
tytė (Prienų KKSC, Lietu-
vos aerobinės gimnastikos 
varžybų jaunučių amžiaus 
grupės prizininkė), Fausta 
Lučiauskaitė (Prienų KKSC, 
Lietuvos aerobinės gimnas-
tikos varžybų ir čempiona-
tų jaunučių amžiaus grupės 
prizininkė), Viltė Martusevi-
čiūtė (Prienų KKSC, Lietuvos 
aerobinės gimnastikos var-
žybų jaunių amžiaus grupės 
prizininkė, Lietuvos čempio-
natų ir tarptautinių varžybų 
dalyvė), Ieva Vaitkutė (Prie-
nų KKSC, Lietuvos aerobinės 
gimnastikos varžybų ir čem-
pionatų jaunučių amžiaus 
grupės prizininkė, tarptauti-
nių varžybų dalyvė), Austėja 
Žukauskaitė (Prienų KKSC, 
Lietuvos aerobinės gimnas-
tikos varžybų ir čempionatų 
jaunučių amžiaus grupės pri-
zininkė, tarptautinių varžybų 
dalyvė), Prienų KKSC aero-
binės gimnastikos merginų 
penketukas: Rustė 
Marčiukaitytė, Guo-
da Petraškaitė Smil-
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Gyvenimą visi išgyvename 
kaip didžią paslaptį. Ir visi jame 
susiduriame su tomis pačiomis 
dilemomis: ilgimės tikrumo, ta-
čiau nežinome, kur jį rasti, abe-
jojame, ar pavyks jį rasti, o jei 
rasime, ar pavyks išlaikyti. Mū-
sų dienos mums yra, kaip mįslė, 
o įminimas neįteikiamas su gi-
mimo liudijimu. Tačiau didžiau-
sia žmonijos tragedija – nustoti 
trokšti, ieškoti, bandyti įminti 
gyvenimo mįslę... Velykų šven-

tė tegul dar kartą mums primins apie tikro gyvenimo paslaptį, kurią turime praskleisti: gal 
klupdami, bet trokšdami, gal užtrukdami ieškojimuose, bet atrandantys. Prisikėlusio Kris-
taus įvykis tegul tampa tikro džiaugsmo ir ramybės akimirka, kai širdis iš džiugesio suvirpa 
– pagaliau radau gyvenimo tikrumą ir prasmę, įminiau savo dienų mįslę.

Būkit palaiminti!
Prienų dekanas, Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos klebonas, 

kun. teol. lic. Vaidotas Labašauskas

Mieli Prienų krašto žmonės,
Velykos – tai viltingas atgimstančio pavasario laukimas. Su 

į žemę sugrįžtančia pavasariška šiluma, atbundančios gam-
tos grožiu į širdis ateina džiaugsmas ir viltis. Išgyvenkime šį 
džiaugsmą ne tik šv. Velykų rytą, bet ir kiekvieną dieną. Bran-
ginkime visas gyvenimo dovanas ir viltingai žvelkime ateitį, 
drąsiai pasitikdami kasdieninius iššūkius, matydami prasmę 
savo pasirinkimuose, darbuose, bendrystėje.

  Džiugių šv. Velykų! 

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas 

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Balandžio 8 d. Prienų 
sporto arenoje vyko 

tradicinis geriausių Prienų 
rajono savivaldybės spor-
tininkų pagerbimas ir ap-
dovanojimas. Tiesa, šiemet 
apdovanoti ir sportininkai, 
kuriems praėjusiais metais 
dėl siautėjusios pandemijos 
nebuvo galimybių įteikti ap-
dovanojimus. 

Vakaro metu pagerbti ir 
apdovanoti Prienų r. savival-
dybės mokiniai, tapę Lietu-
vos moksleivių čempionatų 
nugalėtojais ir prizininkais; 
aukštus sportinius pasieki-
mus tarptautinėse ir naci-
onalinėse varžybose pade-
monstravę sportininkai ir 
komandos, pasaulio čempi-
onatų dalyviai, tarptautinių 
ir nacionalinių varžybų nu-
galėtojai, sportininkus ren-
gę treneriai, 2021 m. Prienų 
rajono Metų sportininkas ir 

Metų sportininkas – Mindaugas 
barauskas, komanda – osK „Šilas“

Mindaugas	Barauskas	ir	Prienų	rajono	savivaldybės	meras	Alvydas	Vaicekauskas

Audronis	Deltuva,	Mindaugas	Barauskas	ir	Vytautas	Beliūnas	su	Prienų	rajono	savivaldybės	meru

Metų sporto komanda.
Pagerbimo ceremonijos 

metu apdovanoti Prienų r. 
savivaldybės mokiniai, tapę 
Lietuvos moksleivių čempi-
onatų nugalėtojais ir prizi-
ninkais: Antanas Arlauskas 
(orientavimosi sporto klu-
bas „Šilas“, Lietuvos orienta-
vimosi taurės V10 grupėje 
2-osios vietos laimėtojas), 
Jokūbas Arlauskas (karatė 
klubas „Mohikanas“, IPPON 
CUP tarptautinis kyokushin 
karatė turnyras, vaikų gru-
pėje iki 12 metų užimta 1-oji 
vieta), Vakarė Bakaitė (Prie-
nų kūno kultūros ir sporto 
centras (KKSC), Lietuvos ae-
robinės gimnastikos varžy-
bų ir čempionatų jaunučių 
amžiaus grupės nugalėtoja 
ir prizininkė, tarptautinių 
varžybų prizininkė), Augus-
tė Barštytė (Prienų KKSC, 
Lietuvos aerobinės gimnas-
tikos varžybų ir čempiona-
tų jaunučių amžiaus grupės 
prizininkė, tarptautinių var-
žybų dalyvė), Gabrielė Barš-



2022 m. balandžio 16 d. 
naujasis gĖlupis2

Tel. 8 604 80752 
El.	p.	redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/gelupis

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

Redakcija	pasilieka	teisę	rankraščius	redaguoti.	
Už	reklamos	turinį	ir	kalbą	redakcija	neatsako.	

Redakcijos	nuomonė	nebūtinai	sutampa	su	
laiškų	autorių	nuomone.	

Kopijuoti,	perspausdinti,	skelbti	laikraštyje	
paskelbtą	informaciją	bei	nuotraukas	be	redak-

cijos	sutikimo	-	draudžiama.

REDAKTORIUS	
Mantvydas	PREKEVIČIUS				tel.	8	604	80	799
redaktorius@naujasisgelupis.lt 

SKELBIMAI, REKLAMA
tel.	8	604	80	752
redakcija@naujasisgelupis.lt

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

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

∎ Užsakomieji	straipsniai,	reklama
∎ Neapmokami	pranešimai	spaudai
∎ Skaitytojų	straipsniai

KORESPONDENTĖ	(PRIENŲ	KRAŠTAS)
Laima	DUOBLIENĖ				tel.	8	682	12642
laimaduobl@gmail.com 

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

tvyrant įtampai rusija per pratybas 
paleido raketų Japonijos jūroje
Ministerija pranešė, kad prie Rusijos Tolimųjų Rytų krantų du povan-
deniniai laivai, „Petropavlovsk-Kamčiatskij“ ir „Volkov“, iš po vandens į 
taikinį paleido kelias sparnuotąsias raketas „Kalibr“. Praėjusį penktadienį 
Tokijas uždraudė importuoti rusiškas anglis, kurios Japonijai yra svarbus 
energijos šaltinis, taip pat išsiuntė aštuonis Rusijos diplomatus.

„ryanair“ buvusiems darbuotojams 
lietuvoje turi sumokėti 600 tūkst. eurų
Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ dešimčiai buvusių darbuotojų 
Lietuvoje dėl neteisėto atleidimo privalo sumokėti daugiau nei 600 tūkst. 
eurų, nutarė Kauno apylinkės teismas. Pasak teismo pranešimo, darbuo-
tojai buvo atleisti 2020-ųjų birželį darbdavio iniciatyva, jų funkcijoms 
tapus perteklinėms.

po baltais sparnais

Mielieji,
šiemet Kristaus Prisikėlimo šventę pasitin-

kame labai skirtingai nei prieš metus, dvejus 
ar ankstesniais Nepriklausomybės laikotar-
pio metais. Ir gavėnia, dvasinio pasirengimo 
Šv. Velykoms laikas, taip pat buvo kitoks. 
Kasdien pasiekiantys visai netoli vykstančio 
karo aidai nepaliko abejingo nė vieno mūsų 
krašte gyvenančio žmogaus.

 Šiuo neeilinių išbandymų metu pasirodė 
daug solidarumo, gerumo apraiškų. Mus su-
vienijo ne tik atjauta, bet ir malda už taiką Eu-
ropoje bei pasaulyje, už Ukrainą, už kenčian-
čius jos žmones. Malda visuomet, o ypač šiuo 
neramiu metu mus vidujai stiprina, ramina, 
taip pat ragina labiau gręžtis į Dievą.

 Ypač didžioji Velykų šventė pakylėja mūsų 
mintis ir širdis į Viešpatį. Velykos visų pirma 
yra tikėjimo šventė, skelbianti Kristaus per-
galę prieš mirtį. Tad ir šiandienos situacijoje 
mums visiems, tikintiems Kristų, jo Prisikė-
limas laiduoja, kad anksčiau ar vėliau blogis 
liausis viešpatavęs.

 Kristaus Prisikėlimo įvykis mums skelbia 
ir liudija, kad net ir didžiausių gyvenimo sun-
kumų akivaizdoje krikščioniui atsiskleidžia 
ilgalaikė, viltinga perspektyva. Kaip moko 
apaštalas Paulius, galiausiai viskas išeina į 
gera, jei savo gyvenimą siejame su Dievu ir 
juo pasitikime. Net pereinant sunkiausių iš-
bandymų Golgotą lieka Prisikėlimo viltis. Tad 
žvelgdami į sunkų jau nueitą gavėnios kelią, 
ypač išgyvenus jį kartu su daugybe kančios 
paliestų Ukrainos žmonių, stiprinkime tikė-
jimą ir viltį galiausiai sulaukti ir prisikėlimo 
po visų tų išbandymų, o per juos tobulėti, 
augti gerame, galiausiai pasiekti amžiną-
jį gyvenimą. Taip krikščioniškas tikėjimas 
mums leidžia gyventi viltimi net ir sunkiau-
siais momentais.

 Velykų pergalė mus taip pat moko, kad 
blogio neįmanoma įveikti kitu blogiu. At-
sakydami neapykanta į neapykantą ją tik 
didiname. Tačiau blogiui pasipriešindami 
geromis ir teisingomis priemonėmis, su-
laukiame ir žmogiško solidarumo, ir Dievo 
palaikymo. Taip sutelktas gėris, kad ir ne iš 
karto, visgi galiausiai persveria. Juk ir prieš 
šlovingą Prisikėlimo pergalę Viešpats Jėzus 
buvo atstumtas ir paniekintas, teisiamas ir 
nuplaktas, o galiausiai – nukryžiuotas. Jį pa-
smerkusieji tuo metu jautėsi nugalėtojais. 
Tačiau tai tęsėsi neilgai. Jau trečią dieną po 
mirties Jėzus prisikėlė, atnešdamas nepa-
prastą džiaugsmą mokiniams, o vėliau ir vi-
siems jį įtikėjusiems.

 Kristaus Prisikėlimo šventė šiemet mus 
ypač moko su viltimi žvelgti į sunkumus, 
net didžiausius gyvenimo iššūkius. Taip pat 
skatina konkrečiais darbais rodyti gerumą, 
solidarumą su kenčiančiais, aukotis dėl kitų. 
Apie tai susimąstydami šią šventą dieną pri-
siminkime, kad ir Kristaus auka, kančia dėl 
žmonijos išganymo yra persmelkta gerumo, 
Dievo meilės pilnatvės. Tuo sekime Kristų 
ir mokykimės iš jo didžiadvasiško, nesava-
naudiško pasiaukojimo. To mūsų dienomis 
labai reikia. O kartu džiaukimės, kad malda 
ir atjauta, artimo meilės skatinama pagalba 
perkeičia mus pačius ir kreipia į gera, daro 
laimingesnius. 

 Tegul šiemet Velykų laiku Dievo ir artimo 
meilė dar gausiau reiškiasi per mūsų mintis, 
žodžius ir darbus, tepalaimina ir tepapildo 
mūsų džiaugsmą per šventines tradicijas, 
bendravimą prie stalo, gardžius valgius ir 
margučius. Tegul bus daugiau vilties žvel-
giant į dabarties tikrovę ir siekiant amžinojo 
džiaugsmo tikrovės!

Vilkaviškio vyskupas Rimans Norvila

prienuose – vengrų afi šų paroda

Prienai, balandžio 1 d. (NG). 
Balandžio 1 dieną, Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centro fojė 
pirmą kartą Prienuose atida-
ryta keliaujanti, tarptautinė 
Vengrijos dailės akademijos 
plakatų paroda „PoszTerra“.

Paroda skirta 30-osioms Vi-
šegrado šalių grupės įkūrimo 
metinėms. Višegrado grupę 
1991 m. vasario 15 d. įkūrė 
Lenkija, Vengrija ir Čekoslova-
kija, kurios sudarė Višegrado 
trikampį.

Parodos atidaryme daly-
vavo Vengrijos ambasados 
kultūros atašė Vanda Leticia 
Szell, ekonomikos atašė Pe-
ter Ferenc Schmidt, Prienų 
rajono savivaldybės meras 
Alvydas Vaicekauskas, me-
ro pavaduotoja Loreta Jaki-
nevičienė, Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro direktorė 
Virginija Naudžiūtė, Prienų 
krašto muziejaus direktorė 
Lolita Batutienė bei kultūros, 
savivaldybės įstaigų atstovai, 

svečiai.
Paroda surengta Prienų 

krašto muziejui ir Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centrui 
bendradarbiaujant su Vengri-
jos ambasada Lietuvoje. Paro-
doje Višegrado grupei atsto-
vauja 12 grafikos menininkų 
ir jų mokinių. Parodą galima 
aplankyti iki balandžio 30 d. 
Dalis šios parodos eksponuo-
jama Prienų krašto muziejuje, 
o kita dalis – Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre.

skriaudžiuose vėl trepsėjo „patrepsynė“

Skriaudžiai, balandžio 8 d. 
(Veiverių KLC inf.). Balandžio 
8 d. Veiverių KLC Skriaudžių 
laisvalaikio salėje vyko respu-
blikinių moksleivių folklorinių 
šokių varžytuvių „Patrepsynė 
2022“ Prienų rajono turas. 

Varžytuvėse dalyvavo ne-
mažas būrys Prienų rajono 
mokinių. Jau tradicija tapo, 
kad varžytuvėse dalyvauja 
šokėjai iš Prienų „Ąžuolo“ pro-
gimnazijos (mokytoja Dovilė 
Šatienė), Veiverių kultūros ir 
laisvalaikio centro bei Skriau-
džių pagrindinės mokyklos 
(mokytoja Vilma Pučkienė), 
Veiverių T. Žilinsko gimnazijos 
(mokytoja Jadvyga Beikaus-
kienė). Maži ir didesni, prade-
dantieji ir jau pažengę šokėjai 
sukosi, trepsėjo, pliauškėjo 

delnais ir stengėsi pasirodyti 
kuo geriau. Varžytuvių komi-
sijai teko nelengva užduotis 
atrinkti gražiausiai, smagiau-
siai šokančius šokėjus. 

Sėkmė lydėjo 6 šokėjų po-
ras, kurios gegužės 19 dieną 
atstovaus Prienų rajonui Šiau-
liuose vyksiančiame varžytu-
vių finale:

1. Toma Kereišytė ir Gabrie-
lius Pučka (vaikų folkloro an-
samblis „Tututis“, Skriaudžių 
pagrindinė mokykla);

2.  Miglė Sutkaitytė ir Mar-
tynas Vyšniauskas (vaikų 
folkloro ansamblis „Tututis“, 
Skriaudžių pagrindinė mo-
kykla);

3. Evelina Ražauskaitė ir 
Justinas Mintaučkis („Ąžuo-
liukai“, Prienų „Ąžuolo“ pro-

gimnazija);
4. Kornelija Ivanauskaitė ir 

Tomas Kurtinaitis (Veiverių 
T. Žilinsko gimnazijos šokių 
ansamblis);

5. Vakarė Motiejūnaitė ir 
Gustas Gruodis (Veiverių T. 
Žilinsko gimnazijos šokių an-
samblis);

6. Ugnė Tamulaitytė ir Au-
gustas Liutkus (Veiverių T. 
Žilinsko gimnazijos šokių an-
samblis).

Džiaugiamės visais var-
žytuvėse dalyvavusiais šo-
kėjais, linkime stiprybės ir 
nesenkančios energijos juos 
ruošiančioms mokytojoms. 
Prienų rajono turo nugalėto-
jams linkime sėkmės varžy-
tuvių finale ir iki susitikimo 
kitais metais.
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Koronavirusas pasaulyje
Susirgimai	 	 502	161	530
Lengvai	sergantys	 43	480	305
Sunkiai	sergantys	 43	182
Pasveikę	 	 452	423	920
Mirę	 	 6	214	123

Koronavirusas Lietuvoje
(šalia	-	pokyčiai	per	paskutinę	parą)

Ligos	atvejai				1	046	395	(1287)	
Pasveiko	 1	000	447
Mirtys	 8	997	(6)

po baltais sparnais

Susirgimai	 6	938	(10)
Sergantys	 143
Pasveikimai	 6	542
Mirę	 171

Susirgimai		 971	(2)
Sergantys	 18
Pasveikimai	 924
Mirę	 25

Susirgimai		 3	431	(3)
Sergantys	 85
Pasveikimai	 3	241
Mirę	 	 80

PR
IEN

AI

BIR
ŠTO

NA
S

kAz
lu 

Ru
dA

kORONAvIRuSO COvId-19 STATISTIkASergančiųjų skaičiaus diagrama 
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Kalbina Laima Duoblienė

Kas Jums svarbiausia per Velykas? 

„tikros“ Velykos užsienyje. 
Pavyzdžiui, aš labai pasiilgs-
tu vaikystės Velykų ryto – su 
ėjimu į bažnyčią, visos šei-
mos pusryčiais, margučių 
ridenimu. 

Auksė Didžiulytė

Velykos man asocijuojasi 
su šeima. Šiais metais po ilgo 
laiko visa šeima kartu iš va-
karo marginsime kiaušinius, 
ryte eisime į bažnyčią, susė-
sime prie Velykų stalo, riden-
sime margučius. Mano šeima 
gyvena Didžiojoje Britanijo-
je, sesės – Ispanijoje,brolio 
– Lietuvoje. Ne kiekvienais 
metais pavyksta atvažiuoti 
pas tėvus per Velykas, tuo-
met švenčiame savo na-
muose, tačiau lietuviškas 
tradicijas vis tiek išlaikome: 
pasipuošiame namus, mar-
giname kiaušinius, mušame 
juos. Ir būtinai ateina Velykų 
kiškutis, atneša vaikams do-
vanėlių. Žinoma, važiuojame 
ir į Didžiojoje Britanijoje po-
puliarius parkus, kur vaikai 
atlieka užduotėles, ieško pa-
slėptų kiaušinių, laimi prizus. 
Mes savo vaikams dar per-
duodame lietuviškas tradici-
jas, bet, bijau, kad mūsų vai-
kų vaikai jų jau nebežinos. 

čių stalą. Vėliau, kai sukūriau 
savo šeimą, namiškių laukda-
vau namuose aš. Ir dabar, kai 
tik leidžia karantino sąlygos, 
būtinai susirenkame visa šei-
ma prie vieno stalo. Žinoma, 
svarbią vietą užima ir kiau-
šiniai. Juos marginame Didįjį 
šeštadienį, kai jau sutvarkyti 
namai, pagaminti velykiniai 
valgiai. Dabar naudojame ir 
svogūnų lukštus, ir dažus, o 
vaikystėje, prisimenu, mama 
iš turgaus parnešdavo kelių 
spalvų lako ir mes, keturios 
seserys, degtuką apsivynio-
ję vata, paišydavome orna-
mentus, gėlytes, net užrašy-
davome ką nors, pavyzdžiui, 
Aleliuja, Mamytei, Tėveliui. 
Labai smagu būdavo ir kiau-
šinius ridenti, ir per stogą 
mėtyti. Kas toliau kiaušinį 
numes, tas ilgiau gyvens. Da-
bar kiaušinių nebemėtome, 
bet, kai anūkės buvo mažes-
nės, ridendavome. 

Skaistė Ivanauskienė ir  
Vėjas Ivanauskas 

Mes gyvename Didžiojoje 
Britanijoje, tačiau lietuviškų 
tradicijų nepamirštame ir 
ten – būtinai numarginame 
margučius su vašku, skuti-
nėjame, verdame suvyniotus 
į kojinę su svogūnų lukštais, 
žolynais. Ir Velykų pusryčius 
valgome. Didžiojoje Britani-
joje per Velykas populiariau-
si šokoladiniai kiaušiniai, ku-
rie būna paslėpti sode, o vai-
kai turi juos surasti. Ne visai 

prie nemuno prienuose pasodintas sakurų 
sodas

Prienai, balandžio 12 d. 
(Prienų r. sav. inf.). Balandžio 
12 d. Nemuno pakrantėje 
greta pėsčiųjų tako pasodin-
tas sakurų sodas. Ši Prienų 
rajono savivaldybės iniciaty-
va buvo dedikuota Taikai ir 
Laisvei žemėje, o prie Savi-
valdybės kvietimo prisijungė 
neįtikėtinai daug krašto įstai-
gų, valstybinių ir nevyriausy-
binių organizacijų, bendruo-
menių, šeimų ir net pavienių 
asmenų. Jie visi turėjo tam ti-
krą progą ar tikslą pasodinti 
savo sakurą. Bendrą darbą 
vainikavo didžiulis 54 saku-
rų sodas.

Savivaldybės meras Alvy-

das Vaicekauskas džiaugėsi, 
kad prie sakurų sodo Nemu-
no pakrantėje sodinimo akci-
jos prisijungė tiek daug kraš-
to žmonių, o tai rodo mūsų 
vienybę. Svarbiausia, kad gra-
žios iniciatyvos visada sulau-
kia palaikymo, prisidėjimo 
prie jų įgyvendinimo.

Paantrindama merui 
Administracijos direktorė 
Jūratė Zailskienė taip pat pa-
sidžiaugė susirinkusiųjų gau-
sa, bendryste ir tuo, kokiomis 
gražiomis intencijomis sodi-
namos sakuros. Anot direk-
torės, Prienų ligoninė savo 
sakurą skyrė kaip solidarumo 
su Ukrainos medikais ženklą, 
laikraščio „Gyvenimas“ ko-
lektyvas – laikraščio 75 me-

tų jubiliejui, Justino Marcin-
kevičiaus viešoji biblioteka 
– 85 metų sukakčiai, Prienų 
„Žiburio“ gimnazija – 100-ajai 
laidai. Dar kiti sodino saku-
ras, skirtas močiučių, šeimų 
garbei ir atminimui, jubilie-
jams ir kitoms progoms. Savo 
sakuras sodino ir moksleivių 
klasės, norėdamos įprasminti 
savo draugystę, ir abiturien-
tai. Vieną iš dešimties Savi-
valdybės įsigytų sakurų pa-
sodino Prienuose apsigyvenę 
ukrainiečiai.

Ir meras, ir direktorė kvietė 
ir toliau turtinti sakurų sodą. 
Žinant, kad tikrai yra norinčių 
įamžinti sukaktis, įvykius ar 
kitus gyvenimo momentus, 
numatyta papildomų vietų.

Sigutė Žuromskienė

Svarbiausia – šeimos su-
sibūrimas. Tradiciškai ryte 
nueiname į bažnyčią, o grį-
žę sėdame prie stalo. Velykų 
pusryčiai neįsivaizduojami 
be margučių, be jų mušimo 
ir lenktyniavimo, kuris sti-
presnis. Margučius numargi-
name iš vakaro, stengiamės 
nenaudoti jokios chemijos, 
tik svogūnų lukštus. Velykų 
švęsti tradiciškai važiuoja-
me į Jiezną pas anytą, o ji vi-
suomet visus – ir didelius, ir 
mažus – apdovanoja šokola-
diniais Velykų zuikiais. Iš vai-
kystės prisimenu kiaušinių 
ridenimą, gaila, bet ši tradici-
ja jau pamiršta. O taip smagu 
būdavo su sesėmis lenkty-
niauti, kuri daugiau kiaušinių 
prisirinks ir bus „kiečiausia“! 
Šiais metais aplankysime ir 
vyro senelius, nes pastaruo-
ju metu dėl karantinų nesu-
sitikdavome.  

Danutė Šeškauskienė 

Man Velykos – viena di-
džiausių švenčių. Labai sma-
gu kasmet Velykas sutikti 
šeimos rate. Vaikystėje mus 
mama išleisdavo į bažnyčią 
parnešti Velykų, o ji laukdavo 
grįžtančių padengusi pusry-

ES parama maisto pro-
duktais Prienų seniūnijos 
gyventojams bus teikiama 
nuo 2022 m. balandžio 14 
d. (darbo dienomis 10.00–
13.00 val.) adresu J. Basa-
navičiaus g. 16, Prienai (bu-
vęs lopšelis-darželis ,,Sau-
lutė“).

Atsiimant paramą reko-
menduojama dėvėti kaukes 
arba respiratorius, laikytis 
saugaus atstumo. Prašome tu-

Es parama maisto produktais 
rėti asmens tapatybę patvirti-
nantį dokumentą.

Maisto daviniai bus teikia-
mi dezinfekuotuose maiše-
liuose.

Vienam labiausiai nepasi-
turinčiam asmeniui skirtas 
maisto produktų kiekis:

Greito paruošimo avižų ko-
šė su džiovintomis uogomis 
(1 vnt.); 

Kiaulienos konservai (1 
vnt.);

Vištienos konservai (1 
vnt.); 

Konservuota raugintų agur-
kų sriuba (1 vnt.); 

Saldintas sutirštintas pienas 
(1 vnt.); 

Rapsų aliejus (1 vnt.); 
Avižiniai sausainiai su šoko-

lado gabaliukais (1 vnt.); 
Keptos konservuotos pupe-

lės pomidorų padaže (1 vnt.); 
UHT ekologiškas pienas (1 

vnt.). ∎

išrinktas prienų r. savivaldybės konkurso 
„Metų kultūros darbuotojas“ nugalėtojas

Prienai, balandžio 12 d. 
(Prienų r. sav. inf.). Prienų rajo-
no savivaldybės Metų kultūros 
darbuotojo apdovanojimas ir 
padėkos raštai skiriami Prie-
nų rajono savivaldybės kultū-
ros įstaigų darbuotojams už 
profesinės veiklos nuopelnus, 
vadovaujamų meno mėgėjų 
kolektyvų pasiekimus, indėlį 
į regionų politikos įgyvendi-
nimą Prienų rajone, meninės 
saviraiškos, kultūros tradicijų, 
pilietinių vertybių puoselėjimą 
ir ugdymą.

Prienų rajono kultūros ir 
kitos įstaigos, bendruomenės 
šiemet pasiūlė apdovanoti 9 
kandidatus.

Pateiktus pasiūlymus svars-
tė Prienų r. savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus įsaky-
mu sudaryta konkurso „Me-
tų kultūros darbuotojas“ ko-
misija: Loreta Jakinevičienė, 
Prienų rajono savivaldybės 
mero pavaduotoja (komisijos 
pirmininkė); Jūratė Zailskie-

nė, Prienų rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
(komisijos pirmininko pava-
duotoja); Rimantas Šiugždi-
nis, Prienų rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros ir tu-
rizmo skyriaus vedėjas; Irena 
Urbanavičienė, Prienų rajono 
savivaldybės administracijos 
Kultūros ir turizmo skyriaus 
vyriausioji specialistė; Ligita 
Gediminienė, Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro direkto-
riaus pavaduotoja kultūrinei 
veiklai, mėgėjų meno kolekty-
vų vadovė.

Komisijos sprendimu 
Prienų rajono savivaldybės 
konkurso „Metų kultūros 
darbuotojas“ nugalėtoja ta-
po Živilė Rusevičienė, Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centro kultūros projektų ir 
edukacinių programų va-
dovė, jaunimo darbuotoja-
jaunimo projektų koordi-
natorė.

Savivaldybės vadovų padė-

kos raštai taip pat bus įteik-
ti ir kitiems rajono kultūros 
darbuotojam: Daliai Bredelie-
nei, Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliotekos 
metodininkei; Ernestai Juods-
nukytei, Prienų krašto muzie-
jaus direktoriaus pavaduoto-
jai, vyr. fondų saugotojai; Da-
lei Zagurskienei, Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centro 
mėgėjų meno kolektyvo va-
dovei; Elenai Simonavičienei, 
Veiverių kultūros ir laisvalai-
kio centro direktorei; Nerin-
gai Garmuvienei, Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centro 
direktorei; Laimai Vabolie-
nei, Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliotekos 
Informacijos skyriaus vedėjai; 
Vaidui Lengvinui, Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tro mėgėjų meno kolektyvų 
vadovui; Tomui Ivanauskui, 
Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centro mėgėjų meno kolekty-
vo vadovui.
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Mantvydas
PREKEVIČIUS

Silpnėjant koronaviru-
so poveikiui bei didė-

jant visuotinei imunizacijai, 
pamažu duris lankytojams 
atveria ir įstaigos, kuriose 
šis virusas buvo mažiausias 
laukiamas. Viena iš jų – Prie-
nų globos namai, didžiausia 
Prienuose socialinės globos 
ir slaugos paslaugas teikianti 
įstaiga. 

Pavasarį ši įstaiga pasitin-
ka su administraciniais po-
kyčiais, gyventojų pagausė-
jimu ir šypsenomis. Iš tiesų, 
šypsotis ir džiaugtis yra dėl 
ko. Pandemijos metu gyven-
tojų priėmimas į globos na-
mus buvo apribotas, todėl 
gyventojų sumažėjo. Į globos 
namus negalėjo patekti žmo-
nės, kuriems reikia pagalbos, 
priežiūros. Per pandeminį 
laikotarpį smarkiai sumažė-
jo gyventojų skaičius, tačiau 
per 2021 metus buvo priimti 
78 nauji gyventojai. 2021 m. 
pradžioje Prienų globos na-
muose gyveno 173 gyvento-
jai, metams baigiantis – jau 
198. Na, o šiemet, į Prienus 
atkeliaujant pavasariui, glo-
bos namuose gyvena 195 gy-
ventojai. Iš viso globos namai 
gali priimti kiek daugiau nei 
200 gyventojų.

Šis pavasaris bus įrašytas į 
pasaulio istorijos knygas ir dėl 
dar vienos pasaulinės krizės 

– karo Ukrainoje. Lietuviams 
suskubus padėti savo isto-
riniams broliams bei drau-
gams, Prienų globos namai 
taip pat neliko abejingi nuo 
karo bėgančioms šeimoms. 
Korpuse, kuriame anksčiau 
laikinai galėjo apsigyventi ki-
ti privatūs asmenys, įsikūrė 
ukrainiečių šeima – trys mo-
terys, trijų kartų atstovės. 

Saulėtą pavasarį globos na-
mai pasitinka kaip niekad ne-
miegantis avilys. Čia nuolat 
pirmyn atgal zuja vienas ar 
kitas iš 122 darbuotojų, į sve-
čius, pasivaikščioti ar pabūti 
su bendraminčiais skuba ir 
patys gyventojai.

Apie nesibaigiančius dar-
bus ir rūpesčius pasakojo ir 

prienų globos namuose gausėja šypsenų
Prienų globos namų direkto-
rė Inga Barkauskienė. Pasak 
jos, atėjus pavasariui tenka 
rūpintis aplinka, o dalis nuo-
lat organizuojamų kultūrinių 
renginių persikelia į lauką. 
Praėjusiais metais išgražintą 
vidinį uždarą kiemelį labai 
pamėgo gyventojai – čia ne 
tik leidžia laiką, bet ir patys 
rūpinasi jo priežiūra.

Tenka rūpintis ir patalpų 
remontu, priežiūra. Vienas 
svarbesnių šių metų tikslų – 

sutvarkyti vieną didelę san-
dėliu virtusią patalpą. Ją būtų 
galima panaudoti gyventojų 
veikloms. Be to, įėjimas į ją iš 
to paties gyventojų pamėgto 
kiemelio.

Pasak I. Barkauskienės, gy-
ventojais rūpintis reikia nuo-
lat. Pandemija privertė ne tik 
pasirūpinti jų sveikata, bet 
reorganizuoti įstaigos veiklą. 
Dėl siaučiančio karantino te-
ko sukurti atskiras zonas svei-
kiems, sergantiems ir sveiks-
tantiems gyventojams. Teko 
optimizuoti ir administracinį 

darbą, perskirstyti pareigas, 
panaikinti perteklines parei-
gybes. 

Atsisakius dviejų direkto-
rės pavaduotojų, kuruojančių 
atskirus globos namų skyrius, 
direktorė nuo šiol bendra-
darbiauja tiesiogiai su sky-
rių vedėjais, vadovaujančiais 
gausiam personalui. Taip pa-
spartėjo informacija iš skyrių 
bei reagavimas į konkrečius 
poreikius. Nuolat organizuo-
jami reguliarūs pasitarimai 
leidžia visiems skyriams bei 
įstaigos vadovei būti opera-
tyviai informuotiems apie 
kitų skyrių veiklą, poreikius 
bei trūkumus, išvengti nesu-
sipratimų.

Prienų globos namuose iš 

viso yra penki skyriai: socia-
linis darbo skyrius, sveikatos 
priežiūros skyrius, mitybos 
skyrius, bendrasis skyrius, 
buhalterijos skyrius. Pagal 
darbuotojų skaičių didžiau-
sias – sveikatos priežiūros 
skyrius. Jame darbuojasi 52 
– daugiau negu trečdalis visų 
įstaigos darbuotojų. Jam va-
dovauja Justina Drūlienė.

Pasak Justinos, darbo šia-
me skyriuje tikrai netrūks-
ta. Darbas labai dinamiškas, 

dieną sunku susiplanuoti 
ir įgyvendinti suplanuotus 
darbus. Atsiranda gyvento-
jų, darbuotojų problemų, ku-
rias reikia spręsti čia ir dabar. 
Dažnai tenka rūpintis ne tik 
gyventojų sveikatos priežiū-
ra, bet, esant sudėtingesnių 
medicinos paslaugų porei-
kiui, padėti gyventojams su-
sisiekti su aukštesnio lygio 
įstaigomis. 

J. Drūlienės skyriui priklau-
so visi sveikatos priežiūros 
specialistai – nuo skirtingas 
kvalifikacijas turinčių gydy-

tojų iki slaugytojų padėjėjų. 
Tiesa, pastariesiems, ko gero, 
ir tenka sunkiausias darbas. 
Vedėja labai vertina ir gerbia 
kiekvieną savo skyriaus dar-

buotoją. Ji turi viziją – suburti 
stiprią ir didelę komandą, kad 
pavyktų dirbti išvien gyvento-
jų sveikatos labui.

Pirmame aukšte sutiktos 
trys slaugytojo padėjėjos ilsi-
si, tačiau šypsosi. Roma glo-
bos namuose dirba jau 24 
metus. Juokdamasi prisipa-
žįsta, jog labiausiai trokšta 
atostogų. Girdėjusi, kad jas 
planuojama ilginti. Tuo tarpu 
Irena čia dirba jau 18 metų, 
Birutė – 22 metus. Ilgą laiką 
globos namuose dirbančios 
moterys, paklaustos apie sun-
kumus, gūžčioja pečiais. Visgi 
pabrėžia, jog manančios, kad 
dabar dirbti yra lengviau. Vie-
nas svarbus iš daugelio palen-
gvėjimų – panaikinta pareiga 
ne tik rūpintis gyventojais, 
bet ir pačioms valyti jų gyve-
namąsias patalpas. 

Tą patį pavyko išgirsti ir 
pasikėlus į trečiąjį įstaigos 
aukštą. Pasak J. Drūlienės, 
šiame aukšte apgyvendin-
ti gyventojai, kuriems reikia 
papildomos priežiūros. Čia 
sutiktos slaugytojos Vaida, 
Danguolė ir Vida sako, kad ir 
čia būna visko, kaip ir su kie-
kvienais gyventojais. Būna 
lengvų akimirkų, pasitaiko ir 
sudėtingesnių. Vida, čia dir-
banti jau per 30 metų, šypso-
damasi pripažįsta, kad jai visi 
metai vienodai lygūs – sunku-
mų pasitaiko, bet viskas išsi-
sprendžia. 

Naujausios statybos glo-
bos namų korpuse pasitiko 

šurmulys. Patalpos išpuoš-
tos čia gyvenančių gyvento-
jų rankų darbais. Čia sutik-
tos darbuotojos ir J. Drūlienė 

pripažįsta, kad šis korpusą 
yra linksmiausias. Jame gy-
venimas verda nuolat. Rengi-
niai veja renginius. Slaugytoja 
Laima bei slaugytojo padėjė-
ja Dainora su šypsena pasa-
koja ne tik apie nuotaikingus 
renginius, korpuse gyvenantį 
linksmą šimtametį, bet ir apie 

darbinius pokyčius. Moterys 
džiaugiasi, kad kadaise globos 
namus supęs slogutis – trau-
kiasi. Kartu su papildomu ap-
rūpinimu, darbo sąlygų gerė-
jimu, globos namai tampa ti-
krai malonia darbo vieta. 

