu.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Neplepėkite per daug apie savo planus. Gali atsirasti norinčių pasinaudoti tuo piktam. Ar
jūs tikrai tokia stipri asmenybė, kad galite susidoroti su bet
kuo? Ar tikrai jūsų neveikia
autoritetingų žmonių spaudimas? Jeigu ne, vis tiek turėtumėte motyvuoti, kodėl taip aktyviai ginate savo teises.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Šią savaitę labai stebėkite jus
supančius žmones. Galimas
daiktas, kad kažkas yra sumanęs negarbingų dalykų. Galimi bandymai suvaržyti jūsų
laisvą valią, primesti svetimas
žaidimo taisykles. Ketvirtadienį apskritai būtų ne pro šalį atsipūsti. Tai padėtų atgauti pusiausvyrą.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Šią savaitę jums teks susitikti
su vadovaujančiais žmonėmis.
Tuo turėtumėte būtinai pasinaudoti. Parodykite save iš
gerosios pusės ir nepraraskite savo žavesio. Jūs turite partneriams kristi į akis. Į savaitės
pabaigą šeimos nariai gali inicijuoti pasikeitimus namų ūkyje,
dideles finansines investicijas.
Galite patirti stresą.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje visos
jūsų mintys suksis apie ką tik
nori, tik ne apie tai, kas iš tiesų
jūsų laukia. Trečiadienį galite
supanikuoti visiškai neteisingai
interpretuodamas vyresnybės
pasisakymą. Pasitikslinkite geriau dar kartą! Taip pat neatidėliokite jau anksčiau planuoto
vizito pas gydytoją.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Šią savaitę galite išvengti vieno
nemalonaus susitikimo. Nesijaudinkite, negalvokite apie
mažareikšmius dalykus ir pagaliau pasakykite garsiai tai, ką
privalote pasakyti. Galite nusivilti žmonėmis, kuriais iki šiol
pasitikėjote.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Šiuo metu būtų gerai išlaikyti
perspektyvas, nuosekliai laikytis savo paties taisyklių. Antroje savaitės pusėje gali užsimegzti nauja subtili draugystė. Asmeniui, kuriam jūs neabejingas, reikia jūsų pagalbos
ir paramos.

Paskutinis PuslaPis

2022 m. balandžio 9 d.
naujasis gĖlupis

Balandžio 9 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 06:35
leidžiasi 20:08
Dienos ilgumas 13.33
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Paladijus, Aurimas, Dalia, Kleopas,
Gitana, Gitanas.
Sėja:
Pomidorai, saldieji pipirai, aitrioji
paprika, baklažanai, moliūgai,
kopūstai, vienmečių gėlių sėklos,
dvimečių ir daugiamečių gėlių
sėklos, šiltnamio ir kambarinės
gėlės.
Balandžio 10 d.
SEKMADIENIS
Verbų (palmių) sekmadienis
Saulė teka 06:32
leidžiasi 20:10
Dienos ilgumas 13.38
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Apolonijus, Mintautas, Agna,
Margarita.
Sėja:
Netinkamas laikas sėti.
Balandžio 11 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė koncentracijos
stovyklų kalinių išlaisvinimo diena
Pasaulinė Parkinsono ligos diena
Saulė teka 06:30
leidžiasi 20:12
Dienos ilgumas 13.42
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Stanislovas, Vykintas, Daugailė,
Leonas.
Sėja:
Netinkamas laikas sėti.
Balandžio 12 d.
ANTRADIENIS
Tarptautinė aviacijos ir
kosmonautikos diena
Saulė teka 06:27
leidžiasi 20:14
Dienos ilgumas 13.47
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Julijus, Zenonas, Galmantas, Jūratė,
Damijonas, Julius.
Sėja:
Netinkamas laikas sėti.
Balandžio 13 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:25
leidžiasi 20:16
Dienos ilgumas 13.51
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Martynas, Mingaudas, Algaudė, Ida.
Sėja:
Pomidorai, saldieji pipirai, aitrioji
paprika, baklažanai, moliūgai,
kopūstai, vienmečių gėlių sėklos,
dvimečių ir daugiamečių gėlių
sėklos, šiltnamio ir kambarinės
gėlės.
Balandžio 14 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:22
leidžiasi 20:18
Dienos ilgumas 13.56
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Liudvika, Liuda, Valerijonas,
Vaišvydė, Visvaldas, Justinas, Luiza.
Sėja:
Pomidorai, saldieji pipirai, aitrioji
paprika, baklažanai, moliūgai,
kopūstai, vienmečių gėlių sėklos,
dvimečių ir daugiamečių gėlių
sėklos, šiltnamio ir kambarinės
gėlės.
Balandžio 15 d.
PENKTADIENIS
Kultūros diena
Didysis penktadienis
Saulė teka 06:20
leidžiasi 20:20
Dienos ilgumas 14.00
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Gema, Vilnius, Vaidotė, Modestas,
Anastazijus, Liudvina.
Sėja:
Netinkamas laikas sėti.