Gyvenimu naujame korpu-
se džiaugiasi ir jau 40 metų 
čia gyvenantis, daugeliui prie-
niečių ir netgi kitų Lietuvos 
gyventojų žinomas Robertas. 
Nors Robertas visą savo gy-
venimą keliauja tik savo elek-
triniu vežimėliu, tačiau jį daž-
nai galima pastebėti riedantį 

Atnaujintoje	valgykloje	patiekiami	ir	personalizuoti	užsakymai,	čia	stengiamasi	patenkinti	ir	gurmanų	lūkesčius

Vilė	Voverienė,	Laima	Kandrotienė	ir	Dainora	Naujalienė

Roma	Martinkienė,	Irena	Naravienė	ir	Birutė	Sementina

Prienų tiltu į parduotuves, 
turgų arba šiaip pasižmonė-
ti. Vyras prisipažįsta, kad jis 
daugiau draugų turi už globos 
namų tvoros negu čia. Inicia-
tyvus Robertas kadaise vaira-
vo ir automobilį, vėliau dirbo 
medicininės įrangos preky-
bos vadybininku įmonės „So-
rimpeksas“ biure. Tiesa, dirba 
ten ir iki šiol. Nors pasaulyje 
pasikeitė prekybos principas 
ir įmonės patalpose papildo-
mas darbuotojas yra nerei-
kalingas, įmonės direktorius 
už puikų bendradarbiavimą 
praeityje Roberto neatleido, 
atlyginimą jis gauna iki šiol. 
Robertas – intelektualus ir ap-
siskaitęs žmogus. Juokdama-
sis pripažįsta, kad jam viskas 
visada buvo gerai. Ir bus. Rei-
kia ne ieškoti blogo, o į viską 
žiūrėti teigiamai. Kaip nuteik-
si save, taip ir jausies. Turbūt 
būtų galima Roberto papra-
šyti, kad jis ir kitiems gyven-
tojams suteiktų daugiau opti-
mizmo, tačiau sutinkame dar 
vieną globos namų gyventoją 
Violetą, kuriai optimizmo irgi 
netrūksta.

Nebe pirmąjį kartą žen-
giant pro Prienų globos na-
mų slenksti tenka pervertinti 

tai, ką apie globos namus gir-
di gatvėje, ką apie juos girdi 
iš darbuotojų ir gyventojų. 
Neįmanoma visko sujungti 
į vieną, juolab apibendrin-
ti. Vaikštant po valstybinę ar 
savivaldybės įstaigą dažnai 
tenka matyti žmonių akyse 
baimę, nerimą, įtarimą arba 
panieką. Ką žmogus besakytų, 
jo akys nemeluoja. Šįkart pa-
pildomai mačiau ir džiaugs-
mą, laimę, smalsumą bei pa-
sitikėjimą. Nors keičiasi pa-
saulis, visuomenė, požiūriai, 
tačiau vėl apsilankęs Prienų 
globos namuose, žmonių aky-
se atradau tai, ką galime ras-
ti ir gatve einančio žmogaus 
akyse. Ne tik dulkes, nuorū-
kas ar vėjyje tango šokančius 
ledų popierėlius, bet ir žolę, 
saulę, šypsenas. Džiaugiuosi, 
kad Prienų globos namuose 
saulės tik daugėja.

Su saulės šiluma, viltimi dar 
kartą čia apsilankyti bei griež-
tu Violetos pažadu, kad ji vėl 
pradės dažniau groti bei dai-
nuoti, ir iškeliavau savais ke-
liais į margą ir kartais sunkiai 
suprantamą pasaulį.

Justina	Drūlienė,	Vaida	Lazauskienė,	Danguolė	Bidvienė	ir	Vida	Simanaitienė

Direktorė	Inga	Barkauskienė
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rusų svarstymai dėl branduolinio ginklo 
yra „keisti“, jis seniai Kaliningrade
Rusijos svarstymai dislokuoti branduolinį ginklą Karaliaučiuje „atrodo 
gana keistai“, nes jis „visada buvo laikomas Kaliningrado srityje“, sako 
krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. „Ten jie laiko branduo-
linį ginklą, nešėjus, turi sandėlius. Tarptautinė bendruomenė, regiono 
šalys tą puikiai žino. (...) Tai yra gąsdinimo priemonė“, – sakė jis.

pietų afrikoje per potvynius žuvusių 
žmonių skaičius viršijo 300 
Pietų Afrikos uostamiestyje Durbane per liūčių sukeltus potvynius, žemės 
nuošliaužas ir sugriuvus namams žuvusių žmonių skaičius padidėjo 
iki 306, trečiadienį pranešė vyriausybė. Durbano savivaldybę merkė 
smarkiausios liūtys per 60 metų laikotarpį. Šios audros aukų skaičius yra 
didžiausias kada nors užregistruotas visoje Pietų Afrikoje.

Dažnai žmonės, turintys 
nenaudojamos žemės ir 
ketinantys joje įveisti miš-
ką, nežino, nuo ko reikia 
pradėti. Valstybinė miškų 
tarnyba, siekdama didinti 
Lietuvos miškingumą, ska-
tina žmones įveisti miškus 
savo nenaudojamoje že-
mėje ir pateikia keletą pa-
grindinių žingsnių, kuriuos 
turėtų padaryti mišką keti-
nantys įveisti žmonės.

Pirmiausia, privačios že-
mės savininkas turėtų žino-
ti, kad mišką įveisti galima 
teritorijose, kuriose jį įveisti 
nedraudžiama. Paprastai, vi-
si ribojimai nurodomi sklypo 
nuosavybės dokumentuose 
ar registrų centro išrašuose.

Jeigu su draudimais ar su 
kitais apribojimais nesusi-
dūrėte, tuomet Nacionalinės 
žemės tarnybos (NŽT) teri-
toriniam padaliniui turite pa-
teikti nustatytos formos pra-
šymą. Šią formą galima rasti 
internete, Miško įveisimo 
privačioje ne miško žemėje 
tvarkos aprašo 1 priede. Su 
prašymu dar reikia pateikti 
žemės sklypo plano kopiją ir 
kaimo plėtros žemėtvarkos 
projektą miškui įveisti ne 
miško žemėje.

Valstybinė miškų tarnyba skatina įveisti 
miškus privačioje ne miško žemėje

NŽT teritorinis padalinys, 
gavęs žemės savininko prašy-
mą, kreipiasi į reikiamas insti-
tucijas ir, gavęs jų atsakymus, 
ne vėliau kaip per 20 darbo 
dienų nuo prašymo pateiki-
mo dienos, žemės savininkui 
pateikia sprendimą.

Jei sprendimas teigiamas, 
žemės savininkas turi pateik-
ti Valstybinei miškų tarnybai 
tvirtinti Miško želdinimo ir 
žėlimo projektą, parengtą pa-
gal Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų reikalavimus.

Projektą patvirtinus, galima 
pradėti miško įveisimo darbus. 
Be abejo, juos reikia vykdyti 
pagal patvirtintą projektą ir 
Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų reikalavimus.

Įveisto miško duomenis bū-
tina nustatyta tvarka pateikti 
Lietuvos Respublikos Miškų 
valstybės kadastrui. Valstybi-
nė miškų tarnyba, gavusi že-
mės savininko prašymą, at-
lieka įveisto miško apskaitą ir 
per 20 d. d. išduoda pažymą 
apie miško želdinių / žėlinių 
apskaitą. Jeigu įveistas miškas 
atitinka Miško atkūrimo ir įvei-
simo nuostatų reikalavimus, 
duomenys per 20 d. d.  nuo 
apskaitos atlikimo įrašomi į 
Miškų valstybės kadastrą.

Išsamiai tvarka išdėstyta 
Lietuvos Respublikos Žemės 
ūkio ministro ir Aplinkos mi-
nistro 2022 m vasario 1 d. įsa-
kyme Nr. 3D-65/D1-28 „Dėl 
Miško įveisimo privačioje ne 
miško žemėje tvarkos aprašo 
patvirtinimo“.

Atkreiptinas dėmesys, kad 
žmonės, ketinantys įveisti 
mišką, gali pasinaudoti Naci-
onalinės mokėjimų agentū-
ros (NMA) administruojama 
Europos Sąjungos parama 
miškui įveisti ir prižiūrėti. 
Vienkartinė kompensaci-
nė išmoka mokama miškui 
įveisti ir 12 metų mokama 
kasmetinė kompensacinė iš-
moka įveistam miškui prižiū-
rėti, saugoti bei ugdyti. Taip 
pat įveistam, bet ekstrema-
liojo įvykio pirmaisiais želdi-
nių ir (arba) žėlinių augimo 
metais pažeistam miškui at-
sodinti teikiama įveisiamo 
miško išmokos dalis, propor-
cinga atsodinamų sodmenų 
kiekiui.

Valstybinė miškų tarnyba 
yra įstaiga prie Lietuvos Res-
publikos aplinkos ministerijos, 
įgyvendinanti valstybės politi-
ką gamtos išteklių (miškų, au-
galų nacionalinių genetinių iš-
teklių) valdymo srityje. ∎

penkios pagrindinės tvarių švenčių taisyklės  
V Gerai apgalvokite pirkinių sąrašą, kad neprisipirktumėte per daug daiktų ir maisto 

produktų. 
V Rinkitės vietos gamintojų, nefasuotus produktus – bus mažiau pakuočių. 
V Visas virtuvėje susidarančias atliekas rinkite atskirai ir meskite į maisto atliekų kon-

teinerį: kiaušinių lukštus, margučių dažymui naudotas natūralias medžiagas (svogūnų 
lukštus, augalų dalis ir kt.), vienkartinius popierinius rankšluosčius, popierines servetė-
les, riebaluotą popierių, kavos, arbatos tirščius bei filtrus, vaisių ir daržovių žieves, bulvių 
lupenas, vartojimui netinkamus maisto likučius. 

V Visas virtuvės ir maisto atliekas rinkite į maišelius ir prieš išmesdami juos sandariai 
užriškite. 

V Visas iš namų išneštas atliekas meskite į rūšiavimo konteinerius – nieko nepalikite 
prie jų. 

Tvarių ir gražių šv. Velykų!
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Gyvenimas tampa lengvesnis, kai net į 
didžiausius sunkumus žiūrime su humoru 

Skriaudžiai, balandžio 1 d. 
(Veiverių KLC inf.). Balandžio 
1-ąją smagiai pavakaroti ir 
šmaikščiai pažiūrėti į gyveni-
mo peripetijas pakvietė Veive-
rių kultūros ir laisvalaikio cen-
tro mėgėjų teatras „Vaivora“. 

Neseniai suburtas kolektyvas 
žiūrovus stebino savo nuošir-
džia vaidyba ir emocijomis. 
Gausiai susirinkę žiūrovai ne-
gailėjo plojimų ir juoko. 

Vaidmenis atliko: Kristi-
na Šaškevičienė, Rita Rama-

nauskienė, Lina Savickienė, 
Ramunė Balčiūnienė, Audro-
nė Lazdauskienė, Rimantas 
Sakalauskas ir Nikolajus Ar-
tamanovskis. Spektaklio au-
torė ir režisierė Virginija Sa-
muolienė.

Į prienus atskrido „aitvarai“
Prienai, balandžio 1 d. (NG). 

Balandžio 1 d. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre vy-
ko Respublikinis Klaipėdos 
universiteto absolventų mo-
kyklinių teatrų festivalis „Ai-
tvarai“.

Sveikinimus visiems daly-
viams „iš ekrano“ perdavė te-
atro „siela“ profesorius Petras 
Bielskis, o festivalio dalyvių 
pasirodymus vertino viso-
je Lietuvoje žinomi teatralai: 
Klaipėdos universiteto Socia-
linių ir humanitarinių moks-
lų fakulteto dekanas prof. dr. 
Rimantas Balsys, Virginija 
Rimkaitė, dr. Jūratė Grigai-
tienė, doc. Virginija Kochans-
kytė bei kiti komisijos nariai. 
Dalyvius vertino ir prienietė 
Zita Kuzminskienė. Festivalį 
Prienuose organizavo Irena ir 
Kazimieras Drižilauskai.

Festivalio metu žiūrovai ga-
lėjo pasigrožėti Prienų „Ąžuo-
lo“ progimnazijos spektakliu 
„Pypas ir jo nutikimai“ pagal 
A. Jurašių (rež. I. ir K. Driži-
lauskai), Klaipėdos vaikų lais-
valaikio centro „Žuvėdra“ pa-
statyta „Pelene“ pagal Š. Pero 
pasaką (rež. V. Ramelytė), 
Klaipėdos karalienės Luizės 
jaunimo centro „Aušros“ tea-
tro ir kino studijos „Laiko su-
naikinimu“ (rež. S. Pinaitytė-
Maiskienė), Kretingos vaikų 

ir jaunimo teatro „Atžalynas“ 
C. Higgins, I. C. Carriere „Ha-
roldu ir Mode‘ (rež. A. Antulie-
nė), Panevėžio Juozo Miltinio 
gimnazijos teatro „Arielis“ J. 
Vaičiūnaitės „Kanonu Barbo-
rai Radvilaitei“ (rež. A. Želvys), 
Klaipėdos karalienės Luizės 
jaunimo centro vaidybos stu-
dijos „Trepsė“ S. Osten, P. Ly-
sander „Medėjos vaikais“ (rež. 
R. Svytytė), Pagirių gimnazi-
jos teatro studijos „Faktas“ A. 
Sireikio „Aktų sale“ (rež. V. Fi-

jalkauskas, M. Razauskienė), 
Klaipėdos universiteto Stu-
dentų teatro spektakliu „Re-
zervatas“ pagal G. Grajauską 
(rež. J. Grigaitienė).

Vertinimo komisijos spren-
dimu pereinamoji Klaipėdos 
universiteto taurė šiemet iš-
keliavo į Vilniaus rajono Pagi-
rių gimnaziją. Šios gimnazijos 
teatro studijos vadovams ak-
toriui ir režisieriui Vidmantui 
Fijalkauskui ir Mildai Razaus-
kienei atiteko ir garbė bei at-
sakomybė kitą festivalį su-
rengti Pagirių gimnazijoje.
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PrOJektas

„ŠviesOs ŠaUkLiai“

tapytoją petrą lincevičių su Šilavotu sieja istorija ir bitės 

Laima
DUOBLIENĖ

Jei kas ir nėra matęs 
šilavotiškio Petro Lin-

cevičiaus tapybos darbų, 
piešinių ir kitų kūrinių, vie-
ną – ant picerijos sienos 
nupieštą keliautojo Mato 
Šalčiaus portretą tikrai yra 
matę visi prieniškiai ar va-
žiavusieji per Prienų centrą. 
Kuo dabar gyvena jaunas 
tapytojas, kokiose parodose 
dalyvauja, kokiais keliais ke-
liavo, kol tapo žinomas ne tik 
Lietuvoje, bet ir pasaulyje, ir 
kalbėjomės su menininku. 

Jau daugiau nei dešim-
tmetį gyveni ir kuri Vilniu-
je. O kas tau – Šilavotas? 
Turbūt ne tik vieta, kur gy-
vena tėvai?

Nors esu įsikūręs Vilniu-
je, tačiau dirbu Kaune, daug 
laiko tenka praleisti ir Šila-
vote. Ši vieta man yra brangi 
emociškai, esu prie jos prisi-
rišęs, galima sakyti, kad čia 
aš pasikraunu savo baterijas. 
Užrašytoje Šilavoto istorijo-
je minimi laikai, kai Šilavote 
gyveno tik keturios šeimos, 
o viena iš jų – Zienių šeima 
yra tolimi mano giminaičiai. 
Galbūt dėl to ši vieta man yra 
brangi. Tai – mano šaknys. 
Šilavoto Davatkyno muzie-
jus taip pat svarbi vieta – šį 
neoficialų vienuolyną įkūrė 
Marijona Dabrišiūtė, mano 
senelio teta. Tačiau ne vien 
istorija mane jungia su Šila-
votu, saisto ir darbai: Šilavoto 
pievose laikau bičių ūkį, taip 
pat nuolat būna ir kultūrinių, 
organizacinių reikalų. 

Kada prasidėjo tapytojo 
kelias? Pradinėse klasėse? 
Juk neatsitiktinai lankei 
dailės užsiėmimus Prie-
nuose, dailės mokyklas 
Birštone, Marijampolėje? 

Piešti visuomet patiko, ti-

kriausiai, kaip ir daugeliui 
vaikų. Tėvai nuo mažumės 
skatino šį pomėgį. To nepa-
menu, bet tėvai pasakoja, kad 
mano pirmoji paroda įvy-
ko Marijampolės ligoninės 
koridoriuose, kai man buvo 
treji metai, mat šioje ligoni-
nėje teko vaikystėje praleisti 
daug laiko. Gulint ligoninė-
je vienas iš užsiėmimų buvo 
piešimas, tad ligoninės dar-
buotojos ir sumanė padary-
ti piešinių parodą. Pradinių 
klasių mokytoja taip pat ska-
tino piešimą, visa tai susidėjo 
ir tėvai nusprendė leisti į dai-
lės užsiėmimus. Juos lankyti 
pradėjau ketvirtoje klasėje, 
kartu su klasioke lankėme 
dailės užsiėmimus Prienų 
kultūros centre pas dailinin-
kę Dalią Blauensteiner. Pa-
menu, kad šių užsiėmimų 
užduotys būdavo gana laisvos 
ir įdomios, tačiau perteikian-
čios pagrindus. Vėliau keletą 
metų lankiau Birštono meno 
mokyklą, o pradėjęs mokytis 
Marijampolėje ten taip pat 
lankiau dailės mokyklą, ku-
rią ir baigiau. Nuo ketvirtos 
klasės visą laiką šalia moky-
klos buvo dailės užsiėmimai, 
tad tai tapo įprastu gyveni-
mo ritmu.

Kodėl Marijampolėje, o 
ne Prienuose baigei vidu-
rinę? 

Taip susiklostė, kad Mari-
jampolėje gyvenančios krikš-
to mamos bute liko laisvas 
kambarys, nes jos dukra išvy-
ko studijuoti į Vilnių, tad tėvai 
viską apsvarstė ir nusprendė-
me, kad pabaigęs aštuonias 
klases Šilavoto pagrindinėje 
mokykloje pradėsiu lankyti 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnaziją, kurią ir baigiau. 
Penkias dienas per savaitę 
gyvendavau Marijampolė-
je, o savaitgaliais grįždavau 
į Šilavotą. Pamenu, pirmasis 
įspūdis buvo labai ryškus, juk  

atvykau iš mokyklos, kurioje 
tuo metu buvo apie trys šim-
tai mokinių, į mokyklą, kurio-
je mokėsi apie 1800 mokinių. 
Reikėjo laiko priprasti prie šio 
staigaus pokyčio. 

Nuo 2005 m. dalyvauji 
parodose ir projektuose 
Lietuvoje ir užsienyje. Ko-
kios (kur) buvo pirmosios 
parodos, koks jausmas, kai 
pirmą kartą savo kūrybą – 
sielą – atveri žiūrovams? 

Apie 2005 metus jau buvau 
apsisprendęs, kad studijuo-
siu tapybą. Tuomet Šilavoto 
pleneruose stebėdavau, kaip 
dirba ir kuria profesionalūs 
tapytojai. Tapytojas Alfonsas 
Vilpišauskas duodavo alie-
jinių dažų ir kartonų, pasa-
kydavo pastabų, patardavo. 
Šilavoto plenerų metu vyko 
pirmieji bandymai tapyti alie-
jiniais dažais, pirmosios par-
odos taip pat buvo susijusios 
su šiais plenerais. Daugiau 
parodų prasidėjo studijuo-
jant Vilniaus dailės akade-
mijoje. 

Paveikslo tapymas daž-
niausiai vyksta vienumoje ir 
užsidarius studijoje, o parodų 
metu staiga reikia paveikslus 
parodyti ir dažnu atveju apie 
juos papasakoti – paveikslai 

tarsi tampa atskirti nuo daili-
ninko. Šis aspektas iš pradžių 
buvo gan sunkus. Man visuo-
met įdomu, ką paveiksluose 
mato žiūrovas, dažnai būna 
įdomių minčių, pastebėjimų, 
apie kuriuos aš net nepagal-
voju. Tačiau iš pradžių toks 
darbų pristatymas buvo emo-
ciškai sudėtingas, dėl to dabar 
dirbant Vilniaus dailės akade-
mijos Kauno fakultete mūsų 
tapybos katedros tikslas yra 
dar studijų metais studen-
tams suteikti galimybes kaip 
galima anksčiau pradėti da-
lyvauti parodose, parodyti ir 
pristatyti savo kūrybą.

Tau tik 32-eji, o parodų 
sąrašas jau įspūdingas. Ku-
ri paroda ar projektas tau 
pačiam įsimintiniausias?

Galiu pasakyti, kad man 
vienodai svarbūs yra tiek Šila-
voto pleneras, į kurį atvyksta 
žymūs Lietuvos menininkai 
ir mano draugai bei kolegos, 
tiek personalinė paroda Ber-
lyne ar grupinė paroda Par-
yžiuje. Kiekviena paroda sa-
vaip įdomi ir svarbi, tai kaip 
didesnio kelio žingsneliai. 
Vienaip svarbios yra pirmo-
sios, mažesnės parodos, nes 
jos buvo it kelio pradžia, ki-
taip kūrinių pristatymai už-

sienyje – Abu Dabyje, Niujor-
ke, Berlyne ar Prancūzijoje, 
kadangi ten kūrybą pama-
to didesnė auditorija, tačiau 
kažkurios vienos parodos ar 
projekto konkrečiai išskir-
ti negalėčiau. Įdomu darbus 
pristatyti užsienyje – mano 
tapyboje yra nemažai asoci-
acijų su Lietuvos istorija, tad 
juos vienaip supranta Lietu-
voje, o visai kitaip kitose šaly-
se, kurios, pavyzdžiui, nebuvo 
tiek metų okupuotos ir jų is-
torija susiklostė kitaip.  

2015 m. laimėjai tarp-
tautinės šiuolaikinio meno 
mugės „ArtVilnius‘2015“ 
geriausio jaunojo meninin-
ko prizą. Kokias duris atvė-
rė šis įvertinimas? 

Šis įvertinimas buvo svar-
bus menininko karjeros 
tramplinas – buvau ką tik 
baigęs magistrantūros studi-
jas dvidešimt penkerių metų 
menininkas, dar net diplomo 
neatsiėmęs. Šis įvertinimas, 
į kurį pretendavo iki trisde-
šimt penkerių metų visi toje 
mugėje dalyvaujantys meni-
ninkai, ir ne vien tapytojai, 
suteikė daugiau pasitikėjimo 
savo kryptimi, kuria pradėjau 
eiti kūryboje. Ten eksponuoti 
darbai pateko į MO muziejaus 

kolekciją. Taip pat atsirado 
parodų ir bendradarbiavimo 
pasiūlymų, užsimezgė naujos 
pažintys. 

Kas tau yra Davatkyne 
rengiami dailininkų ple-
nerai, kuriuos pastaraisiais 
metais ir kuruoji?

Jie man labai brangūs ir 
svarbūs. Jau pati vieta, kurioje 
vyksta – Šilavoto Davatkynas 
– yra labai svarbi, nes tai dalis 
mano istorijos. Pleneras per 
visus šiuos metus nuo 2004 
metų, kai jį pradėjo organi-
zuoti tapytojas Alfonsas Vilpi-
šauskas, tapo Šilavoto istori-
jos dalimi. Tai ir tradicija, ku-
rios negalima nutraukti, nes 
plenero metu susiformavo 
menininkų bičiulių bendruo-
menė, kuriai Šilavotas tapo la-
bai artimas. Tad ir stengiuosi 
visa tai plėtoti, kad į Šilavotą 
atvyktų profesionalūs meni-
ninkai, kad jie turėtų galimy-
bę susipažinti su šio krašto 
istorija ir kurti Šilavote, kad 
vyktų kūrybiniai užsiėmimai 
vietos gyventojams, kad ple-
nero uždarymo metu vyktų 
atlikėjų pasirodymai, o su vi-
sa tuo būtų populiarinamas 
Šilavoto vardas.

Tavo kūryba apibūdina-
ma �ilotopijos ir genius loci 

Namukas	laikui	(aliejiniai	dažai	ant	drobės,	2021),	Namukas	tam	pačiam	laikui	(aliejiniai	dažai	ant	drobės,	2022),	Žalio	avilio	portretas	(aliejiniai	dažai	ant	dorbės,	2018),	Niekada	daugiau	(akriliniai	dažai,	drobė,	200x227	cm,	2021).
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sąvokomis. Pirmoji reiškia 
– meilė vietai, antroji – vie-
tos dvasia. Ar tai lėmė išvy-
kimas iš gimtinės? 

Galbūt šias idėjas atradau 
išvykęs iš gimtinės – reikėjo 
kažkaip apibūdinti tai, kaip 
tada jaučiausi. Į šias sąvokas 
labiau įsigilinau rašydamas 
studijų baigiamąjį darbą. 
Vietos dvasios sąvokoje tel-
pa labai daug. Jei kaip pavyz-
dį imtume Šilavoto kaimą, tai 
būtų ir jo geografinė padėtis, 
Šilavoto kalvagūbris, nuo jo 
atsiveriantys toliai, visa isto-
rija nuo ledynmečio, akmens 
amžiaus gyvenviečių su pil-
kapiais, piliakalniais ir šalti-
niais iki kunigo Antano Ra-
dušio įkurtos parapijos ir ap-
sodintų pušimis žemyninių 
kopų, laisvės kovų, Šilavoto 
Davatkyno gyvavimo, Šila-
voto įamžinimo kūryboje ir 
dabarties – visa tai yra šios 
vietos unikalumas, toji vietos 
dvasia, kurią ten būnant ga-
lima pajusti. Kiekviena vieta 
turi savo unikalią vietos dva-
sią. Filotopijos idėja yra skir-
ta apibūdinti meilę konkre-
čiai vietai ir mąstymą iš tos 
vietos. Kiekviena tauta yra 
skirtinga ir netgi tokioje nedi-
delėje Lietuvoje yra skirtingi 
etnografiniai regionai su tar-
me, kultūra, papročiais, netgi 
asmens būdo bruožais. Tad 
remdamasis filotopijos idėja 
mėginu suprasti, kaip kon-
kreti geografinė vieta daro 
įtaką žmogaus mąstymui.

Kaip atrodo tavo kūrybi-
nis procesas? Ar turi ritua-
lų, prietarų? 

Nors kūrybą laikau viena 
pagrindinių veiklų, tačiau ša-
lia jos yra ir kitų darbų, pro-
jektinių veiklų, kurios kartais 
ilgam laikui atitraukia nuo 

kūrybos, tad konkrečių ritu-
alų neturiu ir prietarų taip 
pat nėra. Kūrybinę veiklą aš 
suprantu kaip darbą, kuriam 
svarbus pastovumas, nuola-
tinės pastangos. Mano darbo 
principas paremtas nuolati-
nėmis pastangomis: nelaukiu 
mūzos ar įkvėpimo, į studiją 
stengiuosi eiti kaip į darbą. 
Įprasta diena atrodo taip: at-
sikeliu ryte, pavalgau pusry-
čius ir išeinu į studiją, kurioje 
būnu iki vakaro, kartais – iki 
nakties. Net jei per užgriuvu-
sius kitus darbus negaliu ta-
pyti keletą savaičių, kūryba 
vyksta mintyse: galvoju apie 
idėjas, tapau mintimis, po to 
lieka tik įgyvendinti sugalvo-
tas idėjas.

Kaip, laikui bėgant, kei-
čiasi tavo kūryba, kūrybos 
kryptys? 

Kūrybinės idėjos, ko ge-
ro, vis dar išlieka tos pačios, 
tačiau kinta tapybos stilisti-
ka. Pastaraisiais metais šalia 
tapybos atsiranda ir kitokių 
kūrinių: piešinių, skulptūrų. 
Taip pat žiūrėdamas į prieš 
keletą metų sukurtus ir dabar 
kuriamus kūrinius pastebiu, 
kad renkuosi skirtingas spal-
vas ir atspalvius. 

Iš kur ateina idėjos? Kur 
semiesi įkvėpimo? Kaip tau 
pavyksta sujungti praeitį 
ir ateitį?

Praeitį liudijančių daiktų 
ir vietų aplink mus yra labai 
daug. Iš esmės, visa, kas su-
pa aplink, kažkuria prasme 
byloja apie praeitį. Man pa-
tinka tai stebėti, stebėti savo 
aplinką, įprastą kasdienybę ir 
mąstyti, ką ji man pasakoja. Iš 
šio kasdienybės stebėjimo ir 
atsiranda idėjos kūrybai. 

Tu rašai ir tekstus. Kaip, 
kodėl jie atsiranda? 

Tekstai atsirado savaime, 
per daug neplanuojant. Rašy-
mas man kartais padeda su-
prasti, ką tapau. Studentams 
sakau, kad rašymas ranka ant 
lapo, kaip ir piešimas, yra vei-
kla, kurios metu kitaip veikia 
galvojimas, mąstymas nei 
rašant kompiuteriu. Kartais 
man pačiam kyla klausimas, 
kodėl mane traukia nutapy-
ti konkretų motyvą. Laisvai, 
be pradinio nusistatymo ra-
šydamas apie tai, dažnai po 
kažkeliolikto prirašyto lapo 
atseku, kad tai susiję su pri-

siminimais, vaikystės poty-
riais ar kažkada matytu fil-
mu, girdėta daina ar panašiai. 
Rašymas man padeda suju-
dinti prisiminimus ir sukurti 
naujus paveikslus. Per keletą  
metų iš nerišlių tekstų susi-
dėjo rišlūs tekstai, kurie tapo 
kaip atskiri kūriniai. Studijų 
metais klausiausi kūrybinio 
rašymo paskaitų, kurias dėstė 
Sigitas Parulskis, jo pamokos, 
patarimai labai padėjo rašy-
mą suvokti kitaip, ne vien tik 
kaip mokymosi priemonę. 

Iki balandžio 5 d. Pamėn-
kalnio galerijoje veikė tavo 
paroda „Mintijimo dykrų 
žalumoje“. Tą pačią dieną 
Energetikos ir technikos 
muziejuje Vilniuje buvo 
atidaryta paroda „Laiko 

skaičiavimas rožiniu smė-
liu“. Kokie paveikslai eks-
ponuojami? Ką reiškia pa-
vadinimai?

„Mintijimo dykrų žalumo-
je“ buvo mano vienuolikto-
ji personalinė paroda. Šioje 
parodoje buvo eksponuoja-
mi piešiniai, tapybos darbai 
bei skulptūriniai objektai. 
Parodos pavadinimas atsira-
do taip pat mąstant apie gim-
tuosius kraštus. Senuosiuose 
rašytiniuose šaltiniuose sve-
timšaliai žvalgai, kurie suda-
rinėjo kelių žemėlapius, vie-

tą, kurioje yra Šilavotas ir jo 
apylinkės, yra įvardiję dykra 
– tai tankiu mišku apaugusi, 
sunkiai įžengiama vietovė su 
pelkėmis ir kemsynais, taip 
pat vietovės su šventais go-
jeliais, medžiais, akmenimis 
ir šaltiniais. Šį istorinį faktą 
aš pasiskolinau parodos idė-
jai, tačiau pavadinime dykra 
nėra tiesioginė – susijungda-
ma su kitais žodžiais ji kalba 
apie man brangią vietą, kuri 

taip pat yra ir prisiminimuo-
se, mintyse, ne tik realybėje ir 
žemėlapyje. 

Parodos pavadinimas „Lai-
ko skaičiavimas rožiniu smė-
liu“ man turi keletą prasmių: 
pirmoji – tiesioginė, studijo-
je turiu smėlio laikrodį, ku-
ris skaičiuoja penkiolika mi-
nučių ir jame esantis smėlis 
yra rožinės spalvos. Jį kartais 
naudoju, kai reikia įtemptai 
dirbti ar paveikslo tapymas 
reikalauja didelio susikaupi-
mo. Tuomet tapau, kol smė-
lis išbyra iš vienos laikrodžio 
dalies į kitą, ir darau trumpą 
pertrauką. Tokiuose rutinos 
dalykuose stengiuosi surasti 
ir kasdienybės poetikos, tad 
antroji reikšmė yra susijusi su 
laiko supratimu, kartais atro-
do, kad laikas eina labai grei-
tai, o kartais tartum išsitęsia.
Trečioji, aktualiausia, stebint 
Ukrainoje vykdomus karo 

nusikaltimus, nesuvokiamą 
žiaurumą prieš ukrainiečius 
visi ateities planai tartum 
nublanksta ir planavimas, 
darbai atrodo bereikšmiai, 
apgaubti ateities nežinia – tai 
irgi savotiškas laiko skaičiavi-
mas rožiniu smėliu.

Šios dvi personalinės paro-
dos – tartum du to paties pa-
sakojimo skyriai. Abi jos yra 
susijusios tematika, tačiau 
kūrinių stilistika skiriasi. 

Kuo būtum buvęs, jei 
nebūtum tapytoju, dėsty-
toju? 

Sunku pasakyti. Su daile, 
menais esu susijęs nuo vai-
kystės, tad kryptis buvo nuo-
sekli. Tiesa, prieš nuspren-
džiant, kad stosiu į tapybos 
studijas, buvo minčių apie 
architektūros studijas, tačiau 
tapytojas Alfonsas Vilpišaus-
kas padėjo apsispręsti man 
bei šiek tiek nuraminti tėvus, 
nes tapybos studijų baigimas 

skamba ne taip užtikrintai 
ateities prasme kaip architek-
tūros. Kuo toliau, tuo labiau 
patinka dirbti medžio darbus, 
tai yra mano hobis – šiuo me-
tu statausi medinį poilsio na-
melį Šilavote. Dailidės darbas 
man turi panašumų su tapy-
ba, abiem atvejais iš skirtingų 
ir atskirų medžiagų sukuria-
mas naujas junginys. Tad jei 
nebūčiau tapytojas, galbūt 
užsiimčiau šiuo darbu.

O namuose tu esi išprotė-
jęs menininkas ar papras-
tas vyras, mokantis įkalti 
vinį? Kuo užsiimi laisva-
laikiu? 

Dėl išprotėjusio meninin-
ko namuose reikėtų klaus-
ti mano širdies damos. Man 
pačiam atrodo, kad nelabai, 
nors kai ilgai ir įtemptai dir-
bu studijoje, grįžęs namo ar 
eidamas gatve mintimis vis 
dar būnu prie paveikslo, tai 
tokiais atvejais gal ir sunkiau 
būna su manimi susikalbėti. 
Moku įkalti vinį, atlikti ir ki-
tus panašius darbus, kaip ir 
didžiąją dalį vidaus apdailos 
darbų, nes tokius darbus yra 
tekę dirbti ir studijų metais, ir 
po studijų. Šiuo metu kaip tik 
pavasaris įsibėgėja, tad laukia 
ir lauko darbai, darbai bityne. 
Turiu dvidešimt bičių šeimų. 
Dar vienas iš mano mėgsta-
mų užsiėmimų yra sodinti 
medžius, juos prižiūrėti. Tu-
riu pasodinęs nedidelę pur-
purinių bukų giraitę, kurią 
užsiauginau iš sėklų. Man pa-
tinka darbai, susiję su gamta, 
su žeme. 

Ar gali atskleisti ateities 
planus? 

Ateities planų yra, tačiau vi-
sais negaliu pasidalinti, labiau 
patinka, kai planus pavyksta 
įgyvendinti ir darbai patys 
kalba. Šiuo metu esu susikon-
centravęs kiek įmanoma dau-
giau dėmesio skirti darbui 
akademijoje, kadangi artėja 
pavasario semestro pabai-
ga, kartu ir studentų kūrybi-
nių darbų finišo tiesioji, todėl 
norisi kiek įmanoma jiems 
padėti atrasti savo kūrybos 
kalbą. Vasarą įvyks septynio-
liktasis Šilavoto pleneras, tad 
jau po truputį prasideda or-
ganizaciniai darbai.