Pavasarinis tvarkymasis: patarimai, kaip paprastai ir be
įvairiausius paviršius va- kėtų laisvai. Tikriausiai visi
rūpesčių susitvarkyti namus kiai
lančias priemones.
esame susidūrę su užsikimšu-

K

ai ateina pavasaris, rodos, net kvapas lauke
pasikeičia – jis tampa toks
lengvas, gaivus ir primenantis
pavasarinį atsinaujinimą. Tokios gaivos pradeda norėtis ir
namuose, tad pavasaris – pats
metas generaliniam tvarkymuisi. Jei norisi natūralios gaivos, kviečiame rinktis draugiškas aplinkai priemones, kurių
galite ir įsigyti parduotuvėse,
ir pasigaminti namuose. Vaida Budrienė, prekybos tinklo
„Iki“ komunikacijos vadovė,
sako, kad švaros prekių paklausa ypač išauga pavasarį,
prieš Velykas.
Priemones pasigaminti
galima ir namuose
„Atėjus pavasariui pastebime, kad tarp tinklo pirkėjų
išauga švaros prekių paklausa. Populiariausios švaros prekės yra skalbimo priemonės,
tokios kaip milteliai, skysčiai,
kapsulės. Antroje vietoje rikiuojasi tualetų valikliai, gaivikliai, pakabinami muiliukai,
treti pagal populiarumą – indų plovikliai, toliau rikiuojasi
indaplovių priežiūros bei automatinėms skalbimo mašinoms

skirtos priemonės ir galiausiai
skalbinių minkštikliai“, – teigia
V. Budrienė.
Namų tvarkymasis nebūtinai turi būti sunkus ir varginantis darbas. Svarbu žinoti,
kokias priemones rinktis arba
kaip jas pasigaminti namuose.
Iš tiesų efektyvias valymo prie-

mones namuose galite pasigaminti labai nesudėtingai. Be to,
joms paruošti nereikės ir jokių
įmantrių ingredientų: čia tiks
actas, citrina, soda ir paprastas
vanduo – šios virtuvėje randamos priemonės privers namus
sublizgėti ir skaniai kvepėti. O
tam, kad namų valymas taptų
tikrų tikriausiu vaikų žaidimu –
dalijamės ir keliais patarimais,
kaip namuose pasigaminti pui-

Blizganti balta vonia. Jums
reikės vos dviejų sudedamųjų
dalių – vandens ir sodos. Įlašinkite vandens į sodą, kad konsistencija primintų pastą. Ši masė
padės pašalinti visas gelsvas
dėmes, panaikinti nemalonius
kvapus ir nesubraižys vonios
paviršiaus.

Švariausiems veidrodžiams ir kitiems paviršiams. Pavasarį norisi daugiau žiūrėti ne tik pro langą,
bet ir į save. O vaizdas džiugina labiau, kai atspindžio netrikdo dėmelės. Čia gali padėti
paprasčiausias actas. Jis, beje,
tiks ne tik veidrodžiams, bet ir
langams bei stikliniams baldų
paviršiams valyti. Vis tik būkite atsargūs su labiau pažeidžiamais, jautresniais
paviršiais ir jiems
valyti naudokite acto bei vandens mišinį. Mediniams paviršiams valyti galite naudoti acto
ir alyvuogių aliejaus mišinį.
Kadpervamzdžius viskas te-

siais vamzdžiais, tad norėdami
tvariai juos atkimšti, pasitelkite
tris sudedamąsias dalis. Į karštą vandenį įpilkite sodos ir acto,
gerai sumaišykite ir nedelsdami pilkite į vamzdžius. Šis tirpalas ne tik atkimš, bet ir tiks
vamzdžių užsikimšimo profilaktikai.
Jokių dėmių ant indų. Laikui bėgant ant indų, ypač puodelių, paviršių atsiranda dėmių, kurios ne tik neestetiškai
atrodo, bet ir nekelia apetito iš
jų valgant ar geriant. Šioje situacijoje visada padės citrinos
sultys, kurios pašalins įsisenėjusius nešvarumus, blogus kvapus ir dezinfekuos. Citrina nepriekaištingai atliks savo darbą
ir valant pjaustymo lenteles bei
šalinant kalkių nuosėdas nuo
įvairių paviršių.
Stebuklinga priemonė
kilimams. Kilimai suteikia
namams jaukumo, tačiau yra
bene didžiausi dulkių ir kitų
nešvarumų rinkikliai. Norėdami atšviežinti kilimą, galite pasigaminti sausą valiklį. Į
indą suberkite pusę stiklinės
krakmolo ir tiek pat kukurūzų
miltų, 2 puodelius maistinės
sodos, 1 šaukštą sveikų gvazdikėlių, 4 lauro lapus ir visą gautą mišinį susmulkinkite smulkintuvu. Pabarstykite valomą
kilimą mišiniu ir palikite bent
dviem valandoms, o geriausiai
– visai nakčiai. Po to likučius
susiurbkite siurbliu. Maistinė
soda padės pašalinti nešvarumus ir blogą kvapą, lauro lapai
ir gvazdikėliai aromatizuos ir
veiks antibakteriškai. ∎

Š E ŠTA D I E N I S

BALANDŽIO

9

0
+10

VILNIUS

+1 +10

KLAIPĖDA

+3 +5

SEKMADIENIS

BALANDŽIO

10

+1
+9

VILNIUS

+1 +9

KLAIPĖDA

+3 +6

PIRMADIENIS

BALANDŽIO

11

0
+10

VILNIUS

0 +10

KLAIPĖDA

+2 +6

ANTRADIENIS

BALANDŽIO

12

-1
+11

VILNIUS

0 +11

KLAIPĖDA

+2 +8

TREČIADIENIS

BALANDŽIO

13

+4
+15

VILNIUS

+2 +15

KLAIPĖDA

+5 +12

BALANDŽIO

14

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

+7
+18

VILNIUS

+5 +17

KLAIPĖDA

+6 +11

BALANDŽIO

15

P E N K TA D I E N I S

+7
+17

VILNIUS

+8 +18

KLAIPĖDA

+6 +9

VANDENS TEMPERATŪRA

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

G1
S0
R1

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.

19

m. Balandžio 9 d. TSRS
lyderis Michailas Gorbačiovas pirmą kartą viešai paminėjo
„perestroikos“ terminą, kalbėdamas
Toljatyje;
m. Balandžio 9 d. Gruzijos
sostinėje Tbilisyje priešais parlamentą susirinkę demonstrantai reikalavo Gruzijos nepriklausomybės. Sovietų kariuomenė demonstraciją išvaikė su ypatingu brutalumu.
1 žmonių žuvo užmušti desantiniais
kastuvėliais arba apnuodyti nuodingomis dujomis. Daugiau nei 100 žmonių
buvo sunkiai sužeisti.
m. Balandžio 9 d. Gruzija
paskelbia nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.
m. Balandžio 9 d. JAV
pajėgos įžengė į Irako
sostinę Bagdadą.

199

1991
200

2010

m. Balandžio 10 d. Įvyko
Smolensko aviakatastrofa, nusinešusi Lenkijos aukštų pareigūnų gyvybes.
m. Balandžio 11 d. Rusija
ir Prūsija pasirašė Peterburgo sutartį, davusią pradžią būsimiems Abiejų Tautų Respublikos padalijimams;
m. Balandžio 11 d. Gimė
pirmasis pasaulyje kūdikis, pradėtas iš užšaldyto embriono.
m. Balandžio 12 d. prasidėjo 5 metų JAV pilietinis
karas tarp šiaurinių ir pietinių valstijų;
m. Balandžio 12 d. Oﬁcialiai pranešta apie tai,
kad Džonasas Edvardas Solkas išrado
vakciną nuo poliomielito;
m. Balandžio 12 d. Pirmasis žmogaus skrydis į

14

194
11
1955
191

kosmosą: „Vostok“ kapsulė su Jurijum
Gagarinu;
m. Balandžio 12 d. Pirmojo šatlo (daugkartinio naudojimo kosminio erdvėlaivio) skrydis;
m. Balandžio 1 d. Popiežius Mikalojus II išleido
dekretą, kuriuo nustatė, kad popiežių
rinks tik kardinolai;
m. Balandžio 1 d. Antrasis
pasaulinis karas: TSRS ir
Japonija pasirašė nepuolimo sutartį;
m. Balandžio 1 d. Berlyno radijas pranešė, kad
Katynės miške rasti 12 000 lenkų karininkų palaikai. Taip pasaulis sužinojo
apie Katynės žudynes;
m. Balandžio 14 d. Sovietų
Sąjunga ir Vokietija pasirašė sutartį, kuria atnaujinti šalių diplomatiniai ir prekybos santykiai;

191
1059
1941
194

1922

Saulės audros
nenumatomos.

Numatomos mažos radio trukdžių
(radiometrinių) audros.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

194

m. Balandžio 14 d. Įkurta Europos ekonominio
bendradarbiavimo organizacija (OEEC)
- Europos Sąjungos pirmtakė;
m. Balandžio 14 d. Pirmą
kartą pademonstruotas
vaizdo grotuvas.
m. Balandžio 15 d. Nuskendo keleivinis laineris Titanikas;
m. Balandžio 15 d. Niujorko „Rialto“ teatre demonstruotas pirmasis įgarsintas kino ﬁlmas;
m. Balandžio 15 d. Niujorko „Franklin Bank“ banke išduotos pirmosios mokėjimo
kortelės;
m. Balandžio 15 d. Gaisras suniokojo Paryžiaus
Dievo Motinos katedrą.

195
1912
192
1952

2019

ORO UŽTERŠTUMO LYGIS
Noreikiškių matavimo stotis

1
1
1

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

2
2
1

kietųjų dalelių
KD10. (24val.)
kietųjų dalelių
KD2,5. (24val.)

sieros dioksido
SO2. (24val.)

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
39

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
5691 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
---- nSv/val.

ČERNOBYLIO AE RADIACIJOS LYGIS DĖL RUSIJOS
FEDERACIJOS OKUPACIJOS LIEKA NEŽINOMAS

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