Ačiū už pokalbį. 

sąvokomis. Pirmoji reiškia kūrybos, tad konkrečių ritu- Tekstai atsirado savaime, skaičiavimas rožiniu smė- skamba ne taip užtikrintai 
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ATkElTA 

1
tė Vaitkevičiūtė, Ema 
Valatkaitė, Vesta Žio-
baitė (Prienų KKSC, 

2020 m. Lietuvos aerobinės 
gimnastikos Taurės varžy-
bų vaikų amžiaus grupėje 
grupinio pratimo rungtyje 
3-iosios vietos laimėtoja), 
Ąžuolas Barkauskas (Prienų 
KKSC, Lietuvos U19 badmin-
tono čempionato vyrų dveje-
tų 2-osios vietos laimėtojas), 
Taironas Bukauskas (Prienų 
KKSC, Atviras Baltijos MMA 
mėgėjų čempionatas – 3-io-
ji vieta), Silvija Kazlauskaitė 
(Prienų KKSC, Lietuvos jau-
nučių sportinio ėjimo var-
žybų prizininkė ir dalyvė), 
Emilija Vilčinskaitė (Prie-
nų KKSC, Lietuvos jaunučių 
sportinio ėjimo varžybų pri-
zininkė ir dalyvė), Deiman-
tė Žilinskaitė (Prienų KKSC, 
Lietuvos jaunučių sportinio 
ėjimo varžybų nugalėtoja ir 
prizininkė, tarptautinių var-
žybų dalyvė), Arijus Bara-
nauskas (Prienų badminto-
no klubas, 16-osios Lietuvos 
badmintono taurės jaunimo 
dvejetų C lygos metinės įs-
kaitos 1-oji vieta), Gustas Če-
kavičius (Prienų badminto-
no klubas, RSL Lietuvos jau-
nučių iki 13 m. badmintono 
čempionato dvejetų varžybų 
3-iosios vietos laimėtojas), 
Gabija Gudauskaitė (Prienų 
badmintono klubas, 16-osios 
Lietuvos badmintono taurės 
D lygos 2-ojo etapo 2-osios 
vietos laimėtoja moterų dve-
jetų grupėje), Arnas Jarma-

lauskas (Prienų badminto-
no klubas, 16-osios Lietuvos 
badmintono taurės varžybų 
D lygos jaunimo grupės vie-
netų ir dvejetų nugalėtojas), 
Tautvydas Stanaitis (Prienų 
badmintono klubas, 16-osios 
Lietuvos badmintono taurės 
varžybų D lygos jaunimo gru-
pės vienetų ir dvejetų prizi-
ninkas), Agnė Stravinskaitė 
(Prienų badmintono klubas, 
16-osios Lietuvos badmin-
tono taurės varžybų B lygos 
jaunimo mišrių dvejetų gru-

pės nugalėtoja), Matas Stra-
vinskas (Prienų badmintono 
klubas, 16-osios Lietuvos ba-
dmintono taurės varžybų C 
lygos jaunimo grupės 1-ojo ir 
2-ojo etapų dvejetų nugalėto-
jas ir prizininkas), Danielius 
Sukanka (Prienų badminto-

no klubas, 16-osios Lietuvos 
badmintono taurės varžybų 
D lygos jaunimo grupės dve-
jetų nugalėtojas), Emanuelis 
Vnęk (Prienų badmintono 
klubas, RSL Lietuvos jaunu-
čių iki 13 m. badmintono 
čempionato dvejetų varžybų 
3-iosios vietos laimėtojas), 
Dovydas Dargužis (dziudo 
klubas „Kario kelias“, atvirų 
nacionalinių dziudo jaunu-
čių čempionatų nugalėtojas ir 
prizininkas), Mingailė Giniū-
naitė (dziudo klubas „Kario 
kelias“, 2021 m. Nacionalinio 
moksleivių dziudo čempio-
nato U13 nugalėtoja), Dau-
girdas Giniūnas (dziudo klu-
bas „Kario kelias“, atvirų na-
cionalinių dziudo jaunučių ir 
vaikų čempionatų nugalėto-
jas ir prizininkas), Rimantas 
Giniūnas (dziudo klubas „Ka-

rio kelias“, atvirų nacionalinių 
dziudo jaunučių čempionatų 
prizininkas), Adomas Einikas 
(Dziudo klubas „Naglis GYM“, 
tarptautinių vaikų dziudo 
varžybų, Lietuvos dziudo vai-
kų čempionatų nugalėtojas 
ir prizininkas), Vytautė Eini-
kaitė (dziudo klubas „Naglis 
GYM“, tarptautinių jaunių ir 
jaunučių dziudo varžybų, Lie-
tuvos dziudo jaunių ir jaunu-
čių čempionatų nugalėtoja ir 
prizininkė), Goda Kėvalaitė 
(karatė klubas „Kime“, 2021 

m. Lietuvos shotokan karatė 
čempionato 10–12 m. am-
žiaus grupės Kata rungties 
nugalėtoja ir Kichon rung-
ties prizininkė), Tajus Slušnys 
(karatė klubas „Kime“, 2021 
m. Lietuvos shotokan karatė 
čempionato 6–7 m. amžiaus 

grupės Kata ir Kichon rung-
čių prizininkas), Jokūbas Že-
maitis (karatė klubas „Kime“, 
2021 m. Lietuvos shotokan 
karatė čempionato 12–13 
m. amžiaus grupės Kata ir 
Kumite rungčių prizininkas) 
ir Kristupas Žemaitis (karatė 
klubas „Kime“, 2021 m. Lietu-
vos shotokan karatė čempio-
nato 9–10 m. amžiaus grupės 
Kata rungties nugalėtojas).

Prizininkus apdovanojo 
Prienų rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo ir 
sporto skyriaus vedėjas Rim-
vydas Zailskas ir vyriausia-
sis specialistas, kuruojantis 
sportą, Artiomas Marchockis. 
Sportininkams įteikti padė-
kos raštai, medaliai ir Prienų 
baseino kuponai.

Apdovanojimus už aukštus 
sportinius pasiekimus tarp-

tautinėse ir nacionalinėse 
varžybose pelnė Rimvydas 
Arlauskas (orientavimosi 
sporto klubas „Šilas“, Lietu-
vos orientavimosi čempiona-
to V40 grupėje sprinto trasos 
3-iosios vietos laimėtojas), 
Indrė Beliūnė (orientavimo-
si sporto klubas „Šilas“, Lie-
tuvos moterų orientavimosi 
čempionato elito grupės la-
bai ilgos trasos 2-osios vietos 
laimėtoja), Andrius Jasiūnas 
(orientavimosi sporto klu-
bas „Šilas“, Lietuvos taurės 

V40 grupėje 3-iosios vietos 
laimėtojas), Vytautas Kama-
rūnas (orientavimosi sporto 
klubas „Šilas“, Lietuvos orien-
tavimosi čempionato V35 
įvairių grupių varžybų nu-
galėtojas ir prizininkas), An-
drius Valatka (orientavimosi 

sporto klubas „Šilas“, Lietu-
vos orientavimosi čempio-
nato V45 grupėje vidutinės 
trasos 3-iosios vietos laimė-
tojas), Akvilė Bartkevičiūtė 
(orientavimosi sporto klu-
bas „Šilas“, Lietuvos orienta-
vimosi čempionato M23 įvai-
rių grupių prizininkė), Rokas 
Lipnickas (orientavimosi 
sporto klubas „Šilas“, Balti-
jos šalių čempionato nugalė-
tojas komandinėje įskaitoje, 
Lietuvos orientavimosi čem-
pionato V23 įvairių grupių 
varžybų nugalėtojas ir pri-
zininkas), Justas Čekavičius 
(Prienų badmintono klubas, 
16-osios Lietuvos badmin-
tono taurės vyrų vienetų D 
lygos 1-ojo etapo 2-osios vie-
tos laimėtojas), Vilma Juods-
nukienė (Prienų badminto-
no klubas, Badmintono mė-

gėjų lygos moterų dvejetų 
varžybų 3-iosios vietos lai-
mėtoja), Dalius Juodsnukis 
(Prienų badmintono klubas, 
16-osios Lietuvos badmin-
tono taurės vyrų vienetų B 
lygos metinės įskaitos nuga-
lėtojas), Romutis Juodsnukis 
(Prienų badmintono klubas, 
16-osios Lietuvos badminto-
no taurės vyrų vienetų D ly-
gos metinės įskaitos 3-iosios 
vietos laimėtojas), Mantas 
Šatrauskas (Prienų badmin-
tono klubas, Badmintono 

mėgėjų lygos vyrų vienetų ir 
dvejetų varžybų nugalėtojas 
ir prizininkas), Lijana Ežers-
kytė (klubas „Mes kitaip“ ir 
karatė klubas „Kime“, 2021 
m. Lietuvos shotokan karatė 
čempionato Kumite rungties 
prizininkė, 2021 m. Lietuvos 

vasaros taurės atviros klasės 
konkūro nugalėtoja (žirginis 
sportas), Augustas Valatka 
(Prienų KKSC, Lietuvos U19 
badmintono čempionato 
vyrų dvejetų 2-osios vietos 
laimėtojas, Lietuvos U19 ba-
dmintono čempionato vyrų 
vienetų 3-iosios vietos lai-
mėtojas), Prienų KKSC mažo-
jo futbolo 7x7 ir Paplūdimio 
futbolo komandos nariai Po-
vilas Andriukevičius, Vaidas 
Celiešius, Povilas Damynas, 
Žygimantas Grinevičius, To-
mas Jonyka, Donatas Mekio-
nis, Julius Strampickas, Justas 
Šerkšnas ir Alvaras Zagurs-
kas (Prienų KKSC, Lietuvos 
mažojo futbolo čempionate 
7x7 – 5-oji vieta, Lietuvos pa-
plūdimio futbolo čempionate 
– 5-oji vieta).

Sportininkus apdovanojo 

Prienų rajono savivaldybės 
administracijos direktorė 
Jūratė Zailskienė ir direkto-
rės pavaduotojas Algis Mar-
cinkevičius. Sportininkams 
įteikti padėkos raštai, me-
daliai ir Prienų baseino ku-
ponai.

Prienų sporto arenoje pa-
gerbti ir Pasaulio čempionatų 
dalyviai, tarptautinių ir naci-
onalinių varžybų nugalėtojai 
ir kandidatai, kurie buvo teik-
ti Metų sportininko ir Metų 
sporto komandos apdova-

nojimams gauti: Vytautas Be-
liūnas (orientavimosi sporto 
klubas „Šilas“, Lietuvos orien-
tavimosi sporto rinktinės na-
rys, Pasaulio čempionato da-
lyvis, Baltijos šalių komandi-
nio čempionato nugalėtojas, 
Lietuvos taurės vyrų elito 

grupėje skirtingų distancijų 
nugalėtojas ir prizininkas), 
Miglė Damynaitė (Prienų 
KKSC, Lietuvos sportinio 
ėjimo jaunių rinktinės narė, 
Baltijos šalių komandinio 
sportinio ėjimo čempionato 
2-osios vietos laimėtoja, Lie-
tuvos jaunimo sportinio ėji-
mo čempionatų nugalėtoja), 
Algirdas Kepežinskas (Prie-
nų KKSC, Pasaulio veteranų 
badmintono čempionatas, 
vyrų dvejetas – 9-oji vieta), 
Rokas Stambrauskas (Prienų 
KKSC, Pasaulio IGF Graplling 
čempionato 2-osios vietos 
laimėtojas), Prienų KKSC ae-
robinės gimnastikos merginų 
komanda (Ieva Vaitkutė, Aus-
tėja Šeškutė, Austėja Žukaus-
kaitė, Luknė Matusevičiūtė, 
Milena Damynaitė ir Meda 
Lazauskaitė (Prienų KKSC, 
Lietuvos aerobinės gimnas-
tikos čempionatų, Lietuvos 
taurės varžybų, tarptautinių 
varžybų nugalėtojos ir pri-
zininkės vaikų amžiaus gru-
pėje), Gediminas Maceina 
(Prienų „Labas GAS-KKSC“ 
krepšinio komanda, Prienų 
„Labas GAS–KKSC“ rezulta-
tyviausias komandos žaidė-
jas, patekęs į naudingiausių 
Lietuvos regionų krepšinio 
lygos žaidėjų 10-uką), Vytau-
tas Sadauskas (Jiezno kultū-
rizmo klubas „Uola“, Lietuvos 
kultūrizmo taurės varžybų 
nugalėtojas, Baltijos kultūriz-
mo čempionato nugalėtojas, 
tarptautinių kultūrizmo var-
žybų Vokietijoje nugalėtojas 
–visi pasiekimai veteranų 
kategorijoje), Valdas Škėrys 
(Jiezno kultūrizmo klubas 
„Uola“, Lietuvos taurės var-
žybos, jaunimo iki 23 m. kul-
tūrizmas – 1-oji vieta, Baltijos 
kultūrizmo čempionatas, jau-
nimo iki 23 m. kultūrizmas – 
1-oji vieta.), Nedas Šiupienius 
(karatė klubas „Kime“, 2021 
m. Lietuvos shotokan karatė 
vaikų čempionas (mero pa-
dėką gaus, nes buvo teiktas 
Metų sportininko apdova-

Metų sportininkas – Mindaugas barauskas, komanda – osK „Šilas“
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Balandžio 9–10 d. Prie-
nų šile, Giraitiškių 

miške vyko orientavimosi 
sporto varžybos. 

Balandžio 9 dieną sporti-
ninkai galėjo išbandyti save 
Lietuvos orientavimosi spor-
to (OS) čempionate bėgdami 
naktinėje trasoje, o balan-
džio 10 d. – atvirame Prienų 
OS čempionate.

Naktinės trasos varžybo-
se, prasidėjusiose 21 val., 
išdrįso dalyvauti 168 pajė-
giausių sportininkų. Tarp jų 
ir 7 Prienų OSK nariai. Eli-
to grupėje (10 km trasa, 23 
kontroliniai punktai (KP) 
10 kilometrų tamsoje grei-
čiausiai įveikė Vytautas Be-
liūnas. Trasą įveikęs per 58 

prienų šilą vėl naršė orientavimosi sporto bėgikai
min. 2 sek. ir finišavęs kartu 
su kitais lyderiais vos milise-
kundžių skirtumu, Vytautas 
užėmė trečiąją vietą. Rokas 
Lipnickas iškovojo šeštąją 
vietą, trasą įveikęs per 1 val. 
0 min. 20 sek.

Vyrų iki 35 metų amžiaus 
(V35) kategorijoje (7 km, 16 
KP) Vytautas Kamarūnas iš-
kovojo antrąją vietą (54 min. 
38 sek.). V40 (7 km, 16 KP) 
kategorijoje Rimvydas Ar-
lauskas iškovojo penktąją 
vietą (54 min. 40 sek.), An-
drius Jasiūnas – devintąją 
vietą (1 val. 4 min. 43 sek.). 
V45 (5,8 km, 15 KP) katego-
rijoje Andrius Valatka iško-
vojo trečiąją vietą (46 min. 
49 sek.). Gintarui Maciulevi-
čiui šį kartą varžybos nebu-
vo sėkmingos, jo rezultatas 
buvo anuliuotas.

Tuo tarpu atvirame Prie-
nų OS čempionate dalyva-

vo 341 sportininkas, iš jų 14 
Prienų klubo „Šilas“ atstovų 
ir varžyboms savarankiškai 
pasirengęs prienietis Algis 
Kemeklis.

Mergaičių iki 12 metų ka-
tegorijoje (M12) Ugnė Matu-
sevičiūtė 1,9 km ilgio trasą, 
turinčią 6 kontrolinius punk-
tus, įveikė per 30 min. 38 
sek., o Gabrielė Šimkevičiūtė 
– per 42 min. 43 sek. Vaikinų 
V12 kategorijoje Antanas Ar-
lauskas šią trasą įveikė per 
14 min. 28 sek.

V20 kategorijoje (4 km, 15 
KP) Pijus Maciulevičius, tra-
są įveikęs per 46 min. 56 sek., 
užėmė trečiąją vietą.

M21 kategorijoje (4 km, 15 
KP) šeštąją vietą užėmė Mil-
da Žigilėjienė, trasą įveikusi 
per 43 min. 15 sek. Indrei 
Beliūnei šįkart varžybos ne-
buvo sėkmingos ir jos rezul-
tatas neįskaitytas. Vyrų V21 

kategorijoje (5,2 km, 18 KP) 
Benas Radzivonas trasą įvei-
kė per 1 val. 7 min. 39 sek. ir 
užėmė dvyliktąją vietą.

V35 kategorijoje (4,3 km, 
14 KP) ketvirtąją vietą pa-
vyko užimti Robertui Mar-
cinkevičiui (44 min. 8 sek.), 
deja, Vytautui Kamarūnui 
šios varžybos irgi nebuvo sė-
kmingos – jo rezultatas neį-
skaitytas.

Tokią pačią trasą V40 ka-
tegorijoje įveikė ir Rimvy-
das Arlauskas (38 min. 41 
sek., 4-oji vieta) bei Andrius 
Jasiūnas (50 min. 52 sek., 9-
oji vieta).

Pirmąją vietą V45 katego-
rijoje (3,8 km, 13 KP), įveikęs 
10 varžovų, iškovojo prienie-
tis Andrius Valatka (34 min. 
13 sek.).

V55 kategorijoje (3,5 km, 
12 KP) antrąją vietą iškovojo 
Pranas Mockus (39 min. 30 

sek.), o ketvirtąją – Prienų 
„Šilo“ siela Zenonas Radzivo-
nas (44 min. 47 sek.).

V80 kategorijoje 2 km tra-
są su 8 kontroliniais punk-
tais įveikė vienintelis šios ka-
tegorijos dalyvis Algis Keme-
klis (58 min. 12 sek.).

Atvirame Prienų OS čem-
pionate vyko ir dviračių 
orientavimosi varžybos. Eli-
to grupės sportininkai turė-
jo įveikti 20,4 km trasą su 22 

kontroliniais punktais. Šioje 
grupėje pirmąją vietą iško-
vojęs vilnietis Jonas Maiše-
lis, kuris  trasą įveikė per 1 
val. 29 min. 18 sek. Moterų 
elito grupėje (15,8 km, 16 
KP) pirmąją vietą iškovojo 
vilnietė Karolina Mickevičiū-
tė-Juodišienė (1 val. 26 min. 
58 sek.). Kitų grupių dalyviai 
turėjo įveikti 10–13 km tra-
sas. Prieniečiai šioje rungtyje 
nedalyvavo.

Audronis	Deltuva,	Vytautas	Beliūnas	ir	Kristina	Sukockytė	po	Vytauto	fi	nišo.

nojimui)), Deivydas Žilinskas 
(Prienų badmintono klubas, 
Lietuvos badmintono taurės 
B lygos jaunimo metinės įs-
kaitos nugalėtojas, vyrų vie-
netų ir mišrių dvejetų jau-

nimo varžybų 1-osios vietos 
laimėtojas), Prienų „Labas 
GAS–KKSC“ krepšinio ko-
mandos nariai Bartas Alek-
sandravičius, Vakaris Diške-
vičius, Mantas Jančiauskas, 
Darius Kuzmickas, Gedimi-
nas Maceina, Ernestas Man-
kauskas, Kajus Okmanas, 
Arnas Tilindė, Edas Valenta 
ir Elvinas Žemaitis (Užimta 
12-oji vieta Lietuvos regionų 
krepšinio lygos A divizione), 
Futbolo komandos „Nemu-
nas“ futbolininkai Marijus 
Makštutis, Povilas Andriu-
kevičius, Renatas Balnano-
sis, Vaidas Celiešius, Povilas 
Damynas, Remigijus Gaižius, 
Laurynas Gaučys, Tomas Jo-
nyka, Eitvydas Juškevičius, 
Mantas Karčiauskas, Paulius 
Karpuška, Kajus Rukas, Vir-
mantas Šabasevičius, Vakaris 
Vindziulis, Tadas Simanaitis, 
Alvaras Zagurskas ir Ūdrys 
Žalys (Lietuvos futbolo fe-
deracijos III lygos varžybose 
užimta 3-ioji vieta).

Kandidatus į metų sporti-
ninkus apdovanojo Prienų r. 
savivaldybės meras Alvydas 

Vaicekauskas ir mero pava-
duotoja Loreta Jakinevičienė. 
Jiems įteikti padėkos raštai, 
medaliai ir Prienų baseino 
kuponai.

Už auklėtinių pasiektus 

aukštus sportinius rezulta-
tus, atsakingą darbą ir Prie-
nų vardo garsinimą apdo-
vanoti sportininkus parengę 
treneriai Dainius Ališauskas 
(Prienų KKSC mažojo fut-
bolo 7 prieš 7 ir paplūdimio 
futbolo komandos treneris), 
Rimvydas Arlauskas (orien-
tavimosi sporto klubo „Šilas“ 
treneris), Aušra Bartkevičie-
nė (orientavimosi sporto klu-
bo „Šilas“ trenerė), Kęstutis 
Deltuva (futbolo komandos 
„Nemunas“ treneris), Lijana 
Ežerskytė (karatė klubo „Ki-
me“ ir žirginio sporto klubo 
„Mes kitaip“ trenerė), Pau-
lius Ivanauskas (krepšinio 
komandos Prienų „Labas 
GAS-KKSC“ treneris), Dalius 
Juodsnukis (Prienų badmin-

tono klubo treneris), Lau-
rynas Kasperavičius (Kyo-
kushin karatė treneris), Al-
girdas Kepežinskas (Prienų 
KKSC badmintono treneris), 
Kristina Kuzmickienė (Prie-

nų KKSC lengvosios atleti-
kos trenerė), Marius Laba-
laukis (dziudo klubo „Kario 
kelias“ treneris), Augustinas 
Seniauskas (dziudo klubo 
„Naglis GYM“ treneris), Vitas 
Rymantas Sidaravičius (Bal-
bieriškio badmintono klubo 
„Svajonė“ treneris), Rokas 
Stambrauskas (Prienų KKSC 
bokso ir mišrių kovos menų 
treneris), Kristina Sukockytė 
(orientavimosi sporto klubo 
„Šilas“ trenerė), Evelina Ta-
mošiūnienė (Jiezno kultūriz-
mo klubo „Uola“ trenerė) ir 
Giedrė Vaitauskienė (Prienų 
KKSC aerobinės gimnastikos 
trenerė). 

Apdovanotų sportininkų 
treneriams padėkas įteikė 
Prienų r. savivaldybės meras 

Alvydas Vaicekauskas. Jie ap-
dovanoti savivaldybės mero 
padėkos raštais, medaliais ir 
baseino kuponais. 

Metų sportininko apdova-
nojimui buvo teikti 8 preten-

dentai, Metų sporto koman-
dos apdovanojimui – 6 pre-
tendentai. Pateiktus pasiūly-
mus svarstė Prienų r. savival-
dybės mero potvarkiu suda-
ryta komisija, kurios spren-
dimu Metų sporto komanda 
tapo orientavimosi sporto 
klubo „Šilas“ vyrų komanda 
– Vytautas Beliūnas, Algirdas 
Bartkevičius ir Mantas Mar-
tinkus (komandos treneris 
Audronis Deltuva).

Prienų orientavimosi spor-
to klubas ,,Šilas“ įsikūrė 2006 
m., 2021-ieji klubui buvo ju-
biliejiniai – penkiolikti. Įkū-
rus Prienų orientavimosi 
sporto klubą ,,Šilas“, nė vie-
nas Prienų rajono orientaci-
ninkas neatstovauja kitoms 
komandoms. Taip pat į klu-

bą sugrįžo anksčiau čia mo-
kyklas baigę ir kitur išvykę 
dirbti ar mokytis sportinin-
kai. Prie klubo prisijungė 
sportininkai ir iš kitų Lietu-
vos vietovių. Šiuo metu „Ši-

lo“ klube – daugiau kaip 40 
narių. ,,Šilas“ yra tapęs Lietu-
vos čempionais Moterų elito 
grupėje, du kartus Vyrų elito 
grupėje, du kartus Lietuvos 
klubų taurės vicečempionais, 
tris kartus trečiosios vietos 
laimėtojais. Orientavimosi 
sporto klubo „Šilas“ koman-
da 2020 m. Lietuvos orienta-
vimosi čempionato vyrų elito 
estafečių trasos varžybose iš-
kovojo 1-ąją vietą ir tapo Lie-
tuvos čempione. 

Komisijos sprendimu, 
2021 m. Prienų rajono Me-
tų sportininku tapo Prienų 
smiginio sporto klubo „Sta-
dionas“ atstovas Mindaugas 
Barauskas. M. Barauskas pro-
fesionaliai smiginį žaidžia jau 
7 metus, du kartus yra tapęs 

Lietuvos čempionu, jau dve-
jus metus yra Lietuvos smigi-
nio reitingo lyderis. Mindau-
gas nuo 2016 m. yra Lietuvos 
smiginio rinktinės narys ir 
atstovauja mūsų šaliai tarp-
tautinėse varžybose. Min-
daugas Barauskas 2021 m. 
tapo Lietuvos smiginio čem-
pionu ir Lietuvos smiginio 
federacijos taurių laimėtoju 
bei gynė Lietuvos rinktinės 
garbę PDC pasaulio smiginio 
taurės varžybose.

M. Barauskui padėkos raš-
tą, stiklinį apdovanojimą ir 
piniginį prizą įteikė Prienų 
rajono savivaldybės meras 
A. Vaicekauskas.

Savo aerobinės gimnasti-
kos šokiais šventės dalyvius 
ir svečius džiugino Prienų 
rajono savivaldybės kūno 
kultūros ir sporto centro, ae-
robinės gimnastikos klubo 
„Vivet“ ir aerobinės gimnas-
tikos studijos „Iliuzija“ jung-
tinė komanda (trenerės Rasa 
Baltramaitienė, Irina Klizienė 
ir Giedrė Vaitauskienė bei Ka-
milė Mickevičiūtė).

Savo atliekamais kūriniais 
sportininkus sveikino Vei-
verių kultūros ir laisvalai-
kio centro vokalinis tercetas 
bei atlikėja Austėja Belena-
vičiūtė.
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net ir labiausiai sužeistos 
širdys gali pradėti gyti: 
ramiajame birštono kurorte 
apsigyveno beveik 70 
pabėgusių ukrainiečių
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Birštonas, balandžio 8 d. 
(Birštono sav. inf.). Birštonie-
čių šeimos atvėrė ne tik savo 
namų duris, bet ir širdis nuo 
karo bėgantiems ukrainie-
čiams. Atvykusiems suteikta 
visa reikalinga pagalba ir pa-
rama. Tęsiantis žiauriam ka-
rui Ukrainoje, laikinam prie-
globsčiui ramųjį Birštono ku-
rortą pasirinko 69 ukrainie-
čiai, iš kurių: 51 suaugusysis 
ir 18 vaikų.

Birštono savivaldybė ieš-
ko būdų, kad Ukrainos vaikai 
turėtų galimybę mokytis. Jie 
gali mokytis rusų arba anglų 
kalbomis. Visi vaikai sėkmin-
gai mokosi ir lanko ugdymo 
įstaigas (12 moksleivių lanko 
Birštono gimnaziją, 6 vaikai 
– lopšelius-darželius). Taip 
pat sėkmingai teikiama ir so-
cialinė parama mokiniams 
– nemokamo maitinimo pa-
slauga. Pietus gauna 1 prieš-
mokyklinukas ir 13 mokslei-
vių gimnazijoje.

30 asmenų įdarbinta įvai-
riose Birštono įstaigose. Vie-
na moteris įdarbinta pagal 
turimą specialybę –mokyto-
ja-psichologė Birštono gim-
nazijoje.

Pagal turimus duomenis, 
dėl socialinės paramos krei-
pėsi 27 šeimos. Iš jų 23 šei-
mos kreipėsi dėl iš Europos 
Sąjungos skurstantiems as-
menims skiriamos paramos. 
Birštono savivaldybės tary-
bos sprendimu visiems Birš-
tono savivaldybėje apsigyve-
nantiems ukrainiečiams iš-
mokama vienkartinė tikslinė 
pašalpa. Suaugusiems – 100 
Eur, vaikams iki 16 m. – 50 
Eur.  Dėl jų jau kreipėsi 15 
šeimų ir pateikė prašymus. 9 
šeimoms jau išmokėta vien-
kartinės išmokos.

Gyventojai, norintys padėti 
į Lietuvą atvykstantiems karo 
pabėgėliams apgyvendinimo 
ar pavėžėjimo paslaugomis, 
prašomi užpildyti anketą tin-
klalapyje stipruskartu.lt.

Raginame Birštono gyven-
tojus, savanorystės pagrin-
dais ketinančius apgyvendinti 
/ apgyvendinusius savo na-
muose nuo karo nukentėju-
sius ukrainiečius, užsiregis-
truoti ne tik www.stipruskar-
tu.lt, bet ir apie tai pranešti Sa-
vivaldybės administracijai el. 
p. egle.macione@birstonas.lt 
arba tel. 8 685 86 192. palaikykime birštono meno mokyklos 

mokines, dalyvausiančias lietuvos 
vaikų ir mokinių televizijos konkurso 
„DainŲ DainElė“ iii (televizijos) etape

Birštonas, balandžio 13 d. 
(Birštono meno mokyklos 
inf.). Nuoširdžiai džiaugia-
mės Birštono meno moky-
klos dainininkėmis Agne 
Baliūnaite, Adrija ir Austėja 
Suchockaitėmis, patekusio-
mis į Lietuvos vaikų ir mo-
kinių televizijos konkurso 
„DAINŲ DAINELĖ“ III (tele-
vizijos) etapą!

Kviečiame jas palaikyti ir 
balsuoti tiesioginės trans-
liacijos metu, kuri vyks LRT 
Plius programos kanalu  š. 
m. balandžio 24 d. 16.30–
17.30 val.

Mokines parengė mokyto-
jos Reda Černiauskienė ir Ra-
munė Liutvynskienė, smuiku 
pritaria mokytoja Angelina 
Šližienė.

Šv. Velykų šventė 
solidarizuojantis 
su ukrainiečiais

Birštonas, balandžio 13 d. 
(Birštono kurorto bendruo-
menės inf.). Siaučiant ka-
rui Ukrainoje, gyvenimo ir 
mirties, kovos už mūsų visų 
Laisvę akistatoje visa širdi-
mi esame su ukrainiečiais. 
Meldžiamės ir maldaujame 
taikos kartu su broliais ir se-
serimis ukrainiečiais, remia-
me ir padedame kiekvienas, 
kaip galime.

O pavasaris, kad ir nedrą-
siais žingsniais, bet keliauja 
per žemę paukščių čiulbesiu, 
žolės žaluma, gaiviu vėjo gū-
siu. Šypsosi saulė, lyg žadė-
dama tiesos ir gėrio pergalę 
prie blogio imperiją. Artėja 
nuostabi Prisikėlimo šventė 
– šv. Velykos.

Birštono kurorto bendruo-
menė pakvietė krašto ben-
druomenes padovanoti ukrai-
niečiams  šv. Velykų šventę ba-
landžio 18 d. (pirmadienį) 17 
val. Birštono kultūros centre. 
Nors trumpam atitolinsime 
širdgėlą ir sopėjimą pabūda-
mi kartu. Šventės metu pasi-

gėrėsime margučių raštais, 
pasidalinsime jų dažymo pa-
tirtimis, supažindinsime su 
lietuvių šv. Velykų papročiais, 
valgiais, tradicijomis. Pasi-
klausysime ir padainuosime 
liaudiškų dainų, pasimokysi-
me liaudiškų šokių. Muzika, 
daina ir šokis suartina sielas, 
vienija, suteikia stiprybės, juk 
svarbiausia – susipažinti, pa-
bendrauti, pabūti kartu, pa-
justi vienas kito artumą.

Pakvieskime į šventę šei-
moje ar kaimynystėje gyve-
nančius, pažįstamus ukrai-
niečius, pasidalinkime su jais 
šiluma, meile ir gerumu tokį 
šventą metą.

birštono jaunieji šauliai išbandė 
dažasvydį

Kovo 19 d. su jaunai-
siais šauliais vykome į 

dažasvydį. Žaidžiant tvyrojo 
puiki nuotaika, kai kuriems 
tai buvo pirmas kartas. Žai-
dimo metu turėjome šūkį 

„Visi už vieną, vienas už vi-
sus! Šausi – pataikysi, išlįsi 
– mirsi“. 

Puikios nuotaikos kupini 
keliavome namo, vildamiesi, 
kad dar ne kartą pavyks išban-
dyti šį žaidimą. 

Danielė Bidvaitė

sveikatinimo akcija ,,sveikas vaikas 
– laimingas vaikas“. Masinis bėgimas 
,,aš bėgu – 2022“

Birštonas, balandžio 13 d. 
(Birštono vaikų lopšelio-dar-
želio „Vyturėlis“ ir Birštono 
sav. inf.). Ši akcija tapo tradici-
ne tarp ikimokyklinių įstaigų 
narių, dalyvaujančių asocia-
cijos ,,Sveikatos želmenėliai“ 
veikloje. Jos tikslas – popu-
liarinti bėgimo kultūrą, ska-
tinti ugdytinių ir pedagogų 
domėjimąsi bėgimu, fiziniu 
aktyvumu. Formuoti teigiamą 
požiūrį į bėgimą kaip sveika-
tinimo priemonę, ugdyti po-
reikį bėgiojimui drauge su 
bendraamžiais ar su šeimos 
nariais. Padėti suvokti bėgio-
jimo svarbą fizinei ir psichinei 
sveikatai.

Balandžio 13 d. į Birštono 
miesto stadioną susirinko 
4–7 metų ugdytiniai, darže-

lio bendruomenė, dalyvavo 
Birštono švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėja Jolita 
Jablonskienė, vyr. specialistė 
Vida Gadliauskienė.

Mokytoja Rosita Ulinskienė 
pakvietė visus bendram ap-
šilimui. Po kūno apšilimo po 
vieną grupę rinkosi prie star-
to linijos. Dalyvius suskirsčius 
pagal amžių, buvo įveikta 60 
m, 100 m 120 m atstumai. 
Entuziastai galėjo įveikti neri-
bojamą trasos ilgį. Mokytojos, 
tėveliai, viešnios bėgo drauge 
su vaikais. Po sėkmingo finišo 
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus darbuotojos padė-
kojo darželio bendruomenei 
už aktyvų dalyvavimą akcijoje 
ir palinkėjo bėgioti kiekvieną 
dieną su tėvais, seneliais par-
kuose, skveruose.

balandžio 21 d. atvirų diena birštono 
„spiečiuje“

Balandžio 21 d. Birštono 
„Spiečius“ planuoja Atvirų du-
rų dienos renginį.

Renginio metu „Spiečiaus“ 
koordinatorė Birutė Vely-
kienė papasakos, kokios ne-
mokamos verslo pradžiai ir 
augimui skirtos paslaugos 

prieinamos, pristatys gegužę 
startuosiančią verslo akse-
leravimo programą, pasida-
lins sėkmės istorijomis, kaip 
„Spiečiaus“ veikla padėjo regi-
onų verslininkams augti.

Renginys vyks gyvai ben-
dradarbystės centre „Spie-
čius“ (Jaunimo g. 4, Biršto-
nas).

Mielieji,
Sulig pražydusiu pavasariu ir vėl sulaukėme Di-

džiosios Velykų šventės. Kiekvienų namų durys atvi-
ros šviesai, vilčiai, gerumui.

Galimybė susitikti ir apkabinti brangų žmogų, su 
juo pasidalyti šiluma yra neapsakomai didelės dova-
nos, įvertintos naujai.

Linkime jaukaus buvimo vieni su kitais, tikėjimo 
laimingesniu rytojumi, minčių lengvumo.

Tegul šventinį stalą puošiantys margučiai būna 
nudažyti ypatingomis spalvomis: bendrumu, vilti-
mi, optimizmu.

Viltingų šv. Velykų! 

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė
Administracijos direktorė Jovita Tirvienė
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Mano pažintis su Valentinu Grigu
Kazlų Rūda įžymi ne tik 

savo istorija, gamta 
bei turistiniais objektais, bet 
ir čia gyvenančiais bei ku-
riančiais menininkais. Vie-
nas iš jų – Valentinas Grigas. 
Šio menininko darbų par-
oda šiuo metu vyksta Kaz-
lų Rūdos turizmo ir verslo 
informacijos centre. TVIC 
darbuotoja Domininka Žive-
lienė vyko į tapytojo sodybą 
Kazliškių kaime susipažinti 
su menininku iš arčiau ir 
bent per centimetrą praverti 
duris į jo turtingą spalvomis 
ir potėpiais pasaulį.

Dar net neįsukus į Valen-
tino kiemą Kazliškių kaime 
supranti – čia gyvena meno 
žmogus: priešais namus su-
statyti iš medžio pagaminti 
briedžiukai, kiek tolėliau ant 
kalnelio iš nukritusios šakos 
išlankstytas dar vienas gy-
vūnas, o prie namo iškaba su 
angelu. „Tie briedžiukai buvo 
pagaminti anūkei palinks-
minti“, paaiškina Valentino 
žmona Virginija. „Bet taip ir 

liko, mes vis pagal sezoną juos 
papuošiam – tai Kalėdoms, tai 
Velykoms, o ir praeinantiems 
smagu – sustoja, fotografuo-
jasi“. Užėjus į sodybos kiemą 
akys ima bėgioti nuo vieno 
objekto prie kito – tiek vis-
ko čia prikurta, prikaupta ir 
pritaikyta. Valentinas vedasi 
tiesiai į dirbtuves ir galeriją 

kluone. Įeinu ir iškart pajuntu 
meno magiją: gausybė meni-
ninko darbų lyg prabangiausi 
tapetai puošia kluono sienas, 
o pro seno medinio statinio 
tarpelius skverbiasi saulė ir 
paryškina vis kitą potėpį, vis 
kitą spalvą ar drobės tekstūrą. 
Pirmą kartą apeinu viską grei-

čiau, godžiai akimis glostyda-
ma paveikslą po paveikslo. 
Antrą kartą jau stabteliu, atsi-
dustu ir žingsnis po žingsnio 
atrandu ir miesto gatves bei 
didingus pastatus, ir peizažus, 
pievas, laukus, gėles, miškus ir 

žmones. Kai kurie darbai nu-
stebina dydžiu, tad klausiu, 
kiek laiko užtrunka tokį nu-
tapyti. „Negaliu tiksliai pasa-
kyti,“ sako Valentinas. „Kartais 
jau savo gyvenimą pagyvenęs 
paveikslas gauna naujų potė-
pių, tai tokios pabaigos nieka-
da ir nėra“. Vėl suku ratą per 
patalpą ir niekaip neišsirenku 

labiausiai patikusio paveiks-
lo – kiekvienas sužavi savaip, 
įtraukia savaip, užburia. Lipu 
per aukštą slenkstį į kitą kam-
barėlį, o ten Valentino žmona 
jau su šypsena, kava ir dar šil-
tu pyragu laukia mūsų. Man iš 
nuostabos besidairant aplin-
kui visi klausimai susipina, 
bet Virginija lyg perskaičiusi 
mano mintis paberia: „Istorija 
pasakoja, kad Valentinas dar 
visai mažytis atrado senus 
laikraščius ir anglis, kuriomis 
visus juos išpaišė, taip gimė 
pirmieji jo kūriniai. Aišku, ga-
lima tik įsivaizduoti, kaip at-
rodė ir vaikas, ir aplinka. Bet 
toks gamtos duotas pašau-
kimas kurti pasireiškė anks-
ti“. Abi šypsomės įsivaizduo-
damos anglimis nuspalvintą 
vaiką ir žiūrim į Valentiną, o 
jis kukliai vaikštinėja, nenori 
apie save pasakoti per daug, 
girtis ar kaip kitaip savo iš-
skirtinumo pabrėžti. Sustoju 
prie vienintelio Jėzaus por-
treto ir klausiamai atsisuku į 
Valentiną. „Šitą nutapiau grį-
žęs iš Vilniaus Sausio 13-ąją“, 
atsidusta. „Labai man sunku 
ir skaudu buvo, išliejau tai pa-
veiksle“. Abu nutylam pagar-
biai. Virš Jėzaus paveikslo nu-
tūpusi anūkės pliušinių avelių 
kolekcija. „O dabar jūsų Jėzus 
aveles gano“, sakau norėdama 
sukelti šypseną. „Tiksliai“, ta-
ria šyptelėdamas Valentinas 
ir praveria dar vienas duris 
– už jų yra dirbtuvės, tapymo 
studija. Pasklinda dažų kva-
pas, pro didelį langą užšvietu-
sioje saulės šviesoje sublizga 
tūtelės, kibirėliai su teptukais, 
ne vieną sluoksnį dažų pri-
glaudusi paletė, drobės dar 
laukiančios prisilietimo. Vis-
kas gyva, pulsuoja, pripildyta 
dailininko energijos ir auros. 
Aišku, ir čia nemažai jo darbų 
sukabinta, o viena sienos da-
lis skirta buvusių parodų pla-
katams, garbės raštams, pa-
dėkoms. Valentinas ištraukia 
keletą knygelių – poezijos, vai-
kiškų eilėraščių. „Mano ilius-
truotos“, sako paduodamas. 

Imu vartyti besidžiaugdama 
gavusi progą įvertinti ir Va-
lentino kaip grafiko talentą. Ir 
tikrai dar daugiau jo asmeny-
bės spalvų pasimato – atran-
du ir humoristines iliustraci-
jas, komiksus apie Poną Joną, 
anekdotines situacijas. O tada 
lyg nubundu iš akis užtapiu-
sio sapno ir pamatau dar ir 
akordeonų kolekciją, elektri-
nius vargonus – pasirodo, Va-
lentinas dar ir muzikuoja savo 
malonumui. Suprantu, kiek 
daug savyje turi šis žmogus, 
atvėręs savo dirbtuvių duris 
taip nuoširdžiai ir paprastai. 
„O galiu daugiau žmonių pas 
jus pakviesti, Valentinai? No-
riu, kad visi pamatytų jūsų kū-
rybos šerdį“, nedrąsiai užklau-
siu. „Galite galite, mielai pri-
imu žmones savo sodyboje“, 
mano džiaugsmui teigiamai 
atsako menininkas. Po to dar 
apžiūrime visą sodybą – kie-

mą, pirtį, tvenkinį, pušynėlį, 
nepaprasto grožio ir įdomu-
mo liepas, kokių dar niekur 
nesu regėjusi. Mūsų susitiki-
mui einant į pabaigą kieme 
prieinu Valentino žmoną ir 
klausiu, o kaip jai gyvenimas 
su menininku – ar Valentinui 
reikia ramybės, kai kuria, ar 
jo kūryba įsilieja į kasdieninį 
gyvenimą nepastebimai. „Aiš-
ku, reikia ramybės. Kartais jis 
man praneša, kad eina tapyti, 
o kartais tiesiog pradingsta. 
Bet tokiu atveju visada ži-
nau, kur jį rasti – dirbtuvėse“, 
švelniai atsako Virginija ir su 
meile pažvelgia į vyrą. Suvo-
kiu, kad dvi valandos pralėkė 
kaip dvi minutės šioje harmo-
ningoje ir meniškoje aplinko-
je, kur su meile kuriami ne tik 
nuostabūs Valentino darbai, 
bet ir pati sodyba, santykiai su 
žmona, aplinka, gamta. Kelis 
kartus padėkoju ir dar atrodo 

negana – juk tokį gražų laiką 
man padovanojo šie žmonės, 
tiek daug grožio ir įkvėpimo, 
tiek šviesos ir gerumo. Paža-
du sugrįžti dar ne kartą iškart 
atsiprašydama, kad gal nebū-
siu per daug įkyri, bet nori-
si, kad tokie potyriai nebūtų 
vienkartiniai ir pavieniai. Ga-
liausiai išvažiuodama tarsi 
viską aplink regiu Valentino 
potėpiais – suprantu jo dar-
buose tokį stiprų gamtos ir 
šviesos vaidmenį.

Valentino Grigo tapybos 
darbų paroda vyks visą ba-
landžio mėnesį Kazlų Rū-
dos TVIC patalpose adresu 
Atgimimo g. 5, Kazlų Rūda. 
Kviečiame apsilankyti ir gal 
net nuvykti į menininko so-
dybą bei galeriją kluone, kur 
galite išvysti dar daugiau jo 
kūrybos darbų. 

KRTVIC inf.,  
D. Živelienės nuotr.
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JaV kariuomenės orkestras ir choras atliks koncertą Kazlų rūdoje
Nors Kazlų Rūdos 

kultūros centro pas-
tatas šiuo metu yra reno-
vuojamas, tačiau kultūrinės 
veiklos mieste toli gražu 
nesustoja, jau balandžio 
21 d. 18 val. Kazlų Rūdos 
sporto centro erdvėje vyks 
išskirtinių svečių koncertas, 
kuriame visi norintys galės 
apsilankyti nemokamai. Net 
80 orkestro ir choro atlikėjų 
dovanos koncerto svečiams 
nepamirštamos muzikos va-
karą. Į Kazlų Rūdą atvyksta 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
kariuomenės orkestras ir 
choras Europai ir Afrikai bei 
Lietuvos kariuomenės Kari-
nių oro pajėgų orkestras.

Jungtinių Amerikos Vals-
tijų kariuomenės orkestras 
ir choras Europai ir Afrikai, 
vadovaujamas pulkininko 
leitenanto Randallo Bartelo, 

yra įsikūręs Sembacho bazė-
je Vokietijoje. Šis kolektyvas 
– pagrindinis JAV kariuome-
nės muzikos ambasadorius 
Europoje ir Afrikoje. JAV ka-
riuomenės orkestro muzi-
kantai koncertuoja ir mažes-
nės sudėties grupėmis, kurių 
pasirodymai itin laukiami ir 
vertinami. Orkestro sudėty-
je yra 53 narių koncertinis 
ir maršinis orkestras, įvai-
rios populiariosios muzikos 
grupės bei klasikiniai kame-
riniai ansambliai. Orkestro 
nariais tampama po speci-
alios atrankos. Dažniausiai 
tai yra muzikantai profesio-
nalai, dirbę pedagogais arba 
koncertavę iki tarnybos ka-
riuomenėje. Dauguma šio or-
kestro atlikėjų yra garsių JAV 
aukštųjų muzikos mokyklų 
ar konservatorijų absolven-
tai. JAV kariuomenės chorui 

vadovauja vyresnysis leite-
nantas Curranas Schenckas. 
Choras buvo įsteigtas 1963 
m., siekiant muzikiniais pa-
sirodymais stiprinti kariškių 
dvasią ir plėtoti ryšius tarp 
amerikiečių, gyvenančių Eu-
ropos šalyse ir Europos šalių 
partnerių. Skirtingai nuo or-
kestre grojančių kolegų, cho-
ristai yra ne tik muzikinių, bet 
ir įvairių kitų profesijų. Kan-
didatai patenka į chorą kon-
kurso būdu. Laimėję atranką, 
choristai dalyvauja intensy-
viuose vokalo, šokio ir teatro 
meistrystės mokymuose. Šis 
ansamblis yra vienas iš pen-
kių JAV kariuomenės cho-
ro grupių. JAV kariuomenės 
orkestras ir choras Europai 
ir Afrikai kiekvienais me-
tais surengia daugiau nei du 
šimtus koncertų Europoje ir 
Afrikoje. 

Lietuvos kariuomenės Ka-
rinių oro pajėgų orkestras bu-
vo įkurtas 1994 m. Nuo 2001 
m. šis orkestras susijungė su 
Vytauto Didžiojo atskirojo 
jėgerių bataliono pučiamųjų 
instrumentų orkestru ir tapo 
reprezentaciniu Karinių oro 
pajėgų orkestru. Orkestrui 
vadovauja kapelmeisteris 
kapitonas Ričardas Kukuls-
kis bei dirigentas kapitonas 
Remigijus Terminas. Dabar-
tinis Karinių oro pajėgų or-
kestras sparčiai tobulėja, da-
lyvauja įvairiuose renginiuo-
se – orkestrų festivaliuose, 
kariniuose ritualuose (karių 
paradai, karinės šventės, ka-
rių laidojimo, perlaidojimo 
ceremonijose), taip pat kon-
certuose visuomenei. 

Kazlų Rūdos kultūros 
centro bei JAV ambasados 

informacija
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bibliotekoje – „alisa stebuklų šalyje“
Kazlų Rūdos Jurgio 

Dovydaičio viešojoje 
bibliotekoje balandžio 4 d. 
vyko du renginiai vaikams 
„Alisa stebuklų šalyje – nuo 
knygos iki operos“. 

Pokalbis apie daugiau nei 
prieš 150 metų išleistą Lewis 
Carroll knygą „Alisa stebuklų 
šalyje“, jos autorių ir iliustra-
torius, žinomumą ir vertini-
mą įvairiose šalyse buvo tik 
pirmoji susitikimo dalis. Bi-
bliotekos viešnia dailininkė 
Marta Vosyliūtė papasakojo 
apie 2021 metais Lietuvos 
nacionalinio  operos ir ba-
leto teatre pastatytą Izrae-
lio kompozitoriaus Davido 
Sebbos operą vaikams „Alisa 
stebuklų šalyje“. Viešnia vai-
kams priminė: operos spek-
taklį kuria kompozitorius, 
dirigentas su solistais, reži-

sierius, choreografas, sceno-
grafas, kostiumų dailininkas, 
šviesų dailininkas ir didelis 
teatro techninių darbuotojų 

būrys, o kiekvienas operos 
spektaklis visada yra ilgo ir 
kruopštaus kolektyvinio dar-
bo rezultatas.  

Šiuo metu iki balandžio 14 
d. bibliotekoje veikia Martos 
Vosyliūtės šiai operai kurtų 

kostiumų eskizų paroda. Dai-
lininkei buvo suteikta kūrybi-
nė galimybė šiai operai sukur-
ti septynis audinius iš autorės 

piešinių. Marta Vosyliūtė la-
bai įdomiai papasakojo apie 
kostiumų dailininko darbą, jo 
subtilumus ir „paslaptis“, ku-
rių visada prireikia, kad lais-
vai jaustųsi kostiumus dėvin-
tys dainininkai, kad kaukės 

būtų lengvos, o bateliai pato-
gūs. Kai Širdžių karalienės ba-
telių pado aukštis yra 20 cm, 
tenka pasimokyti vaikščioti, 

bet spektaklio metu matome 
oriai judančią piktą karalienę. 
Kai dainininkai spektaklyje 
atlieka kelis vaidmenis (taip 
kartais būna), tenka labai 
greitai pasikeisti kostiumus. 
Pasirenkant audinius, dar 

svarbu, kaip kostiumai atro-
dys iš žiūrovų salės. Visada 
teatro kolektyvo tikslas – įsi-
mintinas, ilgam įspūdį palie-
kantis spektaklis. 

Vaikai turėjo puikią gali-

mybę pasiklausyti ir pama-
tyti viešnios atsivežtas ope-
ros premjeros vaizdo įrašo 
ištraukas. Išklausę viešnios 
pasakojimų, mokiniai galė-
jo patys pabandyti padirbėti 
savo įsivaizduotame teatre: 

sukurti dekoracijas, nupiešti 
kostiumo eskizus. Pavykusio-
je edukacijoje išradingi vaikai 
patyrė ir kūrybinį džiaugsmą. 
Susitikimo laikas pralėkė ne-
pastebimai. Gavę šiek tiek 
audinių skiaučių, mezginių, 
blizgučių, norintys dar kurs 
darbelius mokykloje.

Džiugu, kad daugiau nei 
pusšimtis mokinukų smagiai 
praleido laiką bibliotekoje, ne 
vienam kilo noras perskaity-
ti knygą „Alisa stebuklų šaly-
je“, vykti į teatrą ir pamatyti 
operą.   

Biblioteka brangina drau-
gystę su scenografe, dailinin-
ke Marta Vosyliūte, kuri ne 
pirmą kartą dovanoja įdo-
mius renginius.

Kazlų Rūdos Jurgio Dovy-
daičio viešosios bibliotekos 

Dokumentų komplektavimo 
skyriaus vedėja Aldona Lu-

koševičienė, nuotrauka Ingos 
Rutkauskaitės
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117 oro transporto bendrovių 
draudžiama skraidyti Es oro erdvėje
90 bendrovių įtrauktos į oro transporto bendrovių, kurioms draudžia-
ma vykdyti veiklą ES sąrašą dėl tų valstybių aviacijos institucijų vykdo-
mos netinkamos saugos priežiūros, dar 21 oro transporto bendrovė, 
kurioms pažymėjimus išdavė Rusija-dėl sankcijų bei 6 atskiros iš Vene-
suelos, Surinamo, Irano, Irako, Nigerijos ir Zimbabvės dėl priežiūros.

Miestiečiai sulauks GMp per 15 minučių, 
o kaimo gyventojai – per 25 minutes
Suvienijus skirtingus greitosios pagalbos teikėjus į vieną organizaciją bei 
padidinus GMP brigadų ir budėjimo vietų skaičių, kiekvienas miesto gy-
ventojas sulauks greitosios pagalbos per 15 minučių, o kaimo gyventojas 
– per 25 minutes. GMP brigadų skaičių planuojama padidinti nuo 231 iki 
241, o budėjimo vietų skaičių – nuo 94 iki 123 visoje Lietuvoje - SAM.

a. toliatas: kad nepraeitume pro kito skausmą
Toks jau yra gyvenimo 

ratas – kažkas gimsta, 
kažkas miršta. Ir kartais mir-
tis gali būti kitokia, kartais 
ji gali turėti kitokią prasmę. 
Mirus žmogui, jo dalelė gali 
pratęsti gyvenimą kitam 
žmogui, kuris galbūt yra kaž-
kieno tėtis, mama, brolis ar 
sesuo. Sprendimas dovanoti 
mirusio savo artimojo orga-
nus transplantacijai gelbsti 
ne vieną, o kartais net septy-
nis žmones.

Artėjant šv. Velykoms, no-
risi prisiliesti prie prasme 
persismelkiančių, vertybė-
mis grįstų dalykų, kviesti kas-
dieniam žmogaus gerumui, 
atjautai ir meilei artimui. O 
kas geriau tam galėtų sutelk-
ti jei ne dvasininkas, kurio pa-
grindinis ir didžiausias įkvė-
pimas – gyvenimo, Šventojo 
Rašto tiesos. 

Nacionalinis transplanta-
cijos biuras kalbina Vilniaus 
Švč. Mergelės Marijos Ramin-
tojos bažnyčios kunigą, Lietu-
vos policijos kapelioną Algir-
dą Toliatą.

Ką Jums reiškia organų 
donorystė?

Turbūt kilniausia, ką mes 
galime padaryti išeidami iš 
šito pasaulio, tai dovanoti 
gyvenimą kitam žmogui. Tai 
yra labai kilnu – duoti savo 
gyvenimą, dalintis su kitu 
žmogumi.

 Kaip manote, kaip visuo-
menė šiandien supranta 
ir vertina organų dono-
rystę?

Manau, kad yra įvairiai 
mąstančių. Yra žmonės, kurie 
žiūri pozityviai, kurie džiau-
giasi ir palaiko, aktyviai tuo 
domisi. Yra tokių, kurie bai-
minasi, nepalaiko. Apskritai, 
manau, kad donorystė yra 
susijusi su tuo, kiek man rūpi 
kitas žmogus, taigi, labai susi-
jusi su tarnyste, su atsakomy-
be, su tarpusavio meile. Kuo 
labiau mes esame artimi, kuo 
labiau mums rūpi kiti žmo-
nės, skauda dėl jų širdį, kuo 
labiau esame bendruomenė, 
tuo labiau atsiskleidžia troš-
kimas dalintis savo gyveni-
mu. Kuo žmonės labiau su-
svetimėję, tuo mažiau rūpi 
aplinkiniai ir labiau esame 
pavaldūs savo interesams, 
tuo labiau esame valdomi 
egoizmo ir abejingesni.

 Šiandien Lietuvoje do-
noro organų ir audinių lau-

kia kiek daugiau nei 300 
žmonių, o operacijų per 
metus atliekama iki 200. 
Maždaug trečdalis artimų-
jų nesutinka, kad mirštan-
čio ligonio organai būtų 
paaukoti donorystei. Kaip 
manote, kas šiuos žmones 
paskatintų apsispręsti dėl 
donorystės?

Jeigu apie donorystę būtų 
kalbamasi prieš nutinkant 
nelaimei, jei daugiau ir drą-
siau apie tai kalbėtume tar-
pusavyje, kad pasakytume 
aiškiai savo artimiesiems, 
jog mums nutikus nelaimei, 
jie žinotų, kad norėtume do-
vanoti galimybę kitiems gy-
venti. Svarbu, manau, kalbė-
tis apie tai daugiau. Ta tema 
turėtų būti labiau paliečiama 
artimame bendravime. Tai 
lyg visuomenės sąmoningu-
mo puoselėjimas. Turime 
suprasti, kaip yra sudėtinga 
ir kokia didelė atsakomybė 
prisiimti sprendimą už kitą 
žmogų. Susidūrus su tokia 
situacija susimąstai apie ve-
lionio valią, o be to dar reikia 
suprasti, kad žmogus išgy-
vena netektį, liūdesį ir tomis 
akimirkomis yra labai sunku 
dar papildomai priiminėti 
sudėtingus sprendimus dėl 
donorystės. Tai nėra tema, 
kuria atsisėdus prie stalo su 
artimaisiais pradedame kal-
bėtis, tačiau donorystės tema 
turėtų būti paliesta vien tam, 
kad išsakytume savo valią ar-
timiems žmonėms. 

Keliant sąmoningumą ir 
skatinant šią temą, tiesiog 
vienas iš pasiūlymų – apie 
tai kalbėti mokykloje ar uni-
versitete, kad tai nebūtų tabu 
tema ir augtų karta, kuri geba 
pasisakyti ir šia tema. Tiesiog 
pradėti nuo jaunų žmonių, 
paliečiant tai, kodėl svarbu 
yra dovanoti gyvenimą, kad 
ši tema taptų tiesiog natūra-
lia, o ne pritraukta, t. y. palie-
čiama tik skaudžią akimirką, 
kai artimiesiems ir taip yra 
sunku. Tai lyg atsakingumo, 
sąmoningumo, pilietiškumo 
kursas, kuriame galėtų būti 
paliečiama ir daugiau visuo-
menei opių ir svarbių temų. 
O galbūt tai galėtų tapti įmo-
nės socialinės atsakomybės 
dalimi, kuomet supažindi-
nami darbuotojai su gyvo-
mis istorijomis, kurios išties 
labiausiai paveikia žmones, 
t. y. istorijos laukiančiųjų, iš-

gyvenusiųjų transplantaci-
jas, sutikusiųjų padovanoti 
mirusio artimojo organus 
donorystei išgyvenimai. Tai 
yra jautru, tai yra sudėtinga, 
tačiau tai turėtų būti palies-
ta. Galbūt atviros diskusijos 
forma, o gal pokalbiu už už-
darų durų, bet svarbu apie 
tai kalbėtis.

Sąmoninga, dvasinga ben-
druomenė gali pati spręsti 
savo problemas ir beieškant 
išeičių, žmonėms natūraliai 
kyla noras padėti, atjausti, do-
vanoti. Šiuos procesus paža-
dinti yra gana sudėtinga, nes 
žmogui turi iš vidaus rūpėti 

kito skausmas, sunku suas-
menintai priimti kito sunku-
mus ir kito istorijas priimti 
kaip sau artimas.

Didžiojoje dalyje Euro-
pos valstybių yra taikomas 
numanomas organų do-
norystės modelis, kuomet 
kiekvienas pilietis, neiš-
reiškęs prieštaravimo, lai-
komas potencialiu donoru, 
ir tik 8-ios valstybės taiko 
informuoto sutikimo mo-
delį, tame tarpe ir Lietuva, 
kuomet asmuo gali išreikš-
ti tiek sutikimą, tiek atsisa-
kymą, kitu atveju asmens 
pozicija yra neaiški. Nors 
bet kuriuo atveju svarbiau-
sią ir galutinį sprendimą 
dėl donorystės priima ar-
timieji, kurių visuomet at-
siklausia medikai. Aukštes-
ni organų donorystės rodi-
kliai numanomą sutikimo 
modelį taikančiose šalyse. 
Ar Jums asmeniškai būtų 
priimtinas modelis, kuo-
met kiekvienas žmogus 
būtų laikomas potencialiu 
donoru, tačiau nenorėda-
mas, galėtų išreikšti prieš-

taravimą donorystei?
Man asmeniškai tai būtų 

priimtina. Galbūt mumyse 
yra vangumo ir kartais pa-
togu, kai esi sąrašuose kaip 
pritariantis, tai neišsibrauki-
nėsi, tačiau, jei turi priešingą 
nuomonę, esi saistomas tam 
tikrų įsitikinimų, turi gali-
mybę rinktis nebūti donoru. 
Svarbu, žmogus turi turėti ga-
limybę rinktis, nes tai be ga-
lo subtilu, be galo jautru. Aš 
tikrai manau, kad donorystė 
yra kilnus, geras dalykas, bet 
yra žmonių, kuriems gali kil-
ti įvairių neužtikrintumų ar 
dvejonių. Taigi, atsižvelgiant 

į visas aplinkybes, žmogus 
turėtų turėti galimybę apsi-
spręsti, o ar vienu būdu žmo-
gus informuojamas, ar kitu, 
juk svarbu yra tai, kaip žmo-
gus vidumi išgyvena norą pa-
dėti kitam.

 Šalys, organų donorystės 
lyderės pasaulyje – Ispani-
ja, Kroatija, Belgija. Lietuva 
– vis dar stipriai atsilieka. 
Kaip manote, kas tai lemia? 
Kodėl vienose valstybėse 
ženkliai daugiau žmonių 
apsisprendžia tapti dono-
rais, o kitose toks spren-
dimas priimamas itin van-
giai?

Daug dalykų yra susiję su 
žinojimu, su prevencija. Kuo 
daugiau žmonės yra įtraukti, 
kuo daugiau apie tai yra kal-
bama, tuo daugiau žmonių at-
siliepia. Kitas dalykas, pami-
nėtose šalyse yra taikomas ki-
toks donorystės modelis. Gal 
mūsuose išties yra tam tikras 
vangumas, t. y. jeigu niekas 
neįrašė tavęs „į eilę“, tuomet 
joje ir neatsiradai, o jei esi to-
je eilėje ir niekas neišbraukė, 
tai ir pats neišsibrauki.

 Ar pasitaiko žmonių, ku-
rie baiminasi, kad paėmus 
organą ar audinį velioniui 
nebus suteiktas pilnavertis 
pomirtinis gyvenimas? Ką 
tokiems žmonėms pasaky-
tumėte?

Aš asmeniškai nesu su-
sidūręs su tokiais žmonių 
svarstymais, nes tai yra labai 
specifinė tema. Tai yra sudė-
tinga tema, kad apie ją atėjęs 
žmogus kalbėtų. Bet, neabe-
joju, kad gali kilti žmonėms 
ir tokių minčių. Gal ne tiek 
patiems žmonėms, kurie iš-
reikštų valią dėl donorystės 
po mirties, bet daugiau dvejo-

nių jų giminaičiams, kuriems 
gali kilti minčių, jog „neduok, 
Dieve, pakenksiu savo arti-
mam žmogui“, tačiau Bažny-
čios pozicija yra labai aiški, 
kad organų donorystė nie-
kaip nesusikerta su Biblija, su 
tikėjimu, su krikščionybe, ir 
tai yra kvietimas dalintis.

 O ką pasakytumėte žmo-
gui, kuris svarsto, ar 
įsigyti Donoro kor-
telę?

Jeigu jau svarstai, jei-
gu kyla tokia mintis, 
kad norėtum, ar jauti 
vidinį paraginimą, tai, 
žinoma, patarčiau ir pa-
raginčiau išreikšti savo 
valią, pasirašyti sutiki-
mą. Arba, jei jauti vidinį 
norą, tai paprasčiausiai 
pasikalbėk, inicijuok 
pokalbį su savo arti-
maisiais, savo aplinkoj, 
kad jie žinotų.

Su kokiomis nuo-
taikomis pats pasi-
tinkate šv. Velykas? 
Ir ko šiuo laikotarpiu 
palinkėtumėte žmo-
nėms, kurie šiandien 

turi viltį gyventi ir kantriai 
laukia transplantacijų?

Velykas, tikriausiai kaip ir 
visi, pasitinku šiuo Gavėnios 
laiku su Ukrainoje besitę-
siančio karo aidais, tais įvy-
kiais, kurie yra visai šalia ir 
manau, kad tai kaip niekad 
priverčia mus susimąstyti 
apie gyvenimo trapumą, kad 
esame laikini šioje žemėje ir 
kaip svarbu yra vieniems ki-
tus saugoti, kad mūsų pasiry-
žimai nebūtų tik tuščios de-
klaracijos, kalbos, bet kad re-
aliai imtume ir darytume. Ne 
tik dalintume pažadus, bet ir 
įgyvendintume. Žvelgdamas į 
Ukrainos tautos narsą, jų soli-
darumą, priimdamas visa tai 
kaip pavyzdį ir užsidegimą – 
manau, kad tai ir yra tikrosios 
Velykos, kada esi pasiruošęs 
savo gyvybę už draugus pa-
aukoti, už savo šeimą, už kai-
mynus, savo tautą. Man atro-
do, kad tai, kas vyksta mums 
artimoje valstybėje, tai yra 
priešvelykinė būsena. Ma-
nau, kad ne tik jie, bet ir mes 
turėtume kiekvienas savaip 
įeiti į tą būseną, per tam tikrą 
atsakomybę, realų, konkretų 
įkūnijimą. 

Šiuo laikotarpiu itin nori-
si palinkėti rūpesčio vienas 
kitu ir gyvenimo meilės, dė-
kingumo, kad visos susiklos-
čiusios gyvenimo aplinkybės 
nepraeitų pro šalį, bet kad jos 
mumyse išprovokuotų artu-
mą, kad negalėtume praeiti 
pro kito žmogaus skausmą, 
bėdą. Jeigu mūsų širdyje bus 
Dievas, jeigu atsigęšime į pa-
saulį Kūrėjo žvilgsniu, tuomet 
mes ne tik negalėsime daryti 
ar inicijuoti jokio blogio, bet 
dar gi tapsime tais, kurie ne-
praeina pro kenčiantį. ∎ 
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Milijonams somaliečių gresia badas
Milijonams žmonių Somalyje gresia badas, o labiausiai pažeidžiami dėl vis 
didėjančios sausros šioje neramioje Afrikos kyšulio šalyje yra maži vaikai, 
antradienį perspėjo Jungtinių Tautų agentūros. „Somaliui gresia badas. Dėl 
lietaus stygiaus, sparčiai augančių maisto kainų ir didžiulio finansavimo 
trūkumo beveik 40 proc. somaliečių yra atsidūrę prie bado slenksčio“, – sa-
koma agentūrų pareiškime. Per 2011-ųjų badmetį 130 tūkst. jaunesnių nei 
šešerių metų vaikų, mirė nuo bado ar su juo susijusių sveikatos sutrikimų.

Kiekvienas kyšį paėmęs medikas turi 
žinoti, kad gali netekti licencijos
Taip sako sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys. Teismas konstatavo, kad 
K. Strupas, būdamas Santaros klinikų generaliniu direktoriumi ir prakti-
kuojančiu chirurgu, 2018 metų sausio mėnesį iš pacientės paėmė 100 eurų 
kyšį už tai, kad jos pageidaujamu laiku jis pats atliktų jai operaciją. K. Strupui 
atimta licencija ir skirta 5 tūkst. eurų, pacientei – 4,5 tūkst. eurų bauda.

sveikata
beveik 200 gyventojų dar nežino turintys 
ŽiV: gydytoja kviečia pasitikrinti

Paskutiniais Jungtinių 
Tautų kovos su AIDS 

programos duomenimis, 17 
proc. žmogaus imunodeficito 
virusu (ŽIV) užsikrėtusių as-
menų Lietuvoje apie diagnozę 
dar net nežino – tai yra bent 
190 lietuvių iš 6 mln. tokių 
asmenų pasaulyje. Specialis-
tų teigimu, pastaruoju metu 
dominuojančiu ŽIV plitimo 
būdu tapo lytiniai santykiai, 
todėl reguliari patikra dėl ŽIV 
turėtų tapti tokia pat įprasta, 
kaip ir bendrieji kraujo tyri-
mai. O pasitikrinti tampa vis 
paprasčiau – Lietuvoje popu-
liarėja greitieji savikontrolės 
testai dėl ŽIV.

Klaipėdos universitetinės 
ligoninės (KUL) Infekcinių li-
gų departamento AIDS sek-
toriaus vedėja, vidaus ligų gy-
dytoja Žavinta Kančauskienė 
sako, kad dėl įprasto, nuo ap-
linkinių per daug nesiskirian-
čio gyvenimo būdo žmonės 
net neįtaria galintys nešioti 
lytiškai plintančias ligas ir dėl 
to jos dažnai nustatomos jau 
pažengusios.

„Daug kas vis dar mano, kad 
neatsakingas gyvenimo būdas 
ar narkotikų vartojimas lemia 
šias ligas, o kitų jos nepaliečia. 
Todėl jos dažniau ir greičiau 
nustatomos rizikos grupės 
asmenims, nes jiems įprasta 
atlikti ŽIV testus. O kitiems, pa-
vyzdžiui lankantis paprastoje 
poliklinikoje, net ir medikai 
nepagalvoja pasiūlyti pasiti-
krinti, jei nėra ryškių simpto-
mų“, – aiškina gydytoja.

Naujas ŽIV paciento 
portretas

Medikė išskiria tendenciją, 
ypač pandemijos metu, kad 
naujų atvejų daugėja per ly-
tinius santykius – tiek hete-
roseksualius, tiek homosek-
sualius. 

„Praktiškai visi nauji mano 
pacientai užsikrėtė lytiniu ke-
liu ir tik vienas – per švirkš-

čiamuosius narkotikus. Dabar 
statistinis ŽIV pacientas yra 
vidutinio amžiaus, išsilavinęs, 
dirbantis, socialus visuome-
nės narys, tiesiog užmezgęs 
naujus santykius. Todėl dia-
gnozė daugumą šokiruoja ir 
išgąsdina, dėl stigmos mūsų 
visuomenėje visada pirmiau-
sia kyla klausimas, ką dabar 
pagalvos kiti?“ – pasakoja Ž. 
Kančauskienė.

Pasak gydytojos, norma-
lu, kad dažniausiai iš pradžių 
pacientai iš baimės nieko ne-
girdi: „Kai žmogui atrodo, kad 
jis nieko rizikingo negalėjo 
padaryti, sunku priimti tokią 
informaciją ir reikia palauk-
ti, kol emocijos nuslūgs. Bet 
svarbiausia, kad, nustačius 
ŽIV, pacientai nedelstų ir at-
vyktų pas gydytoją, kuris pa-
dės pereiti visus susirgimo 
etapus: įvertins ir aptars esa-
mą situaciją bei pritaikys gy-
dymą, leidžiantį nebeužkrėsti 
kitų, apsaugoti savo šeimą ir 
svarbiausia leis pačiam jaus-
tis gerai ir sveikai. Deja, apie 
pusė diagnozuotų pacientų 
vis dar nesigydo, o netoli 200 
infekuotų žmonių apie savo 
ligą dar net nežino.“

Pavojų signalizuojantys 
simptomai

Teoriškai, rizikos grupėje 
yra vyrai, turintys santykių 
su kitais vyrais, narkotikus 
vartojantys ir seksualines 
paslaugas teikiantys asmenys. 
Tačiau praktiškai, pasak gy-
dytojos, dėl galimo kontakto 
su rizikos grupėmis, vienu iš 
šių apie teigiamą ŽIV statusą 
nežinančių žmonių gali būti 
kiekvienas.

Gydytoja atkreipia dėmesį į 
tam tikrus požymius, dažnai 
siejančius ŽIV užsikrėtusius 
žmones. Tai labai svarbu, nes 
dažniausiai jie pasireiškia po 
5–8 metų nuo užsikrėtimo dėl 
jau nusilpusio imuniteto.

„ŽIV tyrimą siūlyčiau atlikti, 

jei be aiškios priežasties atsi-
randa seborėjinis dermatitas, 
pleiskanojimas kaktos ar gal-
vos srityje, odos bėrimai ir 
niežėjimas, juostinė pūslelinė, 
taip pat limfmazgių padidė-
jimai, ypač pažastyse. Baltas 
liežuvis ir jo kraštai, tuštini-
mosi sutrikimai arba pradinė 
gimdos kaklelio vėžio stadija 
(karcinoma in situ) gali būti 
ir vienas iš pirmųjų ŽIV ligos 
požymių, todėl reikia būti bu-
driems ir patiems kreiptis dėl 
tyrimo, nes, deja, ne visi me-
dikai rekomenduos jį atlik-
ti. Jei tyrimo nedrąsu prašyti 
poliklinikoje, testą galima nu-
sipirkti ir vaistinėje bei atlikti 
jį namuose, taip pat paprastai, 
kaip ir COVID testą. Jį patar-
čiau atlikti ir pradedant nau-
jus santykius – manau, toks 
rūpestis juos tik sustiprins“, 
– pataria Ž. Kančauskienė.

Gydymu siekiama, kad 
sveikata nenusilptų

Medikė priduria, kad kaip 
ir tikrintis sveikiems, taip pat 
svarbu yra gydytis sergan-
tiems žmonėms. Net kai liga 
labai pažengusi ir nualinusi 
imunitetą, jį galima atstatyti.

„Šiuolaikinis gydymas yra 
labai efektyvus, bet svarbiau-
sias yra paties paciento indėlis 
ir pastangos dėl savęs. Pagal 
dabar sudaromą planą, gydy-
mas gali būti ir tik viena table-
tė per dieną, kuri padeda gy-
venti pilnavertį gyvenimą. Gy-
dantis gyvensite ilgai ir laimin-
gai, dirbsite, keliausite, kursite 
šeimą ir džiaugsitės socialiniu 
gyvenimu – ši liga neturi nie-
ko iš jūsų atimti. Svarbu tik 
nebijoti ir ateiti pas gydytoją 
ne tada, kai jau yra blogai, o 
kad blogai nebūtų“, – kviečia 
Ž. Kančauskienė.

Gydytoja primena, kad ŽIV 
gydymas Lietuvoje priklauso 
ir yra kompensuojamas vi-
siems pacientams iškart po 
diagnozės nustatymo. ∎ 

CoViD – 19 pandemija privertė dažniau 
prisėsti ir mažiau judėti, to pasekmė– 
hemorojus 
Pandemija pakeitė dau-

gelio žmonių kasdienio 
gyvenimo ritmą. Darbas iš 
namų, nuolatinis sėdėjimas, 
fizinio krūvio sumažėjimas, 
mitybos ritmo ir principų po-
kytis turėjo įtakos hemorojaus 
atsiradimui arba paūmėjimui. 

Hemorojus – tai veninių rez-
ginių, esančių aplink išangę, su-
vešėjimas ir padidėjimas. Liga 
dažniau atsiranda žmonėms, 
dirbantiems nuolatinį sėdimą 
ar stovimą darbą, nesportuo-
jantiems ir besiskundžian-
tiems vidurių užkietėjimu.

„Per pandemiją išties padau-
gėjo besiskundžiančių hemo-
rojaus simptomais. Žmonės 
dažniausiai kreipiasi pastebėję 
kraują tuštinimosi metu ar po 
jo, bijodami, kad jiems vėžys. 
Dažniausiai kraujavimas tuš-
tinimosi metu yra hemorojaus 
simptomas. Tačiau svarbu ne-
pamiršti, kad tai gali būti ir ki-
tų ligų – uždegiminės žarnyno 
ligos ar žarnyno vėžio – išraiš-
ka. Todėl turint tokį nusiskun-
dimą, ypatingai kai jis vis kar-
tojasi, būtina kreiptis į gydytoją 
diagnozės patikslinimui“, – ko-
mentuoja internetinės klinikos 
„Dimedic“ šeimos gydytoja Jus-
tė Zeidotaitė.

Pasak „Gintarinės vaistinės“ 
vaistininko Kęstučio Beržinio, 
hemorojus gali būti vidinis ir 
išorinis. 

„Paprastai vidinis hemoro-
jus nėra skausmingas, bet daž-
niau kraujuoja. Išorinis – daž-
niausiai labai skausmingas ir 
linkęs komplikuotis trombo-
ze ar nekroze. Jei kraujas dėl 
įvairių priežasčių ilgai užsisto-
vi mažajame dubenyje, venų 
sienelės, jungiamasis audinys, 
raumenys persitempia ir dėl 
to padidėja mazgai, sukelda-
mi nemalonius simptomus: 
skausmą, niežulį, deginimą“, 
– aiškina jis. 

Gali būti gydomas 
namuose

Šeimos gydytojos teigimu, 
lengvos stadijos hemorojui 
gydymo nereikia. Dažnai jis 
praeina pats, tačiau labai svar-
bu atkreipti dėmesį į mitybą. 
Norint, kad liga neatsinaujintų, 
reikia stengtis išlaikyti sveikos 
mitybos ir aktyvios gyvense-
nos principus, vengti vidurių 
užkietėjimo. 

„Būtina gerti daug vandens 

ir valgyti skaidulingą maistą. 
Taip bus išvengiama vidurių 
užkietėjimo. Taip pat labai 
svarbu būti aktyviems, spor-
tuoti. Kalbant apie medika-
mentinį gydymą, šiuo atveju 
tinka žvakutės ir kremai, tu-
rintys skausmą malšinantį, 
sutraukiantį, kraujavimą stab-
dantį, uždegimą slopinantį po-
veikį. Sunkesniais atvejais pri-
reikia ir chirurginio gydymo. 
Bet net ir operacija gali nepa-
dėti atsikratyti problemos vi-
sam laikui, jei nesilaikysime 
tam tikrų taisyklių“, – sako J. 
Zeidotaitė.

Ji priduria, kad kiekvienas 
atvejis individualus, tačiau jei-
gu simptomai nepraeina per 
savaitę arba jeigu liga karto-
jasi dažnai, stebimi guzeliai 
išangės srityje, tuomet būtina 
šią problemą spręsti su medi-
kų pagalba. 

Ką daryti, kad 
nepasikartotų?

Anot vaistininko, jei pacien-
tas nesiims elementarių profi-
laktikos priemonių, hemorojus 
sugrįš. Ypatingai svarbi vidu-
rių užkietėjimo profilaktika, 
mat sunkiai tuštinantis didėja 
spaudimas tiesiosios žarnos 
kraujagyslėse, dėl to būtina di-
dinti išmatų tūrį. 

„Išmatų tūrį žarnyne didina 
brinkstančios skaidulinės me-
džiagos, pvz., balkšvųjų gyslo-
čių sėklų luobelės. Jas patartina 
pradėti vartoti nuo pusės arba-
tinio šaukštelio ir palaipsniui 
didinti iki 10 gramų per dieną, 
greitai išmaišant vandenyje ir 
iš karto išgeriant. Alternatyva 
yra linų sėklos – jas nemaltas 
po 1 valgomąjį šaukštą 2–3 
kartus per dieną reikia užger-
ti pusantros stiklinės vandens. 
Toks vandens kiekis privalo-
mas, kad neužkietėtų vidu-
riai. Gardžių ir sveikų salotų 
galima paruošti iš laminarijų, 
ypač kai organizme trūksta 
jodo, kalio, geležies“, – pabrė-
žia K. Beržinis. 

 Jis pataria nepamiršti vaisių 
ir daržovių, ypač raudonųjų 
burokėlių, jų sulčių, raugintų 
daržovių, taip pat sėlenų – ypač 
avižų bei miežių – naudos. Šios 
sėlenos ne tik sustiprina imu-
ninę sistemą, bet ir suriša bei 
pašalina medžiagų apykaitos 
produktus ar iš išorės gautas 
nuodingas medžiagas, sulaiko 
žarnyne vandenį, skatina virš-
kinamojo trakto peristaltiką. 

Per dieną vaistininkas pataria 
vartoti iki 40 g sėlenų, tačiau 
jos nevartojamos sergant žar-
nyno uždegiminėmis ligomis. 

„Labai vertingi pusryčiai 
ruošiami iš stambaus malimo 
grūdų, smulkintų džiovintų 
vaisių ir stambiai smulkintų 
riešutų, išskyrus žemės rie-
šutus. Imame po 2 valgomuo-
sius šaukštus, užpilame nakčiai 
vandeniu, kad tik vos apsem-
tų. Ryte gardiname jogurtu ar 
kefyru“, – rekomenduoja vais-
tininkas.

Prieš vartojant vidurius lais-
vinančių augalų – velniapupių 
lapų, šaltekšnių žievės, alavijų 
sulčių, šunobelių vaisių, rabar-
barų šaknų – preparatus, būti-
na pasitarti su vaistininku, nes 
kartais tokias priemones var-
toti yra draudžiama. 
Receptai pagal vaistininką

Pasak jo, būtina stiprinti ir 
kraujagyslių sieneles – tam tin-
ka erškėčių vaisių užpilas. Vie-
ną valgomąjį šaukštą susmul-
kintų kavamale erškėčių vai-
sių iš vakaro reikia užpilti 0,5 
l verdančio vandens. Ryte per 
dvigubą marlę perkoštą užpilą 
išgerti per 2–3 kartus – galima 
pagardinti medumi.

„Jau daug metų savo paci-
entams bandau įpiršti gamtos 
dovaną venoms, kurios vaisti-
nėje nenusipirksi – tai lazdy-
no lapai. Jie renkami birželį–
liepą. 2 valgomuosius šaukš-
tus džiovintų smulkintų lapų 
reikia užpilti 0,5 l verdančio 
vandens, uždengti pusvalan-
džiui ir gerti po pusę stiklinės 
4 kartus per dieną prieš valgį“, 
– aiškina „Gintarinės vaistinės“ 
vaistininkas. 

Kiekvienai šeimai vaistinin-
kas siūlo vasarą pasigaminti 
jonažolių aliejaus, kuris tinka 
ne tik hemorojaus gydymui, 
bet ir nudegimams, nudrės-
kimams, negyjančioms žaiz-
doms gydyti. 

„Šviežius jonažolių žiedus 
sudėti į stiklainį, užpilti rafi-
nuotu saulėgrąžų ar kukurūzų 
aliejumi taip, kad apsemtų žie-
dus 2–3 cm. Uždengti ir laikyti 
saulėtoje vietoje 1–1,5 mėne-
sio, reguliariai pavartant. Eks-
traktas turi būti išsirpusių vyš-
nių spalvos. Perkošti per tankų 
audinį, palaukti, kol atsiskirs 
aliejinis sluoksnis nuo vande-
ninio ir juos atskirti. Aliejinę 
ištrauką laikyti šaldytuve“, – re-
ceptu dalijasi K. Beržinis. ∎ 
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Vaistininkas paaiškino, ką apie kraujo 
spaudimą turi žinoti kiekvienas, 
patiriantis nerimą
Padidėjęs kraujo spau-

dimas (hipertenzija) – 
viena dažniausių ligų, kuria 
serga Lietuvos gyventojai. 
Ji išsivysto ne tik dėl įgimtų 
priežasčių, kurių negalima 
kontroliuoti, tačiau ir įgytų – 
neteisingos mitybos, žalingų 
įpročių, padidėjusio riebalų 
kiekio kraujyje bei nutiki-
mo. „Camelia“ vaistininkas 
Rimvydas Blynas sako, kad 
labai dažnai kraujo spaudi-
mo didėjimą išprovokuoja ir 
kitas veiksnys – neigiamos 
emocijos, kurios šiuo metu 
kamuoja ne vieną.

„Dėl nežinomybės, kaus-
tančios baimės ir nuogąsta-
vimų „ką daryti, jeigu“ patiria-
me stresą, nerimą ar įtampą. 
Šie negatyvūs emociniai iš-
gyvenimai neigiamai veikia 
ir mūsų kraujotakos sistemą: 
organizme išsiskiria adrenali-
nas, susitraukia kraujagyslės 
ir padažnėja širdies susitrau-
kimų dažnis (pulsas), o tada 
padidėja kraujo spaudimas“, 
– aiškina R. Blynas. 

Įspėti gali simptomai
Vaistininkas akcentuoja, 

kad idealus kraujo spaudimas 
fiksuojamas tada, kai viršu-
tinis matuoklio skaičius yra 
120, o apatinis – 80 mm Hg 
(gyvsidabrio stulpelio mili-
metrų). Tačiau priklausomai 
nuo žmogaus, šios reikšmės 
gali svyruoti, todėl normalus 
kraujospūdis nustatomas ta-
da,  kai viršutinis skaičius 
yra tarp 90 ir 130, o apatinis 
– tarp 60 ir 84 mm Hg. Be to, 
normalus pulsas ramybės bū-
senoje turėtų svyruoti nuo 60 
iki 90 kartų per minutę, kar-
tais gali siekti ir 100. Apie tai, 
kad šie biologiniai rodikliai 
viršija normą, gali įspėti jau-
čiami simptomai. 

„Kai ženkliai padidėja krau-
jo spaudimas, parausta vei-
das, pradeda skaudėti galvą 
ir atsiranda „plaukiojantis“ 
jos skausmas pakaušio ar 
kaktos srityje. Be to, vargina 
pablogėjusi savijauta, supras-
tėjusi rega (neryškus ar pras-
tas matymas) ir spengimas 
ausyse“, – sako vaistininkas 
R. Blynas.

Ignoruojant problemą 
kyla grėsmės

Vaistininkas akcentuoja, 
kad kiekvienas žmogus, ne-

priklausomai nuo amžiaus, 
turėtų reguliariai sekti savo 
kraujo spaudimo rodiklius ir 
į jų reikšmių padidėjimą žiū-
rėti atsakingai. Vyresnio am-
žiaus žmonėms, ypač sergan-
tiems širdies ir kraujagyslių 
ligomis, tai padėtų įvertinti 
savo sveikatos būklę, o jau-
nesniems – užkirsti kelią ligos 
įsisenėjimui. Kitu atveju, gali 
grėsti itin rimtos sveikatos 
problemos. 

„Kai hipertenzija pasiekia 
pažengusią stadiją, padidėja 
rizika patirti insultą ar infark-
tą, kurie gali sukelti mirtiną 
pavojų žmogaus gyvybei. Ta-
čiau labai svarbu pabrėžti tai, 
apie ką daugelis nesusimąsto 
– išgyvenusieji šias sudėtin-
gas būkles, neigiamus padari-
nius jaučia visą likusį gyveni-
mą. Sutrinka jų eisena, gebė-
jimas koordinuoti judesius ir 
orientuotis aplinkoje, valdyti 
rankas ar kojas. Neretai žmo-
nės tampa prikaustyti prie lo-
vos ir priklausomi nuo arti-
mųjų“, – įspėja R. Blynas. 

„Camelia“ vaistininkas pri-
deda, kad progresavusi li-
ga sukelia ir kitas pasekmes 
– sergantieji ne tik patiria di-
deles išlaidas dėl gydymo ar 
reabilitacijos, bet netenka ir 
su darbo santykiais susijusių 
pajamų. 
Patarimai vyresniems ir 

sergantiems
R. Blynas vyresniems ir 

sergantiems hipertenzija pa-
taria turėti sąsiuvinį ar regis-
tracijos žurnalą, kuriame jie 
galėtų fiksuoti ne tik krau-
jospūdžio reikšmes, bet jų 
matavimo laiką ir datą. Tokį 
grafiką rekomenduojama at-
sinešti į profilaktinį sveikatos 
patikrinimą – jis itin vertingas 
gydytojui, nes leidžia daryti 
teisingas išvadas ir tinkamai 
įvertinti paciento būklę.

„Kraujo spaudimą matuo-
kite ryte, prieš pradėdami vi-
sus darbus ir būdami ramy-
bės būsenoje. Geriausia būtų, 
jei atliktumėte tris matavi-
mus su 5 minučių pertrauka 
ir išvestumėte jų vidurkį, o 
tada užsirašytumėte. Tą pa-
čią procedūrą patariama pa-
kartoti per pietus ir vakare. 
Jeigu vartojate kraujo spau-
dimą mažinančius vaistus, 
tai kraujo spaudimą tikrin-

kite prieš išgerdami vaistus 
ir praėjus 30 minučių po to. 
Žurnale užsirašykite jo rodi-
klius, fiksavimo laiką, datą ir 
tai, kokius vaistus išgėrėte“, 
– pataria vaistininkas. 

Ką svarbu žinoti 
jaunesniems?

R. Blynas sako, kad jaunes-
niems, neturintiems nusis-
kundimų sveikata, kraujos-
pūdį pasitikrinti reikėtų du 
kartus per savaitę. Jeigu tam 
nėra sąlygų namie, tai galima 
nemokamai padaryti apsi-
lankius bet kurioje „Camelia“ 
vaistinėje. 

„Labai svarbu pabrėžti tai, 
kad pulsas ir kraujospūdis pa-
didėja net nuo paprasčiausio 
ėjimo, todėl apsilankę vaisti-
nėje ramiai pabūkite bent 10 
minučių, geriausia atsisėdę 
– taip jūsų širdis nurims, o 
aparato rodmenys bus tiks-
lesni bei patikimesni. Jei krau-
jo spaudimo reikšmės yra di-
desnes nei 140/90 mm Hg, 
reikėtų susirūpinti ir įsigyti 
matuoklį, kad galėtumėte juo 
reguliariai naudotis namuose. 
Tada rekomenduojama atlik-
ti tris matavimus per dieną 
ir užsirašyti jų metu gautus 
duomenis, nes tai leistų įsi-
tikinti, ar padidėjimas buvo 
vienkartinis, ar tendencin-
gas“, – aiškina vaistininkas.

Anot R. Blyno, jei nusta-
tėte, kad padidėjęs kraujos-
pūdis yra pasikartojantis 
reiškinys, artimiausiu me-
tu reikia kreiptis į gydytoją, 
o vizito metu parodyti savo 
matavimų žurnalą. Laukiant 
apsilankymo pas gydytoją, 
padės trumpalaikiam varto-
jimui skirti vaistiniai prepara-
tai, pasižymintys raminančiu 
poveikiu: valerijono ar širdies 
lašai. Be to, galima naudoti 
ir pulsą retinantį gudobelės 
ekstraktą. 

Atvejai, kai reikia 
skambinti 112

Anot R. Blyno, jeigu temsta 
sąmonė, kraujo spaudimas 
pakyla iki 180/120 mm Hg 
ar atsiranda skausmai šir-
dies plote – nedelsiant reikia 
kviesti greitąją pagalbą.  ∎ 

Filipinuose žemės nuošliaužų ir 
potvynių aukų skaičius išaugo iki 42
Stipriausios šiais metais Filipinus užklupusios audros aukų skaičius 
antradienį išaugo iki 42, gelbėtojams suradus daugiau kūnų kaimuose, 
nuniokotuose liūčių sukeltų nuošliaužų. Gelbėtojai vėlyvą popietę 
nutraukė išsigelbėjusiųjų paieškas Baibajaus mieste centrinėje Leitės 
provincijoje, nes buvo „per daug pavojinga“ tęsti operaciją tamsoje.

Kauno kogeneracinė jėgainė 
nedegino importuotų atliekų 
Kauno kogeneracinėje jėgainėje deginamos tik Lietuvos atliekos, pranešė 
„Ignitis grupė“. Tai, anot jos, patvirtino Aplinkos apsaugos departamento 
tyrimas.  Tyrimas pradėtas po to, kai praėjusiais metais Aplinkos minis-
terija pranešė, kad į Kauno apskritį galėjo patekti keli šimtai vilkikų su 
atliekomis iš užsienio, siekiant jas sudeginti kogeneracinėse jėgainėse.

svarbu savarankiškai dirbantiems: ką 
daryti, kad gautumėte ligos išmoką

„Sodra“ dažnai sulaukia 
skundų iš savarankiškai dir-
bančių gyventojų, kurie, su-
mokėję privalomojo sveika-
tos draudimo (PSD) įmokas, 
susirgę tikisi sulaukti ligos iš-
mokų. PSD įmokų mokėjimas 
užtikrina galimybę nemoka-
mai naudotis sveikatos prie-
žiūros paslaugomis. Tačiau 
galimybė gauti ligos išmokas 
susijusi su kitomis – valstybi-
nio socialinio draudimo (VSD) 
įmokomis.

Pateikiame svarbiausia in-
formaciją apie PSD ir VSD 
įmokas. 

Kodėl reikia 
mokėti PSD įmokas

Privalomojo sveikatos drau-
dimo (PSD) įmokas turi mo-
kėti visi nuolat Lietuvoje gy-
venantys asmenys. To reikia 
tam, kad žmogus galėtų pasi-
naudoti nemokamomis svei-
katos priežiūros paslaugomis, 
turėtų teisę į kompensuoja-
muosius vaistus, medicinos 
pagalbos priemones ir kita.

PSD įmokos dydis - 6,98 
proc. nuo MMA. Šiais metais 
ši suma siekia 50,95 euro. Ją 
sumokėti reikia kas mėne-
sį, iki einamojo mėnesio pa-
baigos.

Patys PSD įmokas nuo 
MMA turi mokėti individua-
lią veiklą, individualią žemės 
ūkio veiklą vykdantys, verslo 
liudijimus turintys žmonės. 
Individualios įmonės moka 
PSD už savininkus, ūkinės 
bendrijos už tikruosius na-
rius, mažosios bendrijos už 
mažųjų bendrijų narius bei 
už vadovus, kurie nėra nariai 
ir gauna atlygį.

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos minis-
terijos primena, kad tik PSD 
apdrausti asmenys, prireikus 
sveikatos priežiūros paslaugų, 
gali jaustis saugūs – tuomet jų 
gydymo išlaidos apmokamos 
iš Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo lėšų.

Neretai tokios išlaidos sie-
kia tūkstančius. Pavyzdžiui, 
apendicito operacija kainuo-
ja nuo 1 074  iki  1 834 eurų, 
ūminio miokardo infarkto gy-
dymas – nuo 2 385  iki 4 157  
eurų, inkstų transplantacija 
– 30 351 eurų.

Ar asmuo yra apdraustas 
PSD, galima pasitikrinti el. bū-
du savarankiškai ligonių kasų 
interneto svetainėje.

Kodėl reikia mokėti VSD 
įmokas

Mokėdami valstybinio so-
cialinio draudimo įmokas 
(VSD), kaupiame socialinio 
draudimo stažą.

Socialinio draudimo įmo-
kų mokėjimas užtikrina so-
cialines garantijas – galimybę 
gauti ligos, motinystės, tėvys-
tės, vaiko priežiūros išmokas, 
pensiją. Išmokų dydžiai tie-
siogiai priklauso nuo sumo-
kėtų įmokų.

Individualią veiklą vykdan-
tys gyventojai gali mokėti VSD 
įmokas kartą per metus, po 
pajamų deklaravimo VMI, ar-
ba kas mėnesį. Pastarasis bū-
das užtikrina galimybę gauti 
ligos išmoką iškart susirgus.

Savarankiškai dirbantys gy-
ventojai laikomi apdraustai-
siais ligos ir motinystės soci-
aliniu draudimu, jei jie yra su-
mokėję valstybinio socialinio 
draudimo įmokas ir pateikę 
SAV pranešimą „Sodrai“ apie 
savarankiškai dirbantį asme-
nį už kalendorinį mėnesį, ėjusį 
prieš mėnesį, kurį įgyjama tei-
sė į ligos išmoką.

Pavyzdžiui, ligos išmokos 
balandžio mėnesį susirgu-
siems savarankiškai dirban-
tiems gyventojams skiriamos, 
tik jeigu jie bus sumokėję VSD 
įmokas kovą. Be to, reikia bū-
ti įgijus reikalaujamą ligos ir 
motinystės socialinio draudi-
mo stažą (3 mėnesiai per pa-
skutinius 12 mėnesių arba 6 
mėnesiai per paskutinius 24 
mėnesius).

Kitu atveju savarankiškai 
dirbantys gyventojai šių išmo-
kų sulauktų tik 2023 metais 
deklaravę pajamas už 2022 
metus ir sumokėję socialinio 
draudimo įmokas, jeigu bus 
įgiję reikalaujamą ligos ar 
motinystės socialinio draudi-
mo stažą.

Kai kuriais atvejais ligos iš-
moka gali būti ir skirta ir tuo-
met, kai savarankiškai dirban-
tys asmenys yra sumokėję li-
gos socialinio draudimo įmo-
kas ir pateikę SAV pranešimą 
„Sodrai“ už einamąjį kalendo-
rinį mėnesį. Tačiau socialinio 
draudimo įmokas už eina-
mąjį mėnesį gali susimokėti 
tik tie savarankiškai dirban-
tys asmenys, kurie socialinio 
draudimo įmokų už praėjusį 
mėnesį nesumokėjo dėl to, 
kad praėjusį mėnesį buvo lai-
kinai nedarbingi arba gavo li-
gos, profesinės reabilitacijos, 
motinystės, tėvystės ar vaiko 
priežiūros išmokas arba teisė 
gauti išmoką atsirado tą patį 
kalendorinį mėnesį, kurį jie 
pradėjo vykdyti veiklą.

Kokią išmoką gausite
Išmokos dydis priklauso 

nuo ankstesniu laikotarpiu 
gautų pajamų ir nuo jų su-
mokėtų socialinio draudimo 
įmokų. Jeigu šios pajamos dar 
nedeklaruotos, tačiau žmogus 
turi teisę į išmoką, skiriama 
minimalaus dydžio išmoka, 
kuri perskaičiuojama dekla-
ravus pajamas ir sumokėjus 
įmokas.

Ligos išmoka paskiriama 
per 10 darbo dienų nuo visų 
reikalingų dokumentų (prašy-
mo, kitų duomenų ir kt.) gavi-
mo dienos ir išmokama per 7 
darbo dienas nuo sprendimo 
priėmimo dienos. Jeigu nedar-
bingumo laikotarpis trunka 
ilgiau nei 14 dienų, tuomet 
sprendimai skirti ir mokėti 
išmoką priimami pasibaigus 
šiam laikotarpiui ir vėliau kar-
tojami.  ∎ 
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neįsivaizduojantiems Velykų 
be majonezo: kaip namie 
pasigamintį sveikatai palankesnį?
Nors populiaru Bene-

dikto kiaušinius val-
gyti su olandišku padažu, o 
prie virtų su lukštu pusry-
čiams skanauti avokadą ir 
paskrudintą duonos riekelę, 
daug kam kiaušinis be ma-
jonezo – tarsi šaltibarščiai be 
bulvių. O ir per Velykas retas 
apsieis be baltos mišrainės 
ar virto liežuvio su majone-
zu. Kaip juo mėgautis ir vis 
tiek maitintis palankiai svei-
katai? Prekybos tinklo „Rimi“ 
kulinarijos technologė Lina 
Barčaitė sako, kad visai ne-
sunku pasigaminti sveikatai 
palankesnį ir liesesnį majo-
nezą namuose – reikia vos 
kelių ingredientų. Gydytoja 
dietologė, dr. Edita Gavelienė 
primena, kad majonezas yra 
riebus pagardas, todėl nede-
rėtų jo vartoti kasdien, tačiau 
per šventes juo tikrai galima 
pasimėgauti. 

Nėra „blogų“ natūralių 
produktų 

Majonezo receptūra nuo 
seniausių laikų kito. Iš pra-
džių jo sudėtyje nebuvo kiau-
šinių, o ir pats padažas labiau 
priminė šaltieną, gaminamą 
iš sultinio, aliejaus ir acto. Dar 
1881 metais lenkų kalba pa-
sirodžiusioje Valentinos Za-
wadskos knygoje „Kuchar-
ka Litewska“ buvo siūloma 
majonezu skaninti tik mėsos 
patiekalus. Su kiaušiniais da-
bartinės majonezo receptū-
ros versija pradėta vartoti 
daug vėliau. Mums jau įpras-
tas padažas – dažnas šeimos 
švenčių atributas. „Per Vely-
kas majonezas dera ir prie 
mėsos, ir prie žuvies patieka-
lų. Tradiciškai su juo valgo-
mas virtas liežuvis, kiaušiniai, 
mišrainės, taip pat su juo ga-
minamos įvairios užtepėlės“, 
– vardija „Rimi“ kulinarijos 
technologė.

Visais laikais majonezo in-
gredientai buvo natūralūs 
produktai. Pasak dietologės 
dr. Editos Gavelienės, šis pa-
dažas visuomenėje per daug 
kritiškai vertinamas: „Tai tie-
siog riebus padažas, kurio 
kiekvienas komponentas at-
lieka savo funkciją. Aliejaus 
(iki 80%) dedama, kad pro-
duktas būtų stabilus, kiauši-
nio trynys – tam, kad aliejus 
gerai pasiskirstytų, o actas 
reikalingas rūgštingumui su-
reguliuoti. Juk kiekviena šalis 

turime tradicinių patiekalų, 
kurie ir turėtų būti ruošiami 
tradiciškai, tad, pasirinkus 
tinkamą majonezą, maistas 
ant velykinio stalo neturėtų 
būti „baubas“, net ir norin-
tiems gyventi sveikiau, – įsi-
tikinusi gydytoja dietologė 
dr. E. Gavelienė. – Aišku, toks 
padažas – tai papildomi rie-
balai, todėl, kaip ir vartojant 
visus riebius produktus, pa-
geidautinas saikas. Rečiau juo 
mėgautis turėtų sergantys ar 
turintys polinkį sirgti širdies 

ir kraujagyslių ligomis, nes 
majonezo sudėtyje yra kiau-
šinių trynių, kurie didina cho-
lesterolio kiekį.“
Kaip išsirinkti majonezą 

parduotuvėje?
Amžina dilema: rinktis ma-

žiau riebų majonezą ir vartoti 
jo truputį daugiau, ar riebesnį 
– bet mažiau? „Kalbant iš gy-
dytojos dietologės pozicijos, 
būtų daug naudingiau sai-
kingai vartoti nepamažinto 
riebumo produktą, kuris pa-
gamintas iš tradicinių ingre-
dientų. Išskyrus tuos atve-

jus, kai žmogui yra griežtai 
draudžiamas didesnis riebalų 
kiekis. Reikia nepamiršti, kad 
mažinant produkto riebumą, 
į jį dedami papildomi kompo-
nentai, kurie gali turėti įtakos 
sveikatai. Be to, pramoniniu 
būdu gamintuose padažuo-
se gali būti nemažai priedų: 
skonio stipriklių, konservuo-
jančių komponentų, todėl 
etiketėje reikia pasižiūrėti, 
ar majoneze nėra labai daug 
sudėtinių dalių, svarbu, kad 
būtų kuo mažiau maisto prie-
dų“, – komentuoja gydytoja 
dietologė. 

Ar sunku pasigaminti 
majonezą namuose?

Padažų gamyba namuo-
se daugelį gali gąsdinti dėl 
ruošimo laiko ar paties ga-
minimo proceso. Ar naminį 
majoneząnepatyrusiems ku-
linarams sunku pasigaminti 
patiems? „Rimi“ kulinarijos 
technologė Lina Barčaitė ra-
mina: „Tikrai verta pabandy-
ti – natūralūs padažai neturi 
daug ingredientų, jie papras-
ti ir lengvai gaminami, o juos 
pasiskaninti galimažolelėmis 
ir prieskoniais. Svarbu atsi-
minti, kad pasigamintą majo-
nezą reikėtų suvartoti per 2-3 
dienas. Toks produktas negali 
būti ilgai laikomas, todėl tin-
ka tiems, kas vartoja nedaug, 
retai ir vertina šviežumą bei 
kokybę.“

Specialistė siūlo majone-
zui naudoti vienodos tempe-
ratūros komponentus, be to, 
geriau, kad aliejus būtų neu-
tralaus skonio.  ∎ 

Naminio majonezo receptas 
Reikės: 1 kiaušinio trynio, 1 valgomojo šaukšto ci-

trinos sulčių, 200 ml. aliejaus (švelnaus skonio), 1 
arbatinio šaukštelio garstyčių, žiupsnelio druskos 
ir pipirų.

Viską sudėkite į indą ir išplakite rankiniu trintuvu iki 
grietinės tirštumo konsistencijos. 

Veganiško majonezo iš avokadų 
receptas

Reikės: 2 vnt prinokusių avokadų, 2 valgomųjų 
šaukštų aliejaus, 1 valgomojo šaukšto citrinos sul-
čių, 1 arbatinio šaukštelio garstyčių, žiupsnelio drus-
kos ir pipirų.

Visus komponentus, išskyrus aliejų, sutriname trintuvu 
iki kreminės konsistencijos, tada pilame aliejų ir dar kartą 
neilgai paplakame, kad gerai susimaišytų.

Dietologė pataria: pavasarį 
stiprinant organizmą į mitybos 
racioną svarbu įtraukti žuvį
Nors visavertė mi-

tyba svarbi bet ku-
riuo metų laiku, ekspertai 
pataria didesnį dėmesį jai 
skirti pavasarį, kuomet or-
ganizmui svarbu gauti visų 
reikalingų medžiagų. Pasak 
„Rimi“ sveikatai palankios 
mitybos konsultantės, gydy-
tojos  dietologės dr. Editos  
Gavelienės, į savaitės me-
niu reikėtų bent du kartus 
įtraukti žuvį. Ir nors visada 
geriausia valgyti ją šviežią, 
patiekalų iš šaldytos žuvies 
taip pat gali būti mūsų raci-
one. „Rimi“ kokybės vado-
vė Ana Čudinienė primena 
– labai svarbu šaldytus pro-
duktus laikyti atsižvelgiant 
į gamintojų nurodymus. 
Perkant šaldytą žuvį, reikė-
tų apžiūrėti, ar ji sandariai 
supakuota vakuume, o ant 
pakuotės nėra ledo kristalų 
ar skysčio. 

Jūrinės ar 
gėlavandenės? 

Parduotuvėse dažniausiai 
lietuviai renkasi jūrines lyde-
kas: keptas, rūkytas arba šal-
dytas, bet Lietuvoje jų pagau-
nama ir upėse bei ežeruose. 
Gydytoja dietologė dr. Edita 
Gavelienė teigia, kad jūrinės 
ir gėlame vandenyje užaugu-
sios žuvies maistingumas ski-
riasi. Nors reikšmingų skirtu-
mų dėl mineralinių medžiagų 
ar baltymų kieko nėra, tačiau 
omega-3 riebalų rūgščių jūri-
nės žuvys turi daugiau.

„Nuo pakankamo Omega-3 
polinesočiųjų rūgščių kiekio 
organizme priklauso, kaip 
funkcionuoja širdis, krauja-
gyslės ir imuninė sistema, 
jos saugo ir nuo uždegiminių 
procesų. Dėl to geriausia val-
gyti įvairias žuvis – ir jūrines, 
ir gėlavandenes. Jei kartą per 
savaitę valgote jūrinę žuvį, 
antrą kartą pasigaminkite 
patiekalą iš sugautos upėse, 
ežeruose ar tvenkiniuose. 
Taip gausite skirtingų me-
džiagų, kurios naudingos or-
ganizmui: vitaminų A, D ir E, 
mineralų. Per abu valgymus 
reikėtų suvartoti apie 300 g 
žuvies – taip gausite maksi-
malią naudą organizmui, o ir 
racionas bus įvairus,“ – pata-
ria gydytoja dietologė.

Kaip geriausia gaminti 
lydekos patiekalus

Svarbus ir lydekos gami-
nimo būdas. Reikėtų vengti 

gaminti lydekos filė tešloje, 
gruzdinti dideliame aliejaus 
kiekyje. Sveikatai palankiau-
sia būtų trumpai žuvį virti 
garuose, kepti orkaitėje, ap-
šlaksčius citrinos sultimis, 
arba troškinti.

Galima lydeką pagardinti 
mėgstamais prieskoniais, žo-
lelėmis. Net kepant orkaitėje, 
vertėtų vengti ją stipriai ap-
skrudinti. „Kartais žuvį perke-
pame – juk dažniausiai nedi-
deliems gabaliukams užten-
ka ir 15-20 minučių. Taip pat 
neįkaitinkite orkaitės iki itin 
aukštos temperatūros – pa-
kaks ir 160-180 laipsnių, tada 
žuvis išliks sultinga“, – pataria 
„Rimi“ kokybės vadovė Ana 
Čudinienė. 

Laikymo sąlygos ir 
ženklinimas 

Parduotuvėse šaldytos žu-
vys laikomos šaldikliuose, 
kurių temperatūra -18 laips-
nių šalčio ir žemesnė. Svarbu 
išlaikyti teisingą temperatū-
ros režimą ir jokiu būdu na-

muose pakartotinai neužšal-
dyti jau atšildyto produkto. 
Pakuotės etiketėje turėtų bū-
ti nurodyta, kur žuvis buvo 
sugauta.

„Skiriame didelį dėmesį 
lokaliems tiekėjams ir ekolo-
giškiems produktams, todėl 
rekomenduojame pirkėjams 
rinktis MSC ir ASC sertifika-
vimo logotipais pažymėtus 
žuvies bei jūros gėrybių pro-
duktus – šie logotipai padės 
identifikuoti, kad produktai 
sužvejoti ar užauginti laikan-
tis atsakingos žvejybos įsta-
tymų. „Rimi“ vadovaujamės 
tvarios žuvininkystės princi-
pais ir neprekiaujame žuvi-
mi ar jūrų gėrybėmis, kurios 
Pasaulio gamtos fondo žu-
vies ir jūrų produktų vado-
vuose pažymėtos raudonai. 
Atrinkdami asortimentą pri-
sidedame prie žuvų išteklių 
išsaugojimo bei skatiname 
įstatymų paisančią žvejybą“, 
– teigia kokybės vadovė A. 
Čudinienė.  ∎ 

Žuvies užkepėlė su ryžiais ir 
daržovėmis 

Užkepėlei reikės: 500 g jūros lydekos filė; 200 g ryžių; 
500 g brokolio; 100 g vyšninių pomidorų; 0,5 vnt. citri-
nos; Druskos ir pipirų pagal skonį.

Padažui reikės: 1 šaukšto miltų; 1 šaukšto sviesto; 200 
ml daržovių sultinio; 150 ml pieno; 2 šaukštelių garstyčių; 
1 šaukšto susmulkintų pertražolių;  1 šaukšto susmulkin-
tų krapų; Druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimo eiga. Ryžius išvirkite pagal pakuotėje nuro-
dytą instrukciją ir atidėkite. Brokolius stambiai supjaus-
tykite ir apvirkite pasūdytame vandenyje. Vyšninius po-
midorusperpjaukite pusiau .

Žuvies filė supjaustykite stambiais gabaliukais, pabars-
tykite druska, pipirais, apšlakstykite citrinos sultimis ir 
išmaišykite.

Paruoškite padažą. Įkaitintoje gilioje keptuvėje ištir-
pinkite sviestą. Suberkite miltus ir, nuolat maišydami, 
pakepkite. Tada sumažinkite kaitrą ir, nuolatos maišyda-
mi, supilkite sultinį ir pieną. Kai masė sutirštės, sudėkite 
garstyčias, druską, pipirus, smulkintas pertažoles ir kra-
pus, viską išmaišykite.

Į apkepėlių indą guldykite lydekos filė gabaliukus, ant 
jų dėkite ryžius, brokolius ir pomidorus. Ant viršaus su-
pilkite padažą. Kepkite 30 minčių 180 laipsnių tempera-
tūros orkaitėje. Prieš patiekdami galite papuošti smul-
kintais žalumynais.
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Mieliniai pyragai su įdarais – 
ukrainietiškos virtuvės favoritai
Atrodo, kad pasaulis 

nusidažė mėlyna ir 
geltona spalvomis –  lietuvių 
mintys ir širdys su Ukraina. 
Šiomis dienomis prisimena-
me apsilankymus kultūriškai 
turtinguose Ukrainos mies-
tuose, kuriuose teko ragauti 
gastronominio paveldo virtu-
vės patiekalų. Nors lietuviams 
pyragai dažniausiai asocijuo-
jasi su desertais, ukrainietiš-
koje virtuvėje jie gaminami 
itin įvairūs: ir su saldžiais 
varškės, vyšnių, aguonų įda-
rais, ir su sūriais – mėsos, 
bulvių ar kopūstų paskani-
nimais. Pyragai nesudėtin-
gai namuose pagaminami iš 
mielinės tešlos, bet tam, kad ji 
pavyktų, reikia turėti kantry-
bės. Gaminantiems mielinės 
tešlos patiekalus prekybos 
tinklo „Rimi“ kulinarijos tech-
nologė Lina Barčaitė pataria 
visada laikytis recepte nuro-
dytos orkaitės temperatūros, 
o kildinimo medžiagų naudo-
ti ne daugiau, nei priklauso 
pagal receptą. 

Ukrainiečių virtuvė – 
itin įvairi

Visi, buvę nors kartą Ukrai-
noje, patvirtints – ukrainie-
čiams vaišingumo tikrai ne-
trūksta. Svetingi, kaip ir lietu-
viai, mėgstantys sotų maistą 
ukrainiečiai ir per virtuvę ban-
do parodyti savo tautos išskir-
tinumą, iš kartos į kartą per-
duoti kultūrinį paveldą.

Nors tradiciniai ukrainie-
čių patiekalai: barščiai, virti-
nukai, Kijevo kotletai žinomi 
visame pasaulyje, kiekvienas 
Ukrainos regionas turi tik jam 
būdingą kulinarinį paveldą. 
Rytų Ukraina garsėja ypatin-
gai paruoštu kumpiu, pietų 
– įvairiausiais žuvies patie-
kalais, šiaurės – patiekalais 
iš bulvių, kur labai mėgsta-
mi bulviniai blynai „deruny“, 
o vakarų – grybų patiekalais, 
kukurūzų duona. Išskirtinu-
mų turi ir centrinė Ukraina, 
kur iš kartos į kartą perduoda-
mi miltinių patiekalų receptai. 
Pyragai, pyragėliai ir įvairiausi 
koldūnai yra neatsiejama čia 
gyvenančių ukrainiečių mity-
bos dalis.

Ar pagrįsta miltų baimė?
Daug kas vengia patiekalų 

iš miltų, motyvuodami, kad jie 
gausūs angliavandeniais, bet 
daug svarbiau yra tai, kiek, ko 
ir kada suvalgome. Pasak „Ri-
mi“ sveikatai palankios mity-
bos konsultantės, gydytojos 
dietologės dr. Editos Gavelie-
nės, nors pyragais, kaip ir bet 
kuriais kitais desertais, rei-
kėtų mėgautis saikingai, juos 
galima įtraukti į nekasdienės 
mitybos racioną.Svarbiausia 

– pasirinkti kokybiškus pro-
duktus, pavyzdžiui, išbandyti 
skirtingas miltų rūšis, kurios 
praturtins kepinius naudin-
gomis medžiagomis ir paįvai-
rins skonį.

„Skirtingos miltų rūšys ga-
li iš esmės pakeisti kepinio 
struktūrą ar net skonį. Milti-
niai patiekalai – energijos šal-
tinis, tai kompleksiniais an-
gliavandeniais turtingas pro-
duktas. Tinkamai pasirinkus 
miltus, juose gausu skaidulų, 
mikroelementų, B grupės vi-
taminų, cinko, seleno bei ma-
gnio. Nors aukščiausios rūšies 
miltų, kuriuos dažnas naudoja 
kepiniams, maistingumas dėl 
gamybos metu pašalinamų 
grūdų luobelių yra mažes-
nis, nereikia bijoti ir jų. Tačiau 
aukščiausios rūšies miltų ke-
pinius reikėtų valgyti kuo re-
čiau. Iš sveikatai palankaus 
maitinimosi taško, viso grūdo 
miltai – naudingiausi“, – sako 
dr. E.Gavelienė.

Kaip tinkamai paruošti 
mielinę tešlą

Renkantis mieles kepinių 
kildinimui kulinarijos techno-
logė pataria atkreipti dėmesį į 
tešlai naudojamų skysčių tem-
peratūrą. „Mielių ląstelės žūs-
ta, kai temperatūra būna aukš-
tesnė nei  50 °C, todėl į tešlą 

nepilkite per karšto vandens 
ar pieno. Geriausia tempera-
tūra – 38 °C. Jei į gautą mielių 
ir skysčio mišinį dar supilsite 
ir cukrų – gausite geriausią 
kildinimo efektą, nes cukrus 
šiuo atveju veikia kaip mielių 
maistas. Dar labai svarbu mie-
lėms per anksti nesusidurti su 
druska ar riebalais, todėl drus-
ką sumaišykite su miltais, o 
riebalus dėkite tik tešlos mai-
šymo pabaigoje“, – rekomen-
duoja L. Barčaitė.

Kartais pyragas ima ir su-
bliūkšta, o taip gali nutikti, 
pasak kulinarijos ekspertės, 
dėl daugelio priežasčių: „Ne-
tinkamai pasirinkta orkaitės 
temperatūra arba per dažnas 
jos varstymas ir dėl to kylan-
tys temperatūros svyravimai 
gali lemti kepinio neiškylimą 
ar tai, jog jis kažkuriuo metu 
subliūkšta. Tačiau labai daž-
nai taip nutinka ir tuomet, kai 
į kepinio tešlą įdedama per 
daug mielių. Dėl to labai svar-
bu kepiniams naudojamų kil-
dinimo ingredientų nepadau-
ginti.“  ∎ 

Ukrainietiškas mielinis pyragas, 
įdarytas bulvėmis arba kopūstais 

Tešlai reikės: 1 puodelio vandens ir ¼ puodelio drun-
gno vandens; 6 šaukštelių cukraus; 1 šaukštelio druskos; 
2 ½ šaukštų aliejaus (arba tirpinto sviesto); 1 pakelio sau-
sų mielių; 3 puodelių miltų.

Bulvių įdarui: 2 puodelių  kubeliais pjaustytų virtų bul-
vių; ½ puodelio Čederio sūrio; Druskos pagal skonį.

Kopūstų įdarui: 230 g smulkiai pjaustytų baltagūžių 
kopūstų; 1-2 šaukštų aliejaus; Druskos pagal skonį.

 Gaminimo eiga. Supilkite į puodą 1 puodelį vandens, 
aliejų arba tirpintą sviestą, įberkite 4 šaukštelius cukraus, 
šaukštelį druskos. Užvirkite ir pravėsinkite. Ištirpinkite 
mieles su likusiais 2 šaukšteliais cukrausketvirtadalyje 
puodelio drungno vandens.

Suberkite miltus į dubenį, supilkite cukraus, vandens ir 
aliejaus mišinį bei mielių ir vandens mišinį. Gerai išmai-
šykite, o toliau minkykite rankomis ne mažiau kaip 10 
minučių arba7 minutes – virtuviniu kombainu.

Tešlą pridenkite, pastatykite šiltai, leiskite jai pakilti, 
kol padvigubės.

Padalinkite tešlą į dvi dalis. Palikte kilti dar 15 minu-
čių.

Vieną tešlos dalį dėkite į apvalią, apie 30 cm skersmens, 
kepimo formą (galite į į stačiakampę) Ant viršaus (nuo 
kraštų palikite po pusantro centimetro) išdėliokite bul-
vių arba kopūstų įdarą. Bulvių įdarui virtas jas sutrinkite 
į košę, pasūdykite ir į dar karštas įmaišę sūrio gabalėlius, 
atvėsinkite. Kopūstų įdarui juos reikėtų apkepti keptuvėje 
ant aliejaus, pasūdyti ir atvėsinti.

Likusią tešlos dalį uždėkite ant įdaro, sujunkite tešlos 
kraštelius ir juos užspauskite. Subadykite tešlos viršų 
šakute.

Pakaitinkite orkaitę iki 190 laipsnių, o pyrago tešla te-
gul dar pusvalandį pakyla. Tada orkaitėje kepkite pyragą 
30-40 minučių arba kol gražiai paruduos.

receptai su bulvėmis – kitaip: kugelį išsikepkite 
keptuvėje, bulvių košę – orkaitėje 
Italai savo stalo neįsi-

vaizduoja be įvairiais 
pavidalais paruoštų pomi-
dorų, o Lietuvoje pietūs ar 
vakarienė sunkiai įsivaiz-
duojama be bulvių. Bulvės 
taip mėgstamos ne veltui 
– jas nesudėtinga pagamin-
ti, be to, jos dera prie pačių 
įvairiausių pagardų ar in-
gredientų. Visgi, jeigu tradi-
ciniai bulvių patiekalai kiek 
pabodo – nebijokite paeks-
perimentuoti su receptais. 
Pavyzdžiui, įvairiausiais 
priedais paskaninti tradi-
cinę bulvių košę ar kugelį 
išsikepti ne orkaitėje, bet 
keptuvėje. 

Pasižymi naudingų 
medžiagų gausa

Vaida Budrienė, prekybos 
tinklo „Iki“ komunikacijos va-
dovė, sako, kad bulvė – mėgs-
tamiausia lietuvių daržovė. 
Tai rodo ir pardavimų duo-
menys. 

„Tarp pirkėjų bulvės nenu-
sileidžia nė vienai kitai daržo 
gėrybei. O kiekvieną sezoną 
pirkėjai itin laukia pirmojo 
derliaus bulvių, jį kasmet sten-
giamės pristatyti kaip įmano-
ma anksčiau. Pirmosios šio 
sezono šviežios bulvės atkelia-
vo iš Egipto. Be to, pastaruoju 
metu išaugo susidomėjimas 
ne tik tradicinėms, bet ir sal-
džiosioms bulvėms“, – teigia 
V. Budrienė. 

„Iki“ vaisių ir daržovių sky-
riuje dirbanti Jolanta Sabaitie-
nė, sako, kad bulvės – sveika-
tai naudingos daržovės. Visgi, 
labai svarbu atsižvelgti į tai, 
kaip bulvės yra paruošiamos 
bei vartojamos. 

Verta atkreipti dėmesį, jog 
daugiausiai naudingųjų me-
džiagų yra susikaupę bulvės 
lupenoje arba iš karto po ja, 
todėl prieš gaminant bulves, 
jas rekomenduojama tiesiog 
nuplauti ir švelniai nušveisti 
šepetėliu. Be to, reikėtų ne-
pamiršti, kad bulvės yra daug 
krakmolo turinčios daržovės, 
tad vertėtų apsiriboti tik viena 
jų porcija per dieną.
Laikymo sąlygos – svarbu 

„Maistinė bulvių vertė ge-
riausiai išsaugoma, jei nenu-
luptos bulvės yra verdamos 
mažame kiekyje vandens. Ži-
noma, bulves ruošti galima ir 
pačiais įvairiausiais kitais bū-
dais, tačiau kaip ir gaminant 
bet kokį kitą patiekalą – ruo-
šiant bulves didžiausią dėme-
sį reikėtų atkreipti į sunaudo-
jamų riebalų kiekį“, – teigia J. 
Sabaitienė.

Kaip sako „Iki“ atstovė, bul-
vė – vienas tų ingredientų de-
rantis prie daugelio patiekalų. 
Bulvės derinamos su visos rū-
šies mėsa ir žuvimi, pačiomis 

įvairiausiomis daržovėmis: 
pradedant morkomis, svogū-
nais ir baigiant saliero šakni-
mi, žirneliais ar įvairiausiais 
žalumynais. Nors bulvėms 
pagardinti dažnai užtenka 
tiesiog pačios paprasčiausios 
druskos, ypatingą savo skonį 
ir aromatą bulvės atskleidžia, 
kai yra derinamos su rozmari-
nais, čiobreliais, petražolėmis. 
Jeigu ieškote dar įmantresnių 
skonių bulves galite pagar-
dinti ir ciberžole, rūkytos pa-
prikos milteliais, kuminu ar 
čili pipirais. 

Renkantis bulves, kaip ir 
bet kokias kitas daržoves ar 

vaisius – svarbiausia dėmesį 
yra atkreipti į jų išvaizdą. Bul-
vės turėtų būti be žalių dėmių 
ir ūglių, kurie turi žmogui 
kenksmingų medžiagų. Be to, 
bulvių kokybei įtakos turi ir jų 
laikymo sąlygos. J. Sabaitienė 
bulves pataria laikyti sauso-
je, tamsioje ir vėsioje patal-
poje.  ∎ 

Tarkuotų bulvių kugelis keptuvėje  
Jums reikės: 1 kg bulvių, 1 svogūno, 1 kiaušinio, 2 v. š. 

alyvuogių aliejaus, žiupsnelio druskos, žiupsnelio maltų 
juodųjų pipirų.

Bulves nulupkite ir sutarkuokite burokine tarka. Svo-
gūną susmulkinkite peiliu arba elektriniu smulkintuvu 
ir suberkite į bulvių tarkius. Tuomet įmuškite kiaušinį, 
suberkite prieskonius ir viską gerai išmaišykite. Keptu-
vėje įkaitinkite alyvuogių aliejų, supilkite paruoštą bul-
vių masę ir tolygiai paskirstykite ją po keptuvę medine 
mentele. Kepkite kugelį ant silpnos kaitros apie 10 mi-
nučių, tuomet keptuvę uždenkite ir kepkite dar tiek pat. 
Galiausiai kugelį apverskite ir kepkite dar 10 minučių, kol 
susiformuos traški plutelė. Patiekite kugelį su grietine ar 
kitu mėgstamu padažu!

Bulvių košė su šonine ir svogūnų 
laiškais

Jums reikės: 1 kg bulvių, 100 g šoninės, 2 svogūnų 
laiškų, ½ a. š. druskos, 3 v. š. parmezano sūrio, 100 g 
Gouda sūrio.

Plonus šoninės gabalėlius išdėliokite į gerai įkaitusią 
keptuvę ir pakepkite iš abiejų pusių, kol šoninė apskrus. 
Iškepusius gabalėlius sudėkite ant popierinio rankš-
luosčio, kad susigertų riebalų perteklius. Nulupkite bul-
ves, supjaustykite į 4 dalis ir užvirkite. Kai bulvės jau bus 
minkštos, nupilkite vandenį ir sutrinkite bulves į bulvių 
košę. Paskaninkite ją druska, įdėkite parmezano sūrio ir 
pusę turimo Goudos sūrio kiekio. Viską išmaišykite ir su-
dėkite į nedidelius keramikinius indelius. Užberkite liku-
sį sūrį, gabalėliais supjaustytą traškią šoninę ir smulkin-
tus svogūnų laiškus. Kepkite 180 °C įkaitintoje orkaitėje 
apie 10 minučių.

Bulvės sūrio padaže
Jums reikės: 1 kg mažesnių bulvių, 2 v. š. sviesto, 2 

skiltelių česnako, druskos, pipirų, 150 g karštai rūkytos 
kiaulienos filė.

Padažui: 4 v. š. sviesto, 3 v. š. miltų, 250 ml pieno, 200 
g tarkuoto sūrio.

Kiekvienoje bulvėje padarykite 10-12 įpjovimų, kad ji 
atrodytų tarsi su grotelėmis. Keptuvėje ištirpinkite sviestą, 
suberkite susmulkintą česnaką, šiek tiek druskos ir pipirų. 
Bulves išdėliokite kepimo popieriumi išklotoje skardoje, į 
keletą kiekvienos bulvės įpjovimų įdėkite po ploną kiau-
lienos filė griežinėlį ir užpilkite gautu sviesto ir česnakų 
mišiniu. Kepkite orkaitėje, įkaitintoje iki 220 °C, apie 40 
minučių. Kol bulvės kepa, paruoškite padažą. Keptuvė-
je ištirpinkite sviestą ir sudėkite miltus. Kai sviestas iš-
tirps, įpilkite pieno, suberkite tarkuotą sūrį ir maišykite 
tol, kol padažas pasidarys vientisas ir tirštas. Kai bulvės 
taps minkštos, užliekite jas paruoštu padažu ir palikite 
išjungtoje orkaitėje dar apie 10-15 minučių.
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augalinės mitybos galia: išbandykite greitai 
paruošiamus receptus, kuriuose gausu daržovių
Norite valgyti ir sveikai, 

ir skaniai – tuomet 
papildykite savo valgiaraštį 
augalinės kilmės produk-
tais: vaisiais, daržovėmis, 
uogomis, ankštiniais auga-
lais, riešutais ir sėklomis. 
Vaisiai ir daržovės atlieka 
vieną svarbiausių vaidmenų 
mūsų mityboje. Galbūt todėl 
juos kasdien į savo racio-
ną rekomenduoja įtraukti 
mitybos specialistai. Vaida 
Budrienė, prekybos tinklo 
„Iki“ komunikacijos vado-
vė, sako, kad be vaisių ir 
daržovių kasdienis pirkėjų 
krepšelis neapsieina. Dėme-
sio sulaukia ir kiti augalinės 
kilmės produktai – kruopos 
ar mėsos alternatyvos. 

Baltymai – augalinės 
kilmės maiste

„Daržovės ir vaisiai – po-
puliarūs visais sezonais, tie-
sa, pavasarį, kai parduotuvių 
lentynose pasirodo šviežio 
derliaus sodo ir daržo gėry-
bės, vaisiai ir daržovės tarp 
tinklo pirkėjų sulaukia dar 
didesnio dėmesio, be to, sten-
giamės pasiūlyti ir prieinamą 
jų kainą. Pastebime, kad švie-
žio derliaus daržovės suda-
ro didelę kasdienio pirkinių 
krepšelio dalį. Susidomėjimo 
sulaukia ir ekologiškos kruo-
pos, riešutai, džiovinti vaisiai, 
augalinės kilmės gėrimai ar 
sūriai, tokie kaip tofu“, – tei-
gia V. Budrienė. 

„Iki“ vaisių ir daržovių sky-
riuje dirbanti Jolanta Sabai-
tienė pasakoja, kad daugumą 
vaisių ir daržovių sudaro net 
80–90% vandens, todėl jie 
mažai kaloringi, padeda pa-
laikyti organizmo hidrataciją 
bei optimalų svorį. Visiems 
pravartu žinoti, kad ideali 
dienos vaisių ir daržovių dozė 
– 5 porcijos. Trys iš jų turėtų 
atitekti daržovėms, dvi – vai-
siams. Be to, rekomenduoja-
ma šias gėrybes įtraukti į pa-
grindinių patiekalų sudėtį.

Visgi, įprastos mitybos 
atveju didžiąją dalį baltymų 
žmogus gauna iš mėsos ir 
gyvūninės kilmės produktų, 
o jų atsisakius iškyla grėsmė 

šių medžiagų pristigti. Tačiau 
tų pačių baltymų galima ras-
ti gausybėje augalinės kilmės 
produktų, pavyzdžiui, lęšiuo-
se, avinžirniuose, speltose, 
žirniuose, bolivinėse balan-
dose, sojų varškėje – tofu ar 
kvietiniame mėsos pakaitale 
– seitane. Tačiau skirtinguose 
produktuose baltymų kiekis 
skiriasi. Pavyzdžiui, 100 gra-
mų seitano yra 25 g baltymų, 
o tame pačiame kiekyje tofu 
jų šiek tiek mažiau – nuo 10 
iki 19 gramų. 

Dar kelios įžvalgos
J. Sabaitienė dalijasi ir dar 

keliomis įžvalgomis apie au-
galinį maistą. 

Vitaminai. Daug organiz-
mui būtinų vitaminų, tokių 

kaip B12 ir D3, 
galima gauti be-
veik vien tik iš 
gyvūninės kil-
mės produktų: 
mėsos, žuvies, 
kiaušinių, jų try-
nių ar pieno pro-
duktų. Bet tiems, 

kurie jų atsisakė, rekomen-
duojama valgyti šiais vita-
minais praturtintus pusry-
čių dribsnius, duoną ar sojų 
produktus, taip pat dažniau 
būti saulėje. 

Angliavandeniai. Žmonės, 
pradėję praktikuoti vegeta-
rišką ar veganišką mitybą, 
neretai padaugina angliavan-
denių, nes mėsą dažnai pakei-
čia patiekalai su makaronais, 
miltais, duona ar cukrumi. 
Kita vertus, neprašausite pa-
sirinkę visų grūdo dalių kruo-
pas – miežius, soras, bolivines 
balandas ar bulgurą, nes su 
jomis gausite ne tik tinkamą 
dozę angliavandenių, bet ir 
kitų vertingų maistinių me-
džiagų.

Kaip tarpusavyje derinti 
maisto produktus? Mitybos 
specialistai neturi vieningos 
nuomonės, kuriuo paros me-
tu valgyti daugiau baltymų, 
angliavandenių ar riebalų. 
Vienaip ar kitaip, siūloma die-
ną pradėti nuo daugiau balty-
mų turinčių maisto produktų. 
Be to, pirmoje dienos pusė-
je reikėtų dažniau mėgautis 
vaisiais, turinčiais vitamino 
C. Pietums geriausia valgy-
ti patiekalus, turinčius kuo 
įvairesnių mikroelementų. 
Pavyzdžiui, žirniai, tofu ar sei-
tanas suteiks baltymų, avoka-
dai – gerųjų riebalų, o bulguro 
ar bolivinių balandų kruopos 

– gerųjų angliavandenių. Die-
nos pabaigoje kūnui būtina 
atsigauti ir atstatyti išnau-
dotos energijos lygį, todėl 
reikėtų organizmui suteikti 
baltymų, angliavandenių ir 
gerųjų riebalų – visko su sai-

ku, žinoma. Tofu, pupelės, lę-
šiai, avinžirniai bei graikiniai 
riešutai puikiai tinka vakarie-
nei, kadangi neapsunkina, bet 
ir suteikia organizmui reikia-
mų medžiagų bei energijos iki 
pat kito ryto. ∎ 

Bolivinių balandų sriuba
Jums reikės: 100 g svogūnų, 100 g morkų, 2 skilte-

lių česnako, 1 saujos šviežių špinatų, 2 v. š. alyvuogių 
aliejaus, ½ a. š. džiovintų raudonėlių, 200 ml luptų 
pomidorų savo sultyse, 70 g bolivinių balandų, 800 
ml daržovių sultinio, 1 a. š. druskos.

Nuskuskite ir kubeliais supjaustykite morkas, pasmul-
kinkite pomidorus ir smulkiai supjaustykite svogūnus. 
Puode įkaitinkite alyvuogių aliejų ir porą minučių pake-
pinkite svogūnus. Įspauskite česnakus, suberkite mor-
kas, pomidorus, pagardinkite raudonėliais ir maišydami 
viską troškinkite apie 5 minutes. Po tekančiu vandeniu 
nuplaukite bolivines balandas, suberkite jas į puodą su 
daržovėmis ir užpilkite sultiniu. Kai sriuba užvirs, sudė-
kite pasmulkintus špinatų lapus ir virkite dar 15 minučių, 
kol visos daržovės suminkštės.

Kreminė lęšių ir žirnių sriuba
Jums reikės: 80 g svogūnų, 2 skiltelių česnako, 60 

g morkų, 60 g salierų, 1 a. š. maltų raudonųjų papri-
kų, 150 g konservuotų žaliųjų žirnelių, 200 g kon-
servuotų lęšių, 1 l daržovių sultinio, ¼ a. š. druskos, 
¼ a. š. maltų juodųjų pipirų, 1 v. š. smulkintų šviežių 
petražolių, 1–2 v. š. alyvuogių aliejaus, 4 mėgstamos 
duonos riekelių.

Nulupkite ir susmulkinkite daržoves: svogūnus, mor-
kas, salierus bei česnaką. Puode įkaitinkite šaukštą aly-
vuogių aliejaus, suberkite svogūnus ir porą minučių juos 
pakepinkite. Suberkite česnaką,

morkas, salierus, dar porą minučių pakepinkite, tuomet 
suberkite maltas paprikas, žirnius ir lęšius. Viską užpilki-
te daržovių sultiniu, sumažinkite kaitrą ir virkite 15–20 
minučių. Pagardinkite sriubą pipirais ir druska (prieš sū-
dant, paragaukite – jei sultinys pakankamai sūrus, drus-
kos gali ir nereikėti). Viską sutrinkite elektriniu trintuvu 
iki vientisos, kreminės masės ir patiekite su petražolėmis 
bei mėgstamos duonos riekelėmis.

Įdarytos paprikos
Jums reikės: 1 kg raudonųjų paprikų, 200 g ryžių, 

100 g smulkintų svogūnų, 3 skiltelių česnako, 100 
g žaliųjų pupelių, 200 g kubeliais pjaustytų pomi-
dorų, 100 g konservuotų saldžiųjų kukurūzų, 2 v. š. 
smulkintų petražolių, 1 a. š. druskos, 2 v. š. alyvuo-
gių aliejaus.

Supjaustykite nuplautas paprikas, nupjaukite viršūnė-
les, bet jų neišmeskite, pašalinkite sėklas. Pasūdytame 
vandenyje pusiau kietai išvirkite ryžius ir palikite atvėsti. 
Keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų, sudėkite svogūną 
ir pakepinkite apie 3 minutes. Tada sudėkite susmulkin-
tus česnakus, kepkite apie pusę minutės ir suberkite po-
midorus bei žaliąsias pupeles. Patroškinkite viską apie 5 
minutes, nukelkite keptuvę nuo kaitros ir į daržoves sudė-
kite smulkintas petražoles, kukurūzus ir prieš tai išvirtus 
ryžius. Viską išmaišykite, jei reikia, įberkite dar druskos 
ir paruoštu įdaru prikimškite paprikas.

uždėkite paprikų kepurėles, pašaukite į orkaitę ir kep-
kite 25 minutes 180 °C temperatūroje.

paprasti būdai nudažyti 
rudus kiaušinius: naudokite 
prieskonius ir arbatžoles
Gamtoje egzistuoja 

paletė gražių ir ryš-
kių spalvų, todėl marginant 
kiaušinius reikėtų nepamirš-
ti natūralių dažų, kuriuos pa-
sigaminti galima iš svogūnų 
lukštų, burokėlių, kopūstų, 
netgi prieskonių. Be to, na-
tūralius dažus namuose pa-
ruošti labai paprasta, tam 
prireiks vos kelių ingredien-
tų. Vaida Budrienė, prekybos 
tinklo „Iki“ komunikacijos va-
dovė, sako, kad prieš Velykas 
šokteli ne tik kiaušinių, bet ir 
įvairiausių jiems dekoruoti 
skirtų priemonių ar šventi-
nių suvenyrų pardavimai. 

Gaunamos sodrios, 
žemiškos spalvos

„Prieš Velykas išauga ne 
tik tradicinių vištų, bet ir put-
pelių kiaušinių pardavimai. 
Taip pat pastebimas padidė-
jęs susidomėjimas įvairiomis 
šventinėmis dekoracijomis, 
kiaušinių dažais, natūraliam 
dažymui jau paruoštais svo-
gūnų lukštais, kurių įtraukia-
me į prekių asortimentą prieš 
Velykas. Pastebime, kad pir-
kėjai šventinį stalą linkę pa-
puošti ir gurmaniškais mais-
to produktais: sūriais, kum-
piais, užtepėlėmis“, – teigia V. 
Budrienė.

„Iki“ atstovė Vilma Juodka-
zienė sako, kad natūraliais da-
žais paprastai galima nudažy-
ti ir rudo lukšto kiaušinius. 

„Dažant kiaušinius rudais 
lukštais gaunamos gilios, že-
miškos spalvos. Natūralių 
kiaušinių dažų gamybai rei-
kia vos kelių ingredientų ir 
kelių valandų laiko. Pirmiau-
sia reikia sugalvoti, kokiomis 
spalvomis norėtumėte iš-
marginti kiaušinius, tuomet 
pasirinkti tam tikrus ingre-
dientus, kurie suteiks nori-
mus atspalvius. Pavyzdžiui, 
mėlyną atspalvį galima gauti 
iš dažų, kuriems pagaminti 
naudojamas mėlynasis ko-
pūstas, rožinę spalvą galima 
gauti iš burokėlių, oranžinę 
ar rudą – iš svogūnų lukštų“, 
– sako V. Juodkazienė. 

Dažome kiaušinius
Prieš dažant kiaušinius 

reikėtų išvirti: vištos kiauši-
niai kietai išverda per 8–10 
minučių, o putpelių per 1–2 
minutę. Dar viena gudrybė, 
padėsianti ryškiau nudažyti 
rudo lukšto kiaušinius, – ac-
tas. Norint, kad rudi kiauši-
niai prieš dažymą įgautų kiek 
šviesesnę spalvą – prieš mer-

kiant į dažus, juos reikėtų ke-
lias minutes pamirkyti balta-
jame acte, mat jis iš karto su-
švelnins rudą kaušinio lukšto 
spalvą ir kiaušiniai nusidažys 
kur kas paprasčiau. Kai kiau-
šiniai paruošti – reikia imtis 
dažų gamybos. 

„Natūraliais dažais nuda-
žyti kiaušiniai – linkę išbluk-
ti, todėl juos dažyti geriausia 
Velykų išvakarėse. Nudažy-
tus kiaušinius reikėtų atsar-
giai nusausinti popieriniais 
rankšluosčiais, o kad spalva 
liktų ryški ir blizganti – bai-
gus dažyti kiaušinius galima 
patepti aliejumi“, – sako V. 
Juodkazienė ir dalijasi natū-
ralių dažų receptais. 

Mėlynai spalvai reikės: 1 
supjaustyto raudonojo ko-
pūsto, 1 l vandens , 2–3 v. š. 
acto. Rožinei: 5 supjaustytų 
burokėlių, 1 l vandens, 2–3 v. 
š. acto. Geltonai: 1 v. š. ciber-
žolės miltelių, 1 litro vandens, 
2–3 v. š. acto. Žaliai spalvai: 
500 g šviežių špinatų, 1 litro 
vandens, 2–3 v. š. acto, o viole-
tinei: 3 v. š. vaisinės arbatos ir 
mėlynosios balnapupės žiedų 
mišinio, 1 litro vandens, 2–3 
v. š. acto. 

O, pavyzdžiui, norint gauti 
oranžinę spalvą – reikėtų nu-
lupti maždaug 2 kilogramus 
svogūnų arba įsigyti jau nu-
luptų svogūnų lukštų. Tuo-
met puode reikėtų užvirti 1 
litrą vandens, įdėti 2–3 v. š. ac-
to ir viską pavirti, kol vanduo 
įgaus norimą atspalvį. Taip 
pat galima svogūnų lukštais 
apsukti kiaušinius, įsukti juos 
į marlės gabalėlį, apvynioti 
siūlu ir išvirti.

Tuo pačiu principu reikėtų 
gaminti ir kitų atspalvių da-
žus. Tereikia kaitinti ingredi-
entus vandenyje, kol jis nusi-
dažys atitinkama spalva. Vir-
tus kiaušinius reikėtų sudėti 
į karštus dažus ir laikyti, kol 
jie įgaus norimą atspalvį. Da-
žuose kiaušinius galima pa-
likti ir apie pusvalandį, jeigu 
norite dar ryškesnės spalvos 
– kelias valandas. Actas palen-
gvina spalvos pasisavinimą, 
todėl į dažus vertėtų įmaišy-
ti ir jo – maždaug 2–3 valgo-
muosius šaukštus. Norint dar 
didesnio efekto – nudažytus 
kiaušinius galima perbraukti į 
bronzinius dažus panardintu 
teptuku – taip gausite sendin-
tą efektą, jeigu norite ryškiau 
– kiaušinius galite pavolioti 
blizgučiuose. ∎
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06:00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas	06:02	Vartotojų	kon-
trolė	07:00	Ryto	garsai	09:00	
Labas	rytas,	Lietuva	09:30	Ži-
nios.	Orai.	11:50	Didžiųjų	ka-
čių	epocha.	Dokumentinis	se-
rialas	12:40	Mėlynoji	planeta	
2.	Dok.serialas	13:35	 Jaunasis	
Montalbanas.	Detektyvinis	se-
rialas	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	Panora-
ma	20:52	Sportas.	Orai.	21:00	
Velyknakčio	liturgija	iš	Vilniaus	
šv.	vyskupo	Stanislovo	ir	šv.	Vla-
dislovo	arkikatedros	bazilikos.	
Tiesioginė	 transliacija.	23:05	
Po	bažnyčios	skliautais.	Glorija	
Ukrainai.	Koncertas	iš	Vilniaus	
Švč.	Trejybės	Graikų	apeigų	ka-
talikų	bažnyčios	00:10	„Apolo	
13“.	Drama	02:25	Didžiųjų	ka-
čių	epocha.	Dok.serialas	03:15	
Istorijos	detektyvai	04:00	Jau-
nasis	Montalbanas.	Detektyvi-
nis	serialas		

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	tarako-
nai	(53)	09:50	KINO	PUSRYČIAI	
Medžioklės	sezonas	atidarytas	
3!	11:20	Trys	nindzės	sugrįžta	
13:15	 Jau	baigėm?	15:05	Po-
nas	Bynas	 (14)	15:40	Pasku-
tinės	atostogos	17:55	Gyvūnų	
pasaulis	 18:30	 Žinios	 19:20	
Sportas	19:27	Orai	19:30	SU-
PERKINAS	 Batuotas	 katinas	
Pūkis	21:15	Naujokas	23:40	
PREMJERA	Maištas	biure	01:30	
Keršto	įstatymas	

06:00	Kung	 fu	panda.	Meis-
trų	paslaptys	07:00	 	TIESIO-
GIAI	„Ukraina	24“.	Ukrainos	ži-
nių	kanalas	09:00	Amžius	ne	
riba	09:30	 Sveikata.lt	10:00	
Virtuvės	 istorijos	10:30	Gar-
du	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	Žvė-
relių	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	krau-
jas		03:55	Nuodinga	rožė		

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

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

06:59	Programa	07:00	„Dak-
tarė	Kovalčiuk“	 (2/15)	08:00	
„Vyrų	 šešėlyje.	 Liudvika	Di-
džiulienė	-	Žmona“.	Dok.fi	lmas	
08:30	Eko	virusas	09:00	„Aiš-
kiaregė”	(1/9,10)	10:00	Vantos	
lapas	10:30	Istorija	gyvai	11:00	
Švarūs	miestai	-	Švari	Lietuva	
11:30	Inovacijų	DNR	12:00	„Tei-
singumo	agentai“	(4/3,4)	14:00	
„Pėdsakas.“	 (2/49,50)	16:00	
Žinios	16:28	Orai	16:30	Lietu-
vos	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	misti-
ka“	(5/33)	20:00	Žinios	20:28	
Orai	20:30	„Tas	beprotiškas	
rusiškas	pasaulis”.	Doku.fi	lmas	
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	„Aiškiare-
gė”	(1/9,10)	05:10	Istorija	gyvai	
05:35	Vantos	lapas

TV 
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	kū-
rėjai	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.	PREMJE-
RA	Kapitonė	Marlo.	Klerės	šešė-
lis	23:00	SNOBO	KINAS	Izabelė	
ir	jos	vyrai	01:00	Katarina	Hus.	
Riaušės	02:55	Minčių	galia	

 
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	Gamti-
ninko	užrašai	09:00	 Į	sveika-
tą!	09:30	Gyvenk	kaip	galima	
švariau	10:00	Kas	geresnio,	kai-
myne?		10:30	Vilniaus	sąsiuvi-
nis	11:00	Trembita	11:30	Mūsų	
rusų	gatvė	12:00	Smalsumo	
genas	12:30	Pasivaikščiojimai	
13:00	Premjera.	Atrakinti	praei-
tį.	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	stere-
otipus	ir	jų	mokslinį	pagrįstumą	
tyrėją	Agnę	Kajackaitę	kalbina	
Živilė	Kropaitė.	18:00	Knygų	
savaitė	2022.	Žygimantas	Au-
gustas	dviejų	valstybių	 istori-
joje:	faktai,	mįslės,	gobelenai.	
18:30	Teatro	biografi	jos	19:25	
Premjera.	Vizionieriai.	Vladas	
Urbanavičius.	19:30	Premjera.	
Nuostabios	mintys.	Dok.seri-
alas	20:00	Čia	–	kinas	20:30	
Panorama		20:52	Sportas.	Orai		
21:00	Kine	kaip	kine	21:30	Emi-
lija	iš	Laisvės	alėjos.	Vaidybinis	
fi	lmas	23:30	Menų	pašaukti.	
Šokio	spektaklis	pagal	M.	K.	
Čiurlionio	poemą	„Jūra”	00:10	
Dabar	pasaulyje

ŠEŠTAdIENIS PIRMAdIENISSEkMAdIENIS ANTRAdIENIS

06:00	Lietuvos	Respublikos	
himnas	 06:02	 (Pra)rasta	
karta	07:00	Veranda	07:30	
Šventadienio	mintys	08:00	
Išpažinimai	 08:30	 Ryto	
suktinis	 su	 Zita	 Kelmickai-
te	 09:00	 Čia	 mano	 sodas	
09:30	 Gamtininko	 užrašai	
10:00	 Trys	 karalaičiai.	 Pa-
saka	 11:00	 Velykų	 šv.	 Mi-
šios	 ir	 Popiežiaus	 Pranciš-
kaus	palaiminimas	„Urbi	et	
Orbi“	 iš	 Vatikano.	 Tiesiogi-
nė	 transliacija.	 13:50	 Mis	
Marpl.	 Žmogžudystės	 vizi-
ja.	 Detektyvas	 15:45	 Isto-
rijos	detektyvai	16:30	Duo-
kim	garo!	18:00	Savaitė	su	
„Dviračio	 žiniomis“.	 18:30	
Žinios.	 Sportas.	 Orai	 19:00	
Rimanto	Kaukėno	paramos	
grupės	 labdaros	 koncertas	
„Už	pergalę	gyventi“.	20:30	
Panorama	 20:52	 Sportas.	
Orai.	 21:00	 Rimanto	 Kau-
kėno	 paramos	 grupės	 lab-
daros	koncertas	„Už	perga-
lę	gyventi“	 (tęsinys)	22:30	
Premjera.	 Varinis	 žmogus.	
Melodrama	 00:30	 Koncer-
tas	„BROLIAI-БРАТТЯ	 02:10	
Auksinis	protas	03:15	Kas	ir	
kodėl?	03:45	Mano	Lietuva	
04:05	Dainuoju	Lietuvą

06:00	 Tomo	 ir	 Džerio	 šou	
(10)	 06:30	 Mažasis	 riteris	
Trenkas	08:05	Avelės	ir	vil-
kai	09:45	PREMJERA	Latė	ir	
stebuklingas	 akmuo	 11:20	
Penas.	Nuotykiai	Niekados	
šalyje	13:30	Krokodilas	Dan-
dis	 15:30	 Rožinė	 pantera	
17:20	Teleloto	18:30	Žinios	
19:20	 Sportas	 19:27	 Orai	
19:30	Aš	matau	tavo	balsą	
21:30	 Pats	 sau	 milijonie-
rius	23:25	Kvaišų	atostogos	
01:30	Naujokas	

06:00	Kung	fu	panda.	Meis-
trų	 paslaptys	 3/304,306s.	
07:00	 TIESIOGIAI	 Ukraina	
24.	 Ukrainos	 žinių	 kanalas	
1/46s.	09:00	 Svajonių	ūkis	
8/29s.	 09:30	 La	 Maistas	
4/29s.	 10:00	 Pasaulis	 pa-
gal	 moteris	 11/29s.	 11:00	
Svajonių	sodai	17/29s.	12:00	
Amerika.	Keturi	metų	laikai	
1	 13:10	 Vakaro	 pasakoji-
mai	 15:10	 Džiunglių	 knyga	
17:20	 Lietuvis	 pas	 lietuvį	
1/11s.	18:30	TV3	žinios	107	
19:20	 TV3	 sportas	 19:27	
TV3	orai	107	19:30	Lietuvos	
talentai	7/7s.	22:00	Kings-
man.	Slaptoji	tarnyba	00:40	
Egipto	dievai	03:05	Švento-
ji	žemė	

06:00	 Info	 komentarai	 su	
Arnu	 Mazėčiu	 07:00	„Lie-
tuvos	 galiūnų	 komandinis	
čempionatas“.	 Žagarė	 ( Jo-
niškio	r.)	08:00	Varom!	(16)	
08:30	 Tauro	 ragas	 09:00	
Pričiupom!	(9)	09:30	Didin-
goji	Gvadalkivyro	upė	10:35	
41-asis	 Tarptautinis	 Monte	
Karlo	 cirko	 festivalis	 13:20	
Jau	 atvažiavom?	 15:15	Ae-
roplanas	 17:05	 Saulės	 cir-
kas.	Visatos	pakrašty	18:50	
Bėgimas	 džiunglėse	 21:00	
Nojaus	 laivas	 23:50	 Devy-

ni	 jardai	 01:45	 Krydas.	 Gi-
męs	kovoti		

06:59 	 Programa	 07:00	
„Daktarė	 Kovalčiuk“	 (2/17)	
08:00	 Miško	 balsas	 08:30	
Kaimo	akademija	09:00	Šv.	
Mišios	iš	Vilniaus	Šv.Juozpo	
bažnyčios	 10:00	„Pasvei-
kinkime	prisikėlimą”.	Kauno	
valstybinio	muzikinio	teatro	
koncertas.	2021.	11:00	„Be-
nai,	plaukiam	į	Nidą”.	Vaikų	
koncertas.	12:00	„Teisingu-
mo	 agentai“	 (4/5,6)	 14:00	
„Pėdsakas.“	(2/51,52)	16:00	
Žinios	 16:28	 Orai	 16:30	
„24/7“	17:30	„Mama”	 (1/1)	
18:00	 Žinios	 18:28	 Orai	
18:30	„Mama”	 (1/1)	 (tęs.)	
19:00	„Mama”	(1/2)	20:00	
Žinios	 20:28	 Orai	 20:30	
„Mama”	 (1/3,4)	 22:30	 Ži-
nios	22:58	Orai	23:00	„Tei-
singumo	 agentai“	 (4/5,6)	
01:00	„Pėdsakas.“	(2/51,52)	
02:50	„Reali	mistika“	(5/34)	
03:35	„24/7“	04:20	„Pasvei-
kinkime	prisikėlimą”.	Kauno	
valstybinio	muzikinio	teatro	
koncertas.	2021.	05:10	Ma-
žos	 Mūsų	 Pergalės	 05:15	
Vantos	lapas		

TV 
06:25	 Pasirinkę	 Lietuvą	
07:00	100	metų	propagan-
dos	07:30	Pakvaišusi	porelė	
(69,70)	 08:30	 Mirtis	 rojuje	
(2,3)	11:00	Danė	Lovinski	(9)	
12:00	Anos	Olson	virtuvė	(9)	
12:30	Sveikinimai	15:45	Mo-
teris	 (233,234)	 17:45	 Rau-
donas	kambarys	(60)	18:45	
Laukinis	miestas	(15)	19:45	
Žingsnis	 iki	 dangaus	 (15)	
21:00	DETEKTYVO	VAKARAS	
Prancūziška	 žmogžudystė.	
Madi	 Ečeban	 23:00	 Stiklo	
pilis	01:30	Izabelė	ir	jos	vy-
rai	 03:20	 Kapitonė	 Marlo.	
Klerės	šešėlis	

 
06:00	Lietuvos	Respublikos	
himnas	 06:05	 Duokim	 ga-
ro!	 07:30	 Krikščionio	 žodis	
08:00	Kelias	08:30	Menora	
09:00	Širdyje	lietuvis	10:00	
Velykų	pamaldos	iš	Vilniaus	
evangelikų	liuteronų	bažny-
čios.	 Tiesioginė	 transliaci-
ja.	 11:15	 Kelionių	 atvirukai	
11:30	7	Kauno	dienos	12:00	
Mokslo	sriuba	12:30	Nema-
tomas	 herojus.	Animacinis	
filmas	 14:00	 Sunė	 prieš	
Sunę.	 Filmas	 šeimai	 15:30	
Minčiukų	palėpė.	Edukacinis	
serialas	šeimai.	16:00	Dainų	
dainelė	2022	17:30	Kultūrin-
gai	su	Nomeda	18:30	Stam-
biu	planu	19:30	Išpažinimai	
20:00	Kultūros	diena	20:30	
Panorama	 20:52	 Sportas.	
Orai	 21:00	 3	 minutės	 iki	
koncerto.	 Pristato	 Jūratė	
Katinaitė.	 21:03	 Premjera.	
Wolfgango	Amadeaus	 Mo-
zarto	„Requiem“	 Veronos	
arenoje.	 Koncertas	 22:10	
Giacomo	Puccini.	Opera	„Vi-
lisės“	23:20	Žemaitiška	ro-
ko	opera	„Gervaza	dūzgės“	
00:00	 DW	 naujienos	 rusų	
kalba	00:15	Dabar	pasauly-
je	 00:40	 Dainuoju	 Lietuvą	
02:30	Kultūros	diena	03:00	
Panorama	 03:22	 Sportas.	
Orai	 03:30	 Pasivaikščioji-
mai	04:05	Krikščionio	žodis	
04:35	Kultūringai	su	Nome-
da	05:30	Smalsumo	genas	

06:00	Lietuvos	Respublikos	
himnas	06:02	Kas	ir	kodėl?	
06:30	 Ryto	 suktinis	 su	 Zita	
Kelmickaite	 07:00	 Tai	 kur	
toliau?	 Kelionių	 programa	
07:55	Premjera.	Troliai	09:25	
Premjera.	 Stipruolis	 Han-
sas	 10:25	 Cirko	 programa.	
„Saulės	cirkas	–	„Volta	12:10	
Sinbadas.	 Septynių	 jūrų	 le-
genda	13:35	 Išgelbėti	 Florą	
15:10	 Koncertas	„BROLIAI-
БРАТТЯ	16:50	Grupės	„Go_A	
koncertas	Vilniuje.	18:00	Kas	
ir	kodėl?	18:30	Žinios.	Spor-
tas.	Orai	19:15	Auksinis	pro-
tas	 20:30	 Panorama	 20:52	
Sportas	21:00	Dainuoju	Lie-
tuvą	23:00	Premjera.	Vestu-
vinis	štrudelis	ir	saldi	laimė.	
Romantinė	komedija	00:30	
Koncertas	„BROLIAI-БРАТТЯ	
02:10	Auksinis	protas	03:15	
Kas	 ir	 kodėl?	 03:45	 Ma-
no	 Lietuva	 04:05	 Dainuoju	
Lietuvą		

06:00	 Monstrų	 viešbutis	
1/38s.	07:15	TIESIOGIAI	Ukrai-
na	24.	Ukrainos	žinių	kanalas	
09:25	Loch	Nesas	11:30	Su-
teik	man	sparnus	13:55	Pirš-
lybos	16:05	Alisa	Veidrodžio	
karalystėje	18:30	TV3	žinios	
108	19:20	TV3	sportas	19:27	
TV3	 orai	 108	 19:30	 Paslap-
tingas	 sodas	 21:35	 Mote-
rys	 meluoja	 geriau.	 Rober-
tėlis.	 Antroji	 banga	 23:10	
Antrasis	 šansas	 01:20	 Bu-
lis	 4/2s.	 02:20	 Elementaru	
2/14s.	 03:15	 Majų	 baikerių	
klubas	 1/4s.	 04:25	 Mažie-
ji	 genijai	 1/8s.	 04:50	 Bulis	
4/2s.	 	 05:35	 Moderni	 šei-
ma	4/423s.	

	TV		05:10	Mažos	Mūsų	Per-
galės	 05:15	 Vantos	 lapas	
06:00	 Bušido	 ringas.	 Tarp-
tautinis	 turnyras	„BUSHI-
DO	KOK	2022	06:15	TV	par-
duotuvė	 06:30	 Eko	virusas	
07:00	Švarūs	miestai	-	Šva-
ri	 Lietuva	 07:30	„Aiškiare-
gė”	 (1/68,69,70)	09:00	 Pop	
grupės	Studija	 ir	R.	Ščiogo-
levaitės	 koncertas.	 11:00	
Populiariausios	 Ovidijaus	
Vyšniausko	 dainos	 12:15	
TV	 parduotuvė	 12:30	 Kai-
mo	 akademija	 13:00	 Nau-
ja	diena	14:00	 Irūna	 ir	Ma-
rius	16:00	Reporteris	16:20	
Sportas	 16:28	 Orai	 16:30	
Livetos	 ir	 Petro	 Kazlauskų	
koncertas	 17:30	 „Mama”	
(2/1)	18:00	Reporteris	18:20	
Sportas	 18:28	 Orai	 18:30	
„Mama”	 (2/1)	 (tęs.)	 19:00	

„Mama”	(2/2)	20:00	Repor-
teris	 20:20	 Sportas	 20:28	
Orai	 20:30	„Mama”	 (2/3,4)	
22:30	Reporteris	22:50	Spor-
tas	22:58	Orai	23:00	Nauja	
diena	 00:00	 Gyvai	 01:00	
„Aiškiaregė”	 (1/68,69,70)	
02:30	TV	parduotuvė	02:45	
Mokslo	ritmu	03:00	„Pėdsa-
kas.“	 (2/51,52)	04:35	„Reali	
mistika“	(5/34)	

 tV6
06:05	 Kobra	 11	 06:55	Vie-
niši	 tėvai	07:20	Gero	vaka-
ro	 šou	 08:20	 Autopilotas.	
Lietuva,	 2022.	 5	 sez.	 29	 s.		
08:50	Gazas	dugnas.	Lietu-
va,	2022.	3	sez.	32	s.		09:20	
Moderni	šeima	10:20	Simp-
sonai	11:20	Vedęs	ir	turi	vai-
kų	12:25	Vieniši	tėvai	12:55	
Gelbėtojai	 13:55	 Kobra	 11	
15:00	 CSI.	 Niujorkas	 16:00	
Havajai	 5.0	 17:55	 Moderni	
šeima	 	 18:55	 Vedęs	 ir	 turi	
vaikų	 20:00	Nuogi	 ir	 įbau-
ginti	 21:00	 VAKARO	 PASI-
RINKIMAS	Šalutinis	poveikis	
23:10	 SIAUBO	PIRMADIENIS	
Lemtingas	 posūkis	 4.	 Kru-
vinoji	pradžia,	siaubo	00:55	
X	mutantai	2/9s.	01:45	Nu-
fi	lmuoti	antgamtiniai	reiški-
niai	 1/4s.	02:35	 CSI.	Niujor-
kas	7/722s.

 
06:00	Lietuvos	Respublikos	
himnas	06:05	Beatos	virtuvė	
07:00	Mija	ir	aš	07:25	Sardi-
nė	kosmose	07:35	Alvinas	ir	
patrakėliai	burundukai	07:50	
Erdvės	menas	 08:20	 Dizai-
nas	 09:20	 Trys	 karalaičiai	
10:20	 Premjera.	 Dominum	
montes.	Jono	Pauliaus	II	kal-
nai	11:20	Vytautas	Mačernis	
11:30	Šventinė	muzikinė	pro-
grama	„Velykų	šviesa	12:55	
Monet	 lelijos.	 Vandens	 ir	
šviesos	magija	14:30	3	minu-
tės	iki	koncerto	14:33	Flore-
zas	Florencijoje.	Juano	Diego	
Florezo	rečitalis	16:50	Vytau-
tas	Mačernis.	Trumpos	istori-
jos.	Skaito	Rytis	Zemkauskas.	
17:00	Richard	Strauss.	Opera	
„Rožės	 kavalierius.	 3	veiks-
mų	komiška	opera	vokiečių	
kalba	20:30	Panorama	20:52	
Sportas.	Orai	21:00	3	minu-
tės	iki	muzikos	21:03	Muzi-
kinė	dokumentika.	Premjera.	
Milesas	Davisas.	 Džiazo	 le-
gendos	gimimas	23:00	Hip-
hopo	evoliucija	23:50	Vizio-
nieriai.	Vladas	Urbanavičius	
00:00	 DW	 naujienos	 rusų	
kalba	 00:15	 Dabar	 pasau-
lyje	00:40	Dainuoju	Lietuvą	
02:30	Kultūros	diena	03:00	
Panorama	 03:22	 Sportas.	
Orai	 03:30	 Pasivaikščioji-
mai	04:05	Krikščionio	žodis	
04:35	Kultūringai	su	Nome-
da	05:30	Smalsumo	genas	

06:00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas	06:02	Labas	rytas,	Lie-
tuva	06:30	Žinios	08:55	De-
tektyvas	Monkas	2	09:40	Ko-
misaras	Reksas	10:30	Tarnauti	
ir	ginti	11:30	Kas	ir	kodėl?	12:00	
Gyventi	kaime	gera	12:30	1000	
pasaulio	stebuklų	13:30	Veran-
da	14:00	 Žinios	14:20	 Laba	
diena,	Lietuva	16:30	Pagalbos	
šauksmas	17:15	Premjera.	Po-
nių	 rojus	18:00	Kas	 ir	kodėl?	
18:30	 Svarbi	valanda	19:30	
(Ne)emigrantai	20:30	Panora-
ma	21:00	Dienos	tema	21:20	
Sportas	21:30	Nacionalinė	eks-
pedicija	22:30	Dviračio	žinios	
23:00	LRT	radijo	žinios	23:05	
Asmens	sargybinis.	Kriminali-
nis	serialas	00:25	Komisaras	
Reksas	01:15	 (Ne)emigrantai	
02:10	Nacionalinė	ekspedicija.	
Lietuva	Europoje	

05:35	Moderni	šeima	4/423s.	
06:30	Didvyrių	draugužiai	21	
07:00	TIESIOGIAI	Ukraina	24.	
Ukrainos	žinių	kanalas	08:30	
Spintos	 šou	 su	Vinted	 1/5s.	
08:55	Meilės	 sūkuryje	 3701	
10:00	Mažoji	našlė	 1/77,78s.	
11:00	 Likimo	pinklės	 1/24s.	
12:00	Nuodėminga	žemė	1/40s.	
13:00	Meilės	gijos	1/7,8s.	15:00	
Simpsonai	32/1,2s.	16:00	TV3	
žinios	77	16:27	TV3	orai	77	16:30	
TV	Pagalba	16/160s.	18:30	TV3	
žinios	109	19:20	TV3	sportas	
19:27	TV3	orai	109	19:30	Prieš	
srovę	19/33s.	20:30	Tautos	tar-
nas	1/18s.	21:00	Prakeikti	 IV	
10/42s.	21:30	TV3	vakaro	žinios	
62	22:20	TV3	sportas	22:27	TV3	
orai	62	22:30	Belaisvė	00:55	
Bulis	4/3s.	01:55	Elementaru	
2/15s.	02:50	Majų	baikerių	klu-
bas	1/5s.	04:10	Mažieji	genijai	
1/9s.	04:45	Bulis	4/3s.		05:30	
Moderni	šeima	4/424s.		

05:14	 Programa	05:15	Nau-
ja	diena	06:15	TV	parduotuvė	
06:30	Inovacijų	DNR	07:00	„Re-
ali	mistika“	(5/33)	08:00	„Dak-
tarė	Kovalčiuk“	 (2/18)	09:00	
„Pėdsakas.“	(2/49)	10:05	„Neti-
kėtas	teisingumas“	(3/33)	11:10	
„Neišsižadėk“	(33)	12:15	TV	par-
duotuvė	12:30	Lietuva	tiesiogiai	
13:00	Nauja	diena	14:00	„Vieno	
nusikaltimo	istorija“	(5/6)	15:00	
„Reali	mistika“	(5/35)	16:00	Re-
porteris	16:20	Sportas	16:28	
Orai	16:30	#NeSpaudai	17:30	
„Aiškiaregė”	(1/12)	18:00	Re-
porteris	18:20	Sportas	18:25	
Renovacija	iš	arčiau	18:28	Orai	
18:30	Lietuva	tiesiogiai	19:00	
„Reali	mistika“	 (6/32)	20:00	
Reporteris	20:40	Sportas	20:48	

Orai	20:50	„Aiškiaregė”	(1/73)	
21:25	„Neišsižadėk“	(34)	22:30	
Reporteris	22:50	Sportas	22:58	
Orai	23:00	 Lietuva	 tiesiogiai	
23:30	#NeSpaudai	00:30	„Vie-
no	nusikaltimo	 istorija“	 (5/6)	
01:30	„Reali	mistika“	 (6/32)	
02:30	TV	parduotuvė	02:45	
Mokslo	 ritmu	03:00	„Netikė-
tas	teisingumas“	(3/33)	03:55	
#NeSpaudai	04:35	„Reali	mis-
tika“	(5/35)		

 tV6
06:05	Kobra	11	17/1714s.		06:55	
Paskutinis	 žmogus	 Žemėje	
4/1s.	 	07:20	Gero	vakaro	šou	
8/13s.	 	08:20	Sandėlių	karai	
13/24s.	 	08:50	 E–	gazas	du-
gnas	 1/15s.	 	09:20	Moderni	
šeima	6/1,2s.	 	10:20	Simpso-
nai	14/3,4s.			11:20	Vedęs	ir	turi	
vaikų	7/706,707s.	 	 	12:25	Pa-
skutinis	žmogus	Žemėje	4/1s.	
12:55	Gelbėtojai	4/11s.	13:55	
Kobra	11	17/1716s.	15:00	CSI.	
Niujorkas	8/801s.	16:00	Hava-
jai	5.0	5/514,515s.	17:55	Moder-
ni	šeima	6/3,4s.	18:55	Vedęs	ir	
turi	vaikų	7/708,709s.	20:00	
Nuogi	 ir	 įbauginti	 12	22:00	
Dievo	šarvai	23:40	 Jeloustou-
nas	 1/6s.	00:40	 Rezidentas	
2/21s.	01:35	X	mutantai	2/10s.	
02:30	Nufi	lmuoti	antgamtiniai	
reiškiniai	1/5s.	03:20	CSI.	Niu-
jorkas	8/801s

 
06:00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas	06:05	Daiktų	 istorijos	
07:00	Minčiukų	palėpė	07:25	
Gustavo	enciklopedija	07:55	
Erdvės	menas	08:25	Teatro	
biografi	jos	09:20	Labas	rytas,	
Lietuva	11:50	Vilniaus	sąsiuvinis	
12:20	Smalsumo	genas	12:50	
Knygų	savaitė	2022.	Apie	lyčių	
stereotipus	ir	jų	mokslinį	pagrįs-
tumą	 tyrėją	Agnę	Kajackaitę	
kalbina	Živilė	Kropaitė.	13:20	
Knygų	savaitė	2022.	Žygiman-
tas	Augustas	dviejų	valstybių	
istorijoje:	faktai,	mįslės,	gobe-
lenai.	 	13:45	7	Kauno	dienos	
14:15	Mokslo	sriuba	14:45	Ana-
pus	laiko	ir	šviesos.	Dok.fi	lmas	
15:45	Sardinė	kosmose	16:00	
Alvinas	ir	patrakėliai	burundu-
kai	16:15	Mija	ir	aš	16:40	Gusta-
vo	enciklopedija	17:10	Tarnauti	
ir	ginti	18:10	Seselė	Beti	19:00	
Gyvenk	kaip	galima	 švariau	
19:30	Premjera.	Žmogus,	ku-
rio	neįstengė	nužudyti	Putinas	
20:10	Kelionių	atvirukai	20:30	
Panorama	21:00	Dienos	tema	
21:20	Sportas.	Orai	21:30	Euro-
lyga	per	LRT.	Tiesioginė	trans-
liacija	21:45	Eurolygos	krepšinio	
turnyras.	Ketvirtfinalis.	„Bar-
celona	–	Miuncheno	„Bayern.
Tiesioginė	 transliacija	00:00	
DW	naujienos	rusų	kalba	00:15	
Dabar	pasaulyje	00:40	Skyrybų	
vadovas	draugėms	01:25	Mo-
zarto	„Requiem”

Varnėnai.	Eilėje	prie	namų	(S.	Paltanavičiaus	nuotr.)
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06:00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas	 06:02	 Labas	 rytas,	
Lietuva	 06:30	 Žinios	 08:55	
Detektyvas	Monkas	2	09:40	
Komisaras	Reksas	10:30	Tar-
nauti	 ir	ginti	11:30	Kas	 ir	ko-
dėl?	12:00	Mano	geriausias	
draugas	12:30	Pasaulio	puo-
dai	13:30	Gyvenk	kaip	galima	
švariau	14:00	Žinios	14:20	La-
ba	diena,	Lietuva	16:30	Pagal-
bos	šauksmas	17:15	Premjera.	
Ponių	rojus	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	21:30	Lie-
tuva	kalba	22:30	Dviračio	žinios	
23:00	LRT	radijo	žinios	23:05	
Degantis	pasaulis.	Karinis	isto-
rinis	serialas	00:10	Komisaras	
Reksas	01:00	LRT	radijo	žinios	
01:05	Tai	kur	 toliau?	Kelionių	
programa	02:00	LRT	radijo	ži-
nios	02:05	Lietuva	kalba	03:00	
LRT	 radijo	žinios	03:05	Kas	 ir	
kodėl?	03:35	Dviračio	 žinios	
04:05	Stilius	05:00	LRT	radijo	
žinios	05:05	Jonas	Mekas	05:15	
Ponių	rojus		

05:30	Moderni	šeima	4/424s.	
06:00	Vėžliukai	nindzės	1/17s.	
06:30	Didvyrių	draugužiai	22	
07:00	TIESIOGIAI	Ukraina	24.	
Ukrainos	žinių	kanalas	08:55	
Meilės	 sūkuryje	 3702	10:00	
Mažoji	našlė	1/79,80s.	11:00	Li-
kimo	pinklės	1/25s.	12:00	Nuo-
dėminga	 žemė	 1/41s.	13:00	
Meilės	 gijos	 1/9,10s.	 15:00	
Simpsonai	32/3,4s.	16:00	TV3	
žinios	 78	16:27	TV3	orai	 78	
16:30	 TV	 Pagalba	 16/161s.	
18:30	 TV3	 žinios	 110	 19:20	
TV3	sportas	19:27	TV3	orai	110	
19:30	Gero	vakaro	šou	9/33s.	
20:30	 Tautos	 tarnas	 1/19s.	
21:00	Prakeikti	IV	10/43s.	21:30	
TV3	vakaro	žinios	63	22:20	TV3	
sportas	22:27	TV3	orai	63	22:30	
Vienas	šūvis.	Dvi	kulkos	00:55	
Bulis	4/4s.	01:55	 Elementaru	
2/16s.	02:55	Majų	baikerių	klu-
bas	1/6s.	04:05	Mažieji	genijai	
1/10s.	04:35	Bulis	4/4s.		05:25	
Moderni	šeima	5/501s.		

05:14	 Programa	05:15	Nau-
ja	diena	06:15	TV	parduotuvė	
06:30	Švyturių	žmonės	07:00	
„Reali	mistika“	 (5/34)	08:00	
„Daktarė	 Kovalčiuk“	 (2/19)	
09:00	„Pėdsakas.”	(2/50)	10:05	
„Netikėtas	teisingumas“	(3/34)	
11:10	„Neišsižadėk“	(34)	12:15	
TV	parduotuvė	12:30	 Lietuva	
tiesiogiai	13:00	Nauja	diena	
14:00	„Vieno	nusikaltimo	isto-
rija“	(5/7)	15:00	„Reali	mistika“	
(5/36)	16:00	Reporteris	16:20	
Sportas	16:28	Orai	16:30	Lai-

kykitės	ten	17:30	„Aiškiaregė”	
(1/13)	18:00	Reporteris	18:20	
Sportas	18:28	Orai	18:30	Lie-
tuva	 tiesiogiai	 19:00	„Reali	
mistika“	 (6/33)	20:00	Repor-
teris	20:40	Sportas	20:48	Orai	
20:50	„Aiškiaregė”	(1/74)	21:25	
„Neišsižadėk“	(35)	22:30	Re-
porteris	22:50	Sportas	22:58	
Orai	23:00	 Lietuva	 tiesiogiai	
23:30	 Laikykitės	 ten	 00:30	
„Vieno	 nusikaltimo	 istorija“	
(5/7)	 01:30	„Reali	 mistika“	
(6/33)	02:30	TV	parduotuvė	
02:45	 Mokslo	 ritmu	 03:00	
„Netikėtas	 teisingumas“	3/34	
03:55	Laikykitės	ten	04:35	„Re-
ali	mistika“	(5/36)		

 tV6
06:05	Kobra	11	17/1715s.		06:55	
Paskutinis	 žmogus	 Žemėje	
4/2s.		07:20	Gero	vakaro	šou	
8/14s.	 	 08:20	 Prakeikti	 IV	
10/42s.	 	08:50	Vienam	gale	
kablys	23/32s.		09:20	Moder-
ni	šeima	6/3,4s.		10:20	Simp-
sonai	32/1,2s.			11:20	Vedęs	ir	
turi	vaikų	7/708,709s.	 	 	12:25	
Tautos	 tarnas	 1/18s.	 12:55	
Gelbėtojai	 4/12s.	13:50	 Ko-
bra	11	17/1s.	16:00	Havajai	5.0	
5/516,517s.	17:55	Moderni	šei-
ma	6/5,6s.	18:55	Vedęs	ir	turi	
vaikų	7/710,711s.	20:00	Nuogi	
ir	įbauginti	13	21:00	Anapus	ho-
rizonto	23:10	Jeloustounas	1/7s.	
00:00	Rezidentas	2/22s.	01:00	
X	mutantai	2/11s.	01:50	Nufi	l-
muoti	antgamtiniai	 reiškiniai	
1/6s.	02:40	Gelbėtojai	4/12s.		
05:15	Kobra	11	17/1s.

 
06:00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas	06:05	(Ne)emigrantai	
07:00	Mija	 ir	aš	07:25	Sardi-
nė	kosmose	07:35	Alvinas	 ir	
patrakėliai	burundukai	07:50	
Erdvės	menas	08:15	Dizaino	
dokumentika	 08:25	 Širdyje	
lietuvis	09:20	Labas	rytas,	Lie-
tuva	11:50	Menora	12:20	Kelias	
12:50	Širdyje	lietuvis	13:45	Čia	
–	kinas	14:15	Veranda	14:45	
Žmogus,	kurio	neįstengė	nu-
žudyti	Putinas	15:25	Kelionių	
atvirukai	15:45	 Sardinė	kos-
mose	16:00	Alvinas	 ir	patra-
kėliai	burundukai	16:15	Mija	ir	
aš	16:40	Mano	geriausias	drau-
gas	17:10	Tarnauti	ir	ginti	18:10	
Seselė	Beti	19:00	Europos	mo-
terų	 rankinio	čempionato	at-
ranka	20:30	Panorama	21:00	
Dienos	 tema	21:20	 Sportas.	
Orai	21:40	Krepšinis.	Europos	
taurė.	Aštuntfi	nalis.	Bolonijos	
„Virtus	Segafredo	–	Panevėžio	
„Lietkabelis	23:45	Kelionių	at-
virukai	00:00	DW	naujienos	
rusų	kalba	00:15	Dabar	pasau-
lyje	00:40	 Skyrybų	vadovas	
draugėms	01:25	Auksinis	pro-
tas	02:35	Mokslo	sriuba	03:00	
Panorama	03:30	Dienos	tema	
03:50	Sportas.	Orai)	04:05	Iš-
pažinimai	04:35	Lietuva	kalba	
05:30	Euromaxx	
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06:00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas	 06:02	 Labas	 rytas,	
Lietuva	06:30	Žinios	08:55	De-
tektyvas	Monkas	2	09:40	Ko-
misaras	Reksas	10:30	Tarnauti	
ir	ginti	11:30	Kas	ir	kodėl?	12:00	
Gamtininko	užrašai	12:30	Na-
cionalinė	ekspedicija	„Dniepru	
per	Ukrainą	13:30	 Čia	mano	
sodas	14:00	Žinios	14:20	Laba	
diena,	Lietuva	16:30	Pagalbos	
šauksmas	17:15	Premjera.	Po-
nių	 rojus	18:00	Kas	 ir	kodėl?	
18:30	 Svarbi	valanda	 19:30	
Vartotojų	kontrolė	20:30	Pano-
rama	21:00	Dienos	tema	21:20	
Sportas	21:30	(Pra)rasta	karta	
22:30	Dviračio	žinios	23:00	LRT	
radijo	žinios	23:05	Degantis	pa-
saulis.	Karinis	istorinis	serialas	
00:10	Komisaras	Reksas	01:00	
LRT	radijo	žinios	01:05	Vartotojų	
kontrolė	02:00	LRT	radijo	žinios	
02:05	 (Pra)rasta	karta	03:00	
LRT	 radijo	žinios	03:05	Kas	 ir	
kodėl?	03:35	Dviračio	 žinios	
04:05	Klauskite	daktaro	05:00	
LRT	 radijo	žinios	05:05	 Jonas	
Mekas	05:15	Ponių	rojus	

05:25	Moderni	šeima	5/501s.	
06:00	Vėžliukai	nindzės	1/18s.	
06:30	Didvyrių	draugužiai	23	
07:00	TIESIOGIAI	Ukraina	24.	
Ukrainos	žinių	kanalas	08:55	
Meilės	 sūkuryje	 3703	 10:00	
Mažoji	našlė	1/81,82s.	11:00	Li-
kimo	pinklės	1/26s.	12:00	Nuo-
dėminga	žemė	1/42s.	13:00	
Meilės	 gijos	 1/11,12s.	 15:00	
Simpsonai	32/5,6s.	16:00	TV3	
žinios	 79	 16:27	TV3	orai	 79	
16:30	 TV	 Pagalba	 16/162s.	
18:30	TV3	žinios	111	19:20	TV3	
sportas	19:27	TV3	orai	111	19:30	
Farai	15/32s.	20:30	Tautos	tar-
nas	1/20s.	21:00	Prakeikti	 IV	
10/44s.	21:30	TV3	vakaro	žinios	
64	22:20	TV3	sportas	22:27	TV3	
orai	64	22:30	Suvokimas	01:00	
Bulis	4/5s.	02:00	Elementaru	
2/17s.	 03:00	Majų	 baikerių	
klubas	1/7s.	04:15	Mikė	2/1s.	
04:50	Bulis	4/5s.	05:30	Mo-
derni	šeima	5/502s.	

05:14	 Programa	05:15	Nau-
ja	diena	06:15	TV	parduotu-
vė	06:30	 180°	kampu	07:00	
„Rysas	Darbis	Japonijoje“	(1/3)	
08:00	„Daktarė	 Kovalčiuk“	
(2/20)	 09:00	„Pėdsakas.“	
(2/51)	10:05	„Netikėtas	teisin-
gumas“	3/35	11:10	„Neišsiža-
dėk“	(35)	12:15	TV	parduotuvė	
12:30	Lietuva	tiesiogiai	13:00	
Nauja	diena	14:00	„Vieno	nu-
sikaltimo	 istorija“	(5/8)	15:00	
„Reali	mistika“	 (5/37)	16:00	
Reporteris	16:20	Sportas	16:28	
Orai	16:30	Oponentai	17:30	
„Aiškiaregė”	(1/14)	18:00	Re-

porteris	18:20	Sportas	18:28	
Orai	18:30	 Lietuva	 tiesiogiai	
19:00	„Reali	mistika“	 (6/34)	
20:00	Reporteris	20:40	Spor-
tas	20:48	Orai	20:50	„Aiškiare-
gė”	(1/75)	21:25	„Neišsižadėk“	
(36)	22:30	Reporteris	22:50	
Sportas	22:58	Orai	23:00	Lie-
tuva	tiesiogiai	23:30	Oponen-
tai	00:30	„Vieno	nusikaltimo	
istorija“	(5/8)	01:30	„Reali	mis-
tika“	(6/34)	02:30	TV	parduotu-
vė	02:45	Mokslo	ritmu	03:00	
„Netikėtas	teisingumas“	(3/35)	
03:55	Oponentai	04:35	„Reali	
mistika“	(5/37)	
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05:15	 Kobra	 11	 17/1,1716s.			
06:55	Paskutinis	žmogus	Že-
mėje	4/3s.		07:20	Gero	vakaro	
šou	8/15s.		08:20	Prakeikti	IV	
10/43s.	 	08:50	Praeities	žval-
gas	 7/29s.	 	09:20	 Moderni	
šeima	6/5,6s.	 	10:20	 Simp-
sonai	 32/3,4s.	 	 11:20	Vedęs	
ir	turi	vaikų	7/710,711s.		12:25	
Tautos	tarnas	1/19s.	12:55	Gel-
bėtojai	4/13s.	13:55	Kobra	11	
18/1801s.	 15:00	 CSI.	Niujor-
kas	8/802s.	16:00	Havajai	5.0	
5/518,519s.	17:55	Moderni	šei-
ma	6/7,8s.	18:55	Vedęs	ir	turi	
vaikų	7/712,713s.	20:00	Nuogi	
ir	įbauginti	14	22:00	Juodosios	
raganos	metai	23:45	Jeloustou-
nas	 1/8s.	00:35	 Rezidentas	
2/23s.	01:30	X	mutantai	2/12s.	
02:25	Nufi	lmuoti	antgamtiniai	
reiškiniai	1/7s.	03:15	CSI.	Niu-
jorkas	8/802s.

 
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	bu-
rundukai	07:50	Erdvės	menas	
08:15	 Dizaino	dokumentika	
08:25	Kultūringai	 su	Nome-
da	09:20	Labas	rytas,	Lietuva	
11:50	Trembita	12:20	Gyvenk	
kaip	 galima	 švariau	 12:50	
Kultūringai	su	Nomeda	13:45	
Teatro	biografi	jos	14:45	Domi-
num	montes.	Jono	Pauliaus	II	
kalnai	15:45	Sardinė	kosmo-
se	16:00	Alvinas	ir	patrakėliai	
burundukai	16:15	Mija	 ir	 aš	
16:40	 Skonio	 pasaka	 17:10	
Tarnauti	 ir	ginti	18:10	Seselė	
Beti	19:00	Veranda	19:30	Ky-
lantis	potvynis	20:30	Eurolyga	
per	LRT.	Tiesioginė	transliacija	
20:45	Eurolygos	krepšinio	tur-
nyras.	Ketvirtfi	nalis.	„Barcelona	
–	Miuncheno	„Bayern	23:00	
Gamtininko	užrašai	23:30	Čia	
–	kinas	00:00	DW	naujienos	ru-
sų	kalba	00:15	Dabar	pasaulyje	
00:40	Skyrybų	vadovas	drau-
gėms	01:25	Giacomo	Puccini.	
Opera	„Vilisės	02:35	Euromaxx	
03:00	Širdyje	lietuvis	03:55	Vi-
zionieriai.	Vladas	Urbanavičius	
04:05	 Šventadienio	mintys	
04:35	(Pra)rasta	karta	05:30	7	
Kauno	dienos		

06:00	Lietuvos	Respublikos	
himnas	 06:02	 Labas	 ry-
tas,	 Lietuva	 06:30	 Žinios	
08:55	 Detektyvas	 Monkas	
2	 09:40	 Komisaras	 Reksas	
10:30	Tarnauti	ir	ginti	11:30	
Kas	ir	kodėl?	12:00	Pusryčiai	
pas	 kaimyną	 12:30	 Širdyje	
lietuvis	 13:30	 Euromaxx	
14:00	Žinios	14:20	Laba	di-
ena,	Lietuva	16:30	Pagalbos	
šauksmas	 17:15	 Premjera.	
Ponių	 rojus	 18:00	 Kas	 ir	
kodėl?	18:30	Svarbi	valanda	
19:30	Beatos	virtuvė	20:30	
Panorama	 21:00	 Dienos	
tema	 21:20	 Sportas	 21:30	
Auksinis	 protas	 23:00	 LRT	
radijo	žinios	23:05	Ex	Machi-
na.	Fantastinė	drama	00:55	
Išganytojo	aikštė	02:45	Suku-
rta	Lenkijoje	03:00	LRT	radijo	
žinios	 03:05	 Kas	 ir	 kodėl?	
03:35	Mano	geriausias	drau-
gas	04:05	Išpažinimai	04:30	
Šventadienio	mintys	05:00	
LRT	 radijo	 žinios	 05:05	 Di-
zaino	 dokumentika	 05:15	
Ponių	rojus		

05:30	Moderni	šeima	5/502s.	
06:00	Vėžliukai	nindzės	1/19s.	
06:30	Didvyrių	draugužiai	24	
07:00	TIESIOGIAI	Ukraina	24.	
Ukrainos	žinių	kanalas	08:55	
Meilės	sūkuryje	3704	10:00	
Mažoji	našlė	1/83,84s.	11:00	
Likimo	pinklės	1/27s.	12:00	
Nuodėminga	 žemė	 1/43s.	
13:00	Meilės	gijos	1/13,14s.	
15:00	 Simpsonai	 32/7,8s.	
16:00	 TV3	 žinios	 80	 16:27	
TV3	orai	80	16:30	TV	Pagalba	
16/163s.	17:55	Namų	idėja	su	
IKEA	6/9s.	18:30	TV3	 žinios	
112	19:20	TV3	sportas	19:27	
TV3	orai	112	19:30	Išvirkščias	
pasaulis	 21:20	 Geležinis	
žmogus	23:55	Markas	Feltas.	
Žmogus,	sugriovęs	Baltuosi-
us	rūmus	02:00	Vienas	šūvis.	
Dvi	 kulkos	 04:20	 Moterys	
meluoja	 geriau.	 Robertėlis.	
Antroji	banga		

05:14	Programa	05:15	Nauja	
diena	 06:15	 TV	 parduotuvė	
06:30	 Istorija	 gyvai	 07:00	
„Rysas	 Darbis	 Japonijo-
je“	 (1/4)	 08:00	 „Daktarė	
Kovalčiuk“	 (2/21)	 09:00	
„Pėdsakas.“	 (2/52)	 10:05	
„Netikėtas	 teisingumas“	
(3/36)	 11:10	„Neišsižadėk“	
(36)	 12:15	 TV	 parduotuvė	
12:30	 Lietuva	 tiesiogiai	
13:00	 Nauja	 diena	 14:00	
„Vieno	 nusikaltimo	 istorija“	
(5/9)	 15:00	„Reali	 misti-
ka“	(5/38)	16:00	Reporteris	
16:20	 Sportas	 16:28	 Orai	
16:30	 Laisvės	 TV	 valanda	

17:30	„Aiškiaregė”	 (1/15)	
18:00	Reporteris	18:20	Spor-
tas	18:28	Orai	18:30	Lietuva	
tiesiogiai	 19:00	„Reali	mis-
tika“	 (6/35)	 20:00	 Repor-
teris	 20:40	 Sportas	 20:48	
Orai	 20:50	 „Aiškiaregė”	
(1/76)	 21:25	„Neišsižadėk“	
(37)	22:30	Reporteris	22:50	
Sportas	 22:58	 Orai	 23:00	
Lietuva	 tiesiogiai	 23:30	
Laisvės	 TV	 valanda	 00:30	
„Vieno	 nusikaltimo	 istorija“	
(5/9)	 01:30	„Reali	 mistika“	
(6/35)	02:30	TV	parduotuvė	
02:45	 Mokslo	 ritmu	 03:00	
„Netikėtas	 teisingumas“	
(3/36)	03:55	Laisvės	TV	val-
anda.	2022.	N-7.	04:35	„Reali	
mistika“	(5/38,34)		
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06:55	 Paskutinis	 žmogus	
Žemėje	 4/4s.	 07:20	 Gero	
vakaro	 šou	 8/16s.	 	 08:20	
Prakeikti	 IV	 10/44s.	 	 08:50	
Statybų	gidas	8/32s.		09:20	
Moderni	šeima	6/7,8s.		10:20	
Simpsonai	 32/5,6s.	 	 11:20	
Vedęs	ir	turi	vaikų	7/712,13s.		
12:25	 Tautos	 tarnas	 1/20s.	
12:55	Gelbėtojai	4/14s.	13:55	
Kobra	11	18/1802s.	15:00	CSI.	
Niujorkas	8/803s.	16:00	Ha-
vajai	 5.0	 5/520,521s.	 17:55	
Moderni	šeima	6/9,10s.	18:55	
Vedęs	ir	turi	vaikų	7/714,715s.	
20:00	 Farai	 13/35s.	 21:00	
Žinios	 112	 21:50	 Sportas	
21:55	Orai	112	22:00	Paskuti-
nis	 krikštatėvis	Džonas	Go-
tis	 00:10	 Juodosios	 raga-
nos	 metai	 01:50	 Šalutinis	
efektas		

 
06:00	Lietuvos	Respublikos	
himnas	06:05	Klauskite	dak-
taro	07:00	Mija	 ir	aš	07:25	
Sardinė	kosmose	07:35	Alvi-
nas	ir	patrakėliai	burundukai	
07:50	 Dainų	 dainelė	 2022	
09:20	 Labas	 rytas,	 Lietu-
va	 11:50	 Mūsų	 rusų	 gatvė	
12:20	Atrakinti	praeitį	12:50	
Stambiu	 planu	 13:45	 Za-
chor.	Atsimink.	Atkuriamoji	
dokumentika	 14:45	 Kylan-
tis	 potvynis	 15:45	 Sardinė	
kosmose	 16:00	 Alvinas	
ir	 patrakėliai	 burundukai	
16:15	Mija	 ir	 aš	16:40	 Sko-
nio	 pasaka	 17:10	 Tarnauti	
ir	 ginti	 18:10	 Seselė	 Beti	
19:00	Kultūros	diena	19:30	
Fokusas	 20:30	 Panorama	
21:00	 Dienos	 tema	 21:20	
Sportas.	 Orai	 21:30	 Euro-
pos	 kinas.	 Venecija	 23:30	
Pasivaikščiojimai	00:00	DW	
naujienos	 rusų	kalba	00:15	
Dabar	pasaulyje	00:40	Emil-
ija	 iš	 Laisvės	 alėjos.	Vaidy-
binis	 fi	lmas	 02:40	 Kelionių	
atvirukai	 03:00	 Panorama	
03:30	 Dienos	 tema	 03:50	
Sportas.	Orai	04:05	Veranda	
04:35	Fokusas	05:30	Mokslo	
sriuba	

06:00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas	06:02	Vartotojų	kon-
trolė	07:00	Klauskite	daktaro	
08:00	Beatos	virtuvė	09:00	
Labas	 rytas,	 Lietuva	 09:30	
Žinios	 11:50	 Didžiųjų	 kačių	
epocha	 12:45	Mėlynoji	 pla-
neta	2	13:35	 Jaunasis	Mon-
talbanas	 15:30	 Žinios.	 Orai	
15:45	 Sveikinimų	 koncer-
tas	 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	Lie-
tuvą	23:00	LRT	radijo	žinios	
23:05	 Išbandymas	 dviem	 .	
Romantinė	komedija	 00:05	
Kita	 tylos	 pusė.	 Vaidybinis	
filmas	 00:50	 Ex	 Machina	
01:55	 Išbandymas	 dviem	
02:35	Vestuvinis	 štrudelis	 ir	
saldi	laimė	03:40	Istorijos	de-
tektyvai	04:05	Jaunasis	Mon-
talbanas	 04:25	 Mis	 Marpl.	
Vienu	 pirštų	 spragtelėjimu.	
Detektyvas

06:00	 Vėžliukai	 nindzės	
1/20s.	06:30	Kung	fu	panda.	
Meistrų	 paslaptys	 3/307s.	
07:00	TIESIOGIAI	Ukraina	24.	
Ukrainos	žinių	kanalas	09:00	
Amžius	ne	riba	1/30s.	09:30	
Sveikata.lt	3/30s.	10:00	Vir-
tuvės	istorijos	13/30s.	10:30	
Gardu	 Gardu	 11/30s.	 11:00	
Penkių	 žvaigždučių	 būstas	
10/30s.	11:30	Tylūs	gerada-
riai.	Tvarumo	 istorijos	 2/9s.	
12:00	Metų	 laikai	 laukinėje	
Amerikos	 gamtoje	 2	 13:10	
Laukinė	 karalystė	 1	 14:15	
Pabėgę	 monstrai	 4	 16:10	
Čihuahua	 iš	 Beverli	 Hilso	
18:00	Spintos	šou	su	Vinted	
1/8s.	 18:30	 TV3	 žinios	 113	
19:20	TV3	sportas	19:27	TV3	
orai	113	19:30	galvOK	4/34s.	
21:30	 Zuikis	 Džodžo	 23:50	
Lok,	stauk	arba	šauk	02:00	
Suvokimas	04:25	Elementa-
ru	 2/17s.	05:20	Mažieji	 ge-
nijai	1/10s.	

06:59	Programa	07:00	„Dak-
tarė	Kovalčiuk“	(2/19)	08:00	
„Vyrų	šešėlyje.	Mariana	Kor-
velytė	 -	Moravskienė“.	Dok.
filmas	 08:30	 Eko	 virusas	
09:00	„Aiškiaregė”	(1/10,11)	
10:00	 Vantos	 lapas	 10:30	
„Džinsai	 kvepiantys	 laisve	
11:00	Švarūs	miestai	-	Švari	
Lietuva	11:30	 Inovacijų	DNR	
12:00	„Teisingumo	 agen-
tai“	 (4/7,8)	 14:00	„Pėdsa-
kas.“	 (2/53,54)	16:00	 Žinios	
16:28	 Orai	 16:30	 Lietuvos	
dvarai	 17:00	 Miško	 balsas	
17:30	Vantos	lapas	18:00	Ži-
nios	18:28	Orai	18:30	Bušido	

ringas.	Tarptautinis	 turnyras	
„BUSHIDO	 KOK	 2022	 19:00	
„Reali	mistika“	(5/39)	20:00	
Žinios	 20:28	 Orai	 20:30	A.	
Lukašenka.	 Auksinis	 du-
gnas	22:30	Žinios	22:58	Orai	
23:00	„Teisingumo	agentai“	
(4/7,10)	 01:00	„Pėdsakas.“	
(2/55,56)	02:50	„Reali	mis-
tika“	 (5/40)	 03:35	„24/7“	
04:00	 Miško	 balsas	 04:20	
„Aiškiaregė”	 (1/12,13)	05:10	
Mažos	Mūsų	Pergalės	05:35	
Vantos	lapas
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06:05	 Kobra	 11	 18/1801s.		
06:30	 Pragaro	 kelias	 7/15s.		
07:25	 Ekspedicija	 su	 Stevu	
Backshallu	2/5s.	08:30	Kalnų	
vyrai	2/2s.	09:30	Statybų	gi-
das	8/33s.	10:00	Autopilotas	
5/30s.	 10:30	 Gazas	dugnas	
3/33s.	 11:00	 Sandėlių	 karai	
13/23s.		11:30	Škotija.	Metai	
laukinėje	 gamtoje	 2	 12:45	
Laukinė	Arabija	2	13:55	Jokių	
kliūčių!	 8/16s.	14:55	 Praga-
ro	 kelias	 7/16s.	 16:00	 San-
dėlių	 karai	 13/25,26,27,28s.	
18:00	Amerikos	dainų	kovos	
1/4s.	20:00	 Išlikimo	instink-
tas	 3/6s.	 21:00	 Žinios	 113	
21:50	 Sportas	 21:55	 Orai	
113	22:00	Taksi	3	23:50	Pa-
skutinis	 krikštatėvis	Džonas	
Gotis	01:50	Amerikos	talen-
tai	14/6s.	

 
06:00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas	06:05	Auksinis	pro-
tas	 07:10	 Meškutės	 Nidos	
nuotykiai	07:30	Keliai	08:00	
Čia	mano	sodas	08:30	Gamti-
ninko	užrašai	09:00	Į	sveika-
tą!	09:30	Gyvenk	kaip	galima	
švariau	10:00	Kas	geresnio,	
kaimyne?	10:30	Vilniaus	są-
siuvinis	11:00	Trembita	11:30	
Mūsų	rusų	gatvė	12:00	Smal-
sumo	genas	12:30	Pasivaikš-
čiojimai	13:00	Premjera.	Pa-
žinti	Japoniją	13:30	Euromaxx	
14:00	Meškutės	Nidos	nuoty-
kiai	14:20	Premjera.	Viesulas	
ir	 didysis	 Uraganas	 16:00	
Knygų	 savaitė	 2022	 17:00	
Veranda	17:30	Dizainas	18:00	
Mokslo	ekspresas	18:30	Tea-
tro	biografi	jos	19:25	Premje-
ra	 19:30	 Premjera.	Nuosta-
bios	mintys	20:00	 Čia	 –	 ki-
nas	20:30	 Panorama	20:52	
Sportas.	Orai	21:00	Kine	kaip	
kine	21:30	 Kita	 tylos	 pusė.	
Vaidybinis	fi	lmas	23:20	 LRT	
OPUS	ore.	Grupė	„Garbano-
tas	Bosistas	00:15	 Puikybė	
ir	prietarai	00:40	Panorama	
01:02	Sportas.	Orai	01:10	Iš-
ganytojo	 aikštė	02:55	Meš-
kutės	Nidos	nuotykiai.	Nida	ir	
vilkai	03:15	Euromaxx	03:40	
Knygų	savaitė	2022.	Kas	bijo	
labiau:	vaikai	 ar	 tėvai?	Ne-
patogios	temos	knygose	vai-
kams	04:35	Teatro	biografi	jos	
05:30	Gamtininko	užrašai

TRECIAdIENIS

VrK paskirstė valstybės dotacijas politinėms partijoms  
Balandžio 12 d. Vyriausioji 

rinkimų komisija (VRK) priė-
mė sprendimą dėl 2022 m. I 
pusmečio valstybės biudžeto 
asignavimų politinių partijų 
veiklai finansuoti dydžio nu-
statymo.  

VRK sprendimu politinėms 
partijoms paskirstyti 2 751 000 
eurų. Konkrečios sumos nusta-
tytos pagal tai, kiek kuri partija 

gavo balsų per paskutinius Sa-
vivaldybių tarybų, Europos Par-
lamento ir Seimo rinkimus. 

Apskaičiuota, kad vieno rin-
kėjo balso 2022 m. I pusme-
čio finansinis koeficientas yra 
0,59 euro.

2022 m. I pusmečio valsty-
bės asignavimai politinėms 
partijoms: 

Tėvynės sąjunga – Lietuvos 

krikščionys demokratai (812 
334 Eur); Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga (518 822 Eur); 
Lietuvos socialdemokratų par-
tija (399 258 Eur); Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdis 
(239 233 Eur); Darbo partija 
(226 673 Eur); Laisvės partija 
(149 122 Eur); Lietuvos len-
kų rinkimų akcija – krikščio-
niškų šeimų sąjunga (147 621 

Eur); Lietuvos regionų partija 
(98 962 Eur); Partija „Laisvė 
ir teisingumas“ (81 078 Eur); 
Tautos ir teisingumo sąjun-
ga (centristai, tautininkai) (77 
897 Eur). 

Iš viso 2 751 000 Eur.
Asignavimų  politinėms par-

tijoms skyrimo tvarka yra pa-
tvirtinta Lietuvos Respublikos 
politinių partijų įstatyme, o 

bendra asignavimų suma nu-
matoma kalendorinių metų 
valstybės biudžeto ir savivaldy-
bių biudžetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo įstatymu. 

2022 metų valstybės biu-
džeto ir savivaldybių biudžetų 
finansinių rodiklių patvirtini-
mo įstatyme nėra išskirta su-
ma politinėms partijoms pagal 
Politinių partijų įstatymo 21 
straipsnio 6 dalį, tai yra po Sei-
mo rinkimų įsikūrusioms par-

tijoms, kurios turi savo narių 
frakciją Seime. 

Dėl šios priežasties naujai su-
sikūrusiai Demokratų sąjungai 
„Vardan Lietuvos“ 175 932 eu-
rų suma 2022 m. I pusmečiui 
yra apskaičiuota, tačiau kol kas 
skirti šią sumą minėtai partijai 
VRK neturi pagrindo. 

Iš viso 2022 m. valstybės 
biudžeto asignavimai politi-
nėms partijoms sudaro 5 502 
000 eurų. ∎
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SKELBIMAI
nekilnojamas turtas

parduoda

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

Rąstinį renovuotą namą (yra 
trys garažai, pirtis, rūsys, re-
novuotas ūkinis pastatas, van-
dens gręžinys, 12 a aptvertas 
sklypas, 128 000 Eur) Lietuvos 
Partizanų g., Kazlų Rūdoje. Tel. 
8 624 65456.   

sodybas, sodus
Sodo sklypą su neįrengtu namu 
(yra vanduo, elektra, geras 
privažiavimas, 6 a žemės) SB 
„Sodžius“, Prienuose. Tel. 8 616 
54665.

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

perka

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.

Ieškau pirkti butą ar nedidelį 
namuką (iki 50 000 Eur) Prienų 
miesto ribose. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 600 73830.

Ieškau pirkti 1–2 kambarių 
butą Prienuose arba Kazlų 
Rūdoje. Butas gali būti prie-
miestyje. Tel. 8 647 03283.

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

Perku vienkiemį su daugiau 
žemės. Gali būti miške ar vaiz-
dingoje vietoje prie ežero ar 
upės. Gerą variantą siūlyti tel. 
8 611 01110.    

Pirkčiau garažą Prienuose arba 
Birštone. Tel. 8 618 82025.

Perkame miškus
didžiausiomis kainomis 

Lietuvoje.    
Mokame avansus.  

Atsiskaitome iš karto.         
Tel. 8 656 79029.

NUSIKALTIMAI 
IR NELAIMES

PRIENAI
Parengta	pagal	Alytaus	apskrities	
Vyrausiojo	policijos	komisariato	

ir	Kauno	apskrities	priešgaisrinės	
gelbėjimo	valdybos	informaciją

2022-04-07 Alytaus apskr. 
VPK Prienų r. PK gautas vyro 
(g. 1971 m.) pareiškimas, kad 
Prienų r., Veiverių sen., Lizdei-
kių k., įsibrovus per pastogėje 
išlaužtą skylę, iš statomo, užra-
kinto namo buvo pavogta židi-
nio kapsulė, vandens siurbliai, 
orapūtė „Traidenis“, žoliapjovė 
ir kiti daiktai. Nuostolis – 2090 
eurų. Įvykis tiriamas.

2022-04-07 apie 9 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų r. sav., 
Balbieriškio mstl., Vilniaus g., 
reikalinga pagalba atidaryti du-
ris. Ugniagesiai atšaukti kelyje, 
pagalbos neprireikė.

2022-04-09 apie 14 val. Prienų 
r., Jiezno sen., Padriežiškių k., 
moteris (g. 1959 m.), atvykusi į 
jai priklausančią sodybą, paste-
bėjo, kad išėmus namo langus 
buvo patekta į vidų ir pavogtos 
vidaus durys bei kiti daiktai. 
Nuostolis tikslinamas.

200-04-10 apie 22 val. ugnia-
gesiai gavo pranešimą, kad 
Prienų r. sav., Jiezno sen., Vošiš-
kių k., Darsūniškio g. dega trak-
torius. Sudegė traktoriaus JCB 
3250 degios detalės. Iš bako 
ant lauko keliuko 50 mx 0,5 
m ruože išbėgę teršalai (apie 
100 l), kad neplistų, užpilti ir 
apkasti žemėmis.

2022-04-11 apie 15 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, F. 
Martišiaus g. susidūrus dviem 
automobiliams išsiliejo eks-
ploatacinių skysčių. 2 m² plote 
buvo išsilieję aušinimo skysčio. 
Teršalai surinkti pjuvenų ir 
smėlio mišiniu.

2022-04-12 apie 14 val. gau-
tas pranešimas, kad Prienų r. 
sav., Veiverių sen., Tarpiškių k., 
Žirgyno g., dega žolė. Užgesinta 
žolė, degusi 6 arų plote, ir 2x2 
m dydžio laužas.

2022-04-12 apie 21 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų r. sav., 
Išlaužo sen., Pakumprio k., 
Kumprės g., dega pieva. Išde-
gė 50 arų sausos pernykštės 
žolės.

2022-04-12 apie 21 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų r. sav., 
Veiverių sen., Veiverių mstl., 
Ąžuolo g. dega UAB „Veiverių 
skonis“ cechas, žmonių viduje 
nėra. Atvykus pirmosioms 
ugniagesių pajėgoms sandėlia-
vimo paskirties pastatas degė 

atvira liepsna. Degė 50x20 m 
dydžio pastato dalis, kurioje 
įvairaus dydžio cisternose ir 
induose buvo saugoma 70 tonų 
aliejaus, kurio dalis išsiliejo į 
šalia esantį vandens telkinį. 
Nudegė degusios pastato da-
lies stogas, išdegė vidus.

KAZLU RUDA
Parengta	pagal	Marijampolės		
apskrities	Vyrausiojo	policijos	

komisariato	ir	Kauno	apskrities	
priešgaisrinės	gelbėjimo	valdybos	

informaciją

2022-04-07 apie 13val. Kazlų 
Rūdoje, J. Basanavičiaus g., na-
muose, kilus konfliktui, vyras 
(g. 1996 m.) smurtavo prieš 
moterį (g. 1996 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal LR 
BK 140 str. 2 d.

2022-04-08 apie 9 val. ugnia-
gesiai gelbėtojai gavo prane-
šimą iš PK, kad Kazlų Rūdos 
sav., Kazlų Rūdos sen., Jūrės 
k., Medelyno g. įvestas planas 
„Skydas“. Ugniagesiai gelbė-
tojai budėjo, kol atvyks išmi-
nuotojai. Išminuotojai rastą 
OG granatsvaidžio paleidimo 
kapsulę išsivežė.

2022-04-09 apie 0 val. ugnia-
gesiams pranešta, kad Kazlų 
Rūdos sav., Kazlų Rūdoje, Va-
sario 16-osios g., name uždū-
minta, dega kaminas. Atvykę 
ugniagesiai užgesino degusius 
suodžius ir budėjo, kol atvėso 
kaminas. Dūmų detektorius 
buvo.

2022-04-11 apie 1 val. Kazlų 
Rūdos sav., Užbalių k., namuo-
se, vyras (g. 1984 m.) smurtavo 
moterį (g. 1987 m.). Įtariama-
sis sulaikytas ir uždarytas į 
ilgalaikio sulaikymo patalpą. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal LR BK 140 str. 2 d.

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, vadovaudamasi 
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 str. 
3 d., parengė elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano pro-
jektą „VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklo apsaugos zonos 
planas Birštono savivaldybėje“ (Planas) ir pateikė tvirtinti 
Susisiekimo ministerijai.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo 
ministerijos tinklapyje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-
sritys/elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-inf-
rastrukturos-apsaugos-zonos-planas-vsi-placiajuostis-
internetas-tinklo-apsaugos-zonos-planas-birstono-savi-
valdybeje) ir Birštono savivaldybės tinklapyje (https://
birstonas.lt/2022/03/28/elektroniniu-rysiu-tinklu-
elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonos-vsi-
placiajuostis-internetas-tinklo-planas-birstono-savival-
dybeje/).

Plano rengėjas Mindaugas Bitinas, tel. +370 5 243 0882, 
el. p. info@placiajuostis.lt

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

Brangiai mišką (gali turėti 
bendrasavininkų, būti nea-
tidalintas, su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau dokumen-
tus. Tel.: 8 644 55355, 8 660 
66466.

išnuomoja
Patalpas sandėliavimui su ram-
pa (plotas apie 230 kv. m, ge-
ras privažiavimas, asfaltuotas 
kiemas) Prienų mieste. Tel. 8 
698 72088.

automobiliai, dalys

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

perka
BRANGIAI PERKAME AUTO-
MOBILIUS. ATSISKAITOME 
IŠ KARTO, IŠRAŠOME SĄSKAI-
TAS. Tel. 8 624 64122.

Žemės ūkis

parduoda

KIAULIENOS 
SKERDIENA 
PUSELĖMIS

(puselė sveria 
apie 50-60 kg) 

LIETUVIŠKA SVILINTA 
3,60 Eur/kg

Pateikiame kokybės sertifikatą, 
kad mėsa lietuviška.

Atvežame nemokamai. 
Tel. 8 607 12690.

Romanų veislės avis ir ėriukus. 
Tel. 8 611 43043.

Bulves, tinkančias sė-
klai. Tel. 8 614 32117.
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Viešbučiui-restoranui Birštone 
reikalinga administratorė, 
barmenė-padavėja ir ūkve-
dys. Apmokome dirbti. Galima 
siųsti cv el.paštu: pusynebirs-
tone@gmail.com, tel. 8 687 
53756.

VĮ Valstybinių miškų 
urėdija Prienų RP 
ieško darbuotojų:
Priešgaisrinės 

saugos sargo(-ės)
(analizuoti priešgais-
rinių kamerų vaizdus 

monitoriuje) ir 
ugniagesio 

(gesinti gaisrus, ap-
tarnauti priešgaisrinę 

įrangą ir kt.).  
Tel. 8 662 15188.

Siuvykla 
Prienuose siūlo gerą 

darbą patirtį 
turinčioms (-iems) 
siuvėjoms (-ams).    

Teirautis 
tel. 8 672 49995.

Valytoja (-as) administra-
cinių ir gamybinių patalpų 
valymui. Lankstus darbo 
gra�ikas, 0,5 etato, valandinis 
atlygis 4,47 Eur, neatskaičius 
mokesčių. Darbo vieta – Ilga-
kiemio k., Kauno r. Tel. (8 37) 
536110.

IEŠKOME
statybininko, 
apdailininko, 

staliaus. 
Mėnesinis atlyginimas
nuo 1000 iki 1500 Eur.    
Tel. 8 687 71665.

UAB „Rūdupis“  
reikalingi 

santechnikai,   
turintys patirties. At-
lyginimas 1500 Eur 

(atskaičius mokesčius).                                                                           
Kreiptis: UAB „Rūdupis“, 
Pramonės g. 11, Prienai.
Tel. 8 698 44293.

ieško darbo
Valau langus, tvarkau namus tik 
Prienuose. Tel. 8 679 85209.

38 m. moteris iš Birštono ieško 
valytojos arba virtuvės pa-
galbinės darbo. Pageidautina 
nuo 8 iki 17 - 18 val. Tel. 8 699 
09892.

rasta
Prienuose balandžio 12 d. po 
sakurų sodinimo vietoje rasti 
raktai. Tel.: 8 650 10457, 8 650 
10480.

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

prienai
renginiai

Balandžio 19 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– animacinis kino filmas visai 
šeimai „Ruonių komanda“ 
(dubliuotas lietuviškai). Bilie-
to kaina 5,30 Eur.

Balandžio 21 d. 19 val. Sta-
kliškių kultūros ir laisvalaikio 
centre – šventinis koncertas 
„Padainuokim, pašokim, pa-
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Šilumos siurblių oras-oras, 
oras-vanduo, kondicionierių, 
saulės elektrinių pardavimas 
ir montavimas. Konsultuojame. 
Tel. 8 600 23832.

VASARAI ARTĖJANT 

Oro kondicionieriai-
šilumos siurbliai 
Kainos tik nuo 410 Eur
Padėsime išsirinkti ir 

sumontuosime!
Tel. 8 606 59056.

Remontuoju skalbykles, 
elektrines virykles, orkai-
tes, 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 juo-
džemį. Atveža. Tel. 8 609 
14843.

Pjaunu ir skaldau malkas. Griau-
nu 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.

Darbo skelbimai

reikalinga
Marijampolės r. Dovinės ŽŪB 
reikalingas veterinarijos 
gydytojas. Atlyginimas 2000–
2600 Eur. Tel. 8 615 39486.

Perku ąžuolo medienos rąs-
tus. Tel. 8 699 11792.

paslaugos   
Lazerinės dermatologijos 
kabinetas. Odos, plaukų, 
nagų ligų, lytiniu būdu plin-
tančių ligų, karpų, krauja-
gyslių gydymas. Tatuiruočių 
šalinimas. Raukšlių, randų 
gydymas. Užpildų leidimas. 
Apgamų apžiūra ir šalinimas. 
Priimami vaikai ir suaugu-
sieji. Adresas: Vilties g. 32, 
Alytus, tel.: (8 315) 72480, 8 
685 32787.

Paskolos ir pasko-
lų re�inansavimas, 
autolizingas. Suteikia-
me paskolas ir refinansuo-
jame (padengiame) turimas 
sumoje nuo 100 iki 25 000 
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 84 
mėn. Palūkanos konkurencin-
gai mažiausios rinkoje. Pirmą 
įmoką galime atidėti iki 3 mėn. 
Konsultuojame pensijų kaupi-
mo II-III pakopoje klausimais. 
Tarpininkas Ričiardas (ind. 
veiklos pažym. Nr. 621263). Tel. 
8 601 50935.

K a p av i e č i ų  į r e n g i m a s 
bei senų restauravimas.
Pamatų liejimas, paminklai, 
dengimas granito plokštė-
mis, trinkelių klojimas, de-
koratyvinė skalda. Tel. 8 691 
65201.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ sta ti  nių ka dast ri niai ma ta vi-
mai – in ven to ri za ci ja,

♦ ge o de zi niai ir to pog ra fi  niai 
ma ta vi mai,

♦ pa sta to ašių nu žy mė ji mas,
♦ že mės skly pų for ma vi mo ir 

per tvar ky mo pro jek tai.
UAB	„GEONETAS“	

	Ad	re	sas:	Vy	tau	to	g.	11A,	
Prie	nai	(prie	šais	Au	to	bu-
sų	sto	tį,	laip	tais	į	rū	sį).

Tel.: 8 683 98043, 
8 614 38124. 

Profesionali stogdengių 
brigada atlieka visus stogo 
remonto, įrengimo darbus. 

Sudarome sąmatas, 
pristatome medžiagas, 
suteikiame garantijas. 
Tel. 8 677 68382.

Betonavimo ir mūrijimo darbai. 
Tvorų montavimas. Tel. 8 600 
96399. 

Pilnas pamatų įrengimas (nu-
stumdymas, polių gręžimas, 
rostverkas, armatūros karkasai, 
apšiltinimas ir užpylimas. Tel. 8 
620 85350.

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

Prenumeruokite	
„Naująjį	Gėlupį“

neišeidami	iš	namų
www.prenumeruok.lt

 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 (betranšė-

jinis 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

perka
Brangiai perka įvairius ver-
šelius nuo 2 sav. iki 8 sav. 
amžiaus. Sveria el. svarsty-
klėmis. Atsiskaito vietoje, iš 
karto. Tel. 8 612 34503.

Superkame karves, 
bulius ir telyčias. 

KREKENAVOS 
AGROFIRMOS supirkėja 

Olga Smailienė. 
Tel. 8 612 02125.

A. Bagdono PĮ – brangiai ver-
šelius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasii-
ma patys. Tel.: 8 699 93682, (8 
319) 69541.

Įvairios prekės

parduoda

MALKOS

Nuolat prekiaujame 
lapuočių malkomis. 

Skaldytos, kaladėmis 
arba rąsteliais. Skubus 

nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 672 51171. 

Skaldytas lapuočių malkas. Taip 
pat vežame rąsteliais. Už kiekį 
garantuojame, atvežimas ne-
mokamas. 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 magneto-
fonus, „centriukus“, plokštelių 
leistuvus, kolonėles ir stiprintu-
vus). Muzikinių įrašų išpardavi-
mas (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, di-
delis kiekis antgalių), sportinius 
batelius „Adidas“ (44 dydis), 
vonios kriauklytę ir skalbinių 
didelę dėžę. Visoms prekėms 
didelis išpardavimas. Tel. 8 
600 22892.

perka
Perka sendaikčius: ženkliu-
kus, papuošalus, radijas, fo-
toaparatus, nuotraukas, karo 
atributiką, laikrodžius, mone-
tas, ragus, „čirvines“ keptuves, 
šachmatus, auksą, statulėles, 
gintarą ir kt. Atvyksta. Tel. 8 
671 04381.

Bulves sėklai „Vineta“ 
ir „Borwina“. Tel. 8 616 
78165.

Sėklines bulves „Vineta“  ir „Lau-
ra“. Atveža. Tel. 8 678 18895.

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 ritiniais. Tel. 8 654 
35922.

Kambarines gėles (kininę rožę, 
alijošių ir kt.). Tel. (8 319) 
53810.

Amonio salietrą. Atveža. Tel. 8 
620 10788.

TRĄŠOS
Parduodame

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

Pristatome.

Tel. 8 605 49513.
Parduodami šiltnamiai su 
polikarbonato danga. Poli-
karbonatas stoginėms, užuo-
vėjoms. Stogeliai, „KETER“ 
lauko baldai, sodo nameliai, 
išmanieji vazonai. Pristato-
me, sumontuojame. Tel.: 8 
659 08776, 8 604 98184.

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

Vienaašę traktorinę priekabą. 
Tel. 8 609 24497.

Pakabinamą mechaninę no-
raginę sėjamąją „Nordsten“ 
(darbinis plotis 4 m, 700 Eur). 
Tel. 8 602 16581.
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HOROSKOPAS
Balandžio	18-24	d.

 JAUTIS	
(04.21-05.21)

Stichija: Žemė
Planeta: Venera

Savaitės diena: penktadienis
Akmuo: safyras ir turkis

Spalvos: alyvinė, balta, geltona 
ir žalia

 AVINAS	
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje būsite labai 
išsiblaškęs, darbus dirbsite ką 
nugriebdamas - tai tą, tai kitą. 
Turite pagaliau apsispręsti ir 
nurimti. Jei iš tiesų norite kaž-
ką pasiekti, turite jau šią savaitę 
imtis vienos konkrečios srities.

 JAUTIS	
(04.21-05.21)

Konfliktas namuose pirmoje 
savaitės pusėje gali paskatin-
ti siekti didesnės asmeninės 
nepriklausomybės ir laisvės. 
Visiškai netikėtai gausite džiu-
gią žinią. Pamatysite, kaip ne-
įveikiama taps nugalimu. Be 
to, išsipildys viena didelė jūsų 
svajonė. 

 DVYNIAI	
(05.22-06.21)

Šią savaitę galite išvengti vieno 
nemalonaus susitikimo. Ne-
sijaudinkite, negalvokite apie 
mažareikšmius dalykus ir pa-
galiau pasakykite garsiai tai, ką 
privalote pasakyti. Galite nusi-
vilti žmonėmis, kuriais iki šiol 
pasitikėjote.

 VĖŽYS	
(06.22-07.22)

Savaitės pradžioje gali būti ban-
dymų primesti jums savo nuo-
monę. Nesileiskite! Savaitės vi-
duryje nesusikoncentruokite 
ties menkaverčiais dalykais ir 
mažiau tuščiai plepėkite. Gali-
mos naujos perspektyvios pa-
žintys.

 LIŪTAS	
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje gali atsiverti 
visiškai naujos finansinės ga-

limybės. Iš pradžių naujoji si-
tuacija gali sukelti rimtų nesu-
tarimų šeimoje, bet galiausiai 
visi įsitikins realia būsima nau-
da. Pamatysite, rūpesčiai atsi-
pirks su kaupu ir reikalai eisis 
sklandžiai.

 MERGELĖ	
(08.22-09.23)

Nuo ankstesnių laikų jūs jau-
čiate permainų tendencijas jū-
sų gyvenime. Nuo šios savaitės 
tai įgaus konkrečią formą, todėl 
būtina įtempti protines ir fizi-
nes jėgas, kad paskubintumėte 
pozityvias permainas. Senokai 
varginusios finansinės proble-
mos pagaliau pradės spręstis.

 SVARSTYKLĖS	
(09.24-10.23)

Sulaukęs įdomaus pasiūlymo 
šią savaitę pateksite į gana pi-
kantišką situaciją. Galite šiek 
tiek supanikuoti visiškai ne-
teisingai interpretuodamas 
vyresnybės pasisakymą. Pasi-
tikslinkite geriau dar kartą! Pa-
sistenkite išsaugoti gerą nuo-
taiką. Jūs turite teisę būti verti-
namas, o jūsų nuomonės turėtų 
būti paisoma.

 SKORPIONAS	
(10.24-11.22)

Gausite svarbų vyresnybės nu-
rodymą. Nepamirškite, kad tu-
rite teisę pareikšti ir savo nuo-
monę. Laimė, prieštarauti vargu 
ar teks - pasikeitimai atitiks jū-
sų interesus. Beje, jūsų artimieji 
taip pat norėtų, kad būtų paiso-
ma ir jų nuomonės.

 ŠAULYS	
(11.23-12.22)

Reikalai, kuriems reikia finan-
sinių išlaidų, bei susiję su teise 
ir tvarka, pagaliau bus sutvar-
kyti. Iki šiol jie visą laiką buvo 
atidėliojami. Daugiau taip ne-
bus, bet saugokitės priešininkų 
ir pavyduolių. Šiomis dienomis 
jūsų laukia paskutinis pokalbis 
jums asmeniškai labai svarbiu 
reikalu.

 OŽIARAGIS	
(12.23-01.20)

Konfliktai darbe griauna ir as-
meninį jūsų gyvenimą. Laimė, 
ši savaitė bus dosni įvairiausių 
gerų galimybių. Nepraleiskite 
progos išspręsti pačias didžią-
sias problemas, gal net pakeisti 
darbą. Taip pat neatidėliokite ir 
vizito pas gydytoją.

 VANDENIS	
(01.21-02.18)

Šiuo metu būtų gerai nepra-
rasti perspektyvos, nuosekliai 
laikytis savo paties nustatytų 
taisyklių. Antroje savaitės pu-
sėje gali užsimegzti nauja sub-
tili draugystė. Asmeniui, kuriam 
jūs neabejingas, reikia jūsų pa-
galbos ir paramos.

 ŽUVYS	
(02.19-03.20)

Jei iš tiesų prieš akis turite ver-
tą tikslą, energingai dirbkite ta 
kryptimi ir nesigąsdinkite laiki-
nų komplikacijų. Sėkmingi jūsų 
projektai privers nutilti kritikus 
ir pavydžius varžovus.

Nevados dykumoje“. 

Prienų rajono savivaldybėje (2 
aukšte) eksponuojama kraš-
tiečio fotografo Mariaus Bara-
nausko fotografijų paroda.

birštonas
Balandžio 16 d. 13:00 val. 
Sensoriniai skaitymai vai-
kams. Vieta: Birštono viešoji 
biblioteka, S. Dariaus ir S. 
Girėno g. 12.

Balandžio 26 d. 14:00 val. 
Robotikos užsiėmimai. Vieta: 
Birštono viešoji biblioteka, S. 
Dariaus ir S. Girėno g. 12. 

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

Balandžio 21 d. 17:30 val. 
Animacinis filmas „Ruonių 
komanda“. Vieta: Birštono kul-
tūros 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 cen-

tras, 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. Žy-
gis Miško tako maršrutu Sipo-
nys-Birštonas. Vieta: Birštono 
turizmo informacijos centras, 
B. Sruogos g. 4.

Balandžio 30 d. 19:00 val. Kon-
certas „Balada Para el Tango“. 
Vieta: Birštono kurhauzas, B. 
Sruogos g. 2.

krepšinis
krepšinio varžybos

LKL Balandžio 18 d. 18:30 
val. PRIENŲ SPORTO 

ARENA, PRIENAI: Labas Gas 
- Nevėžis. Transliacija: Go3

LKL Balandžio 20 d. 19:00 
val. JEEP ARENA, VIL-

NIUS: Rytas - Labas Gas. Trans-
liacija: Go3

nuojama jaunosios fotografės 
Emilijos Jankauskaitės darbų 
paroda „O, duok, jaunyste, 
man sparnus“. Paroda veiks 
iki gegužės 31 d.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre ir Prienų krašto muzie-
juje eksponuojama Vengrijos 
dailės akademijos plakatų 
paroda „PoszTerra“, skirta 30-
osioms Višegrado šalių grupės 
(V4) įkūrimo metinėms. Paro-
da,  susidedanti iš 2 dalių, bus 
eksponuojama iki balandžio 
30 d. Prienų kultūros ir laisva-
laikio centre ir Prienų krašto 
muziejuje. Parodoje išvysite 
iškiliausių Vidurio Europos 
šalių plakato menininkų darbų 
rinktinę.

Vinco Mykolaičio-Putino gim-
tojoje sodyboje-muziejuje 
eksponuojama Egidijaus Sta-
daliaus medžio darbų paroda 
„Velykų belaukiant“. Paroda 
veiks iki birželio 11 d.

Šilavoto laisvalaikio salėje 
eksponuojama Rasos Saka-
lauskienės fotomontažų par-
oda „Tėviškės ilgesys“. Paroda 
veiks iki balandžio 30 d. Par-
odos 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 ekspo-
nuojama Romualdo Požerskio 
fotografijų paroda „Miražas 

silinksminkim“. Dalyvauja: 
Trakų Vokės dvaro sodybos 
ansamblis „Vija“, Aukštadvario 
liaudiškų šokių ansamblis 
„Nava“, Stakliškių kultūros 
ir laisvalaikio centro meno 
kolektyvai. Renginys nemo-
kamas.

Balandžio 24 d. 12 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– vaikiškas muzikinis spek-
taklis „Seno rakto istorija“. 
Spektaklis skirtas 3–12 m. vai-
kams, trukmė – 50 min. Bilieto 
kaina 5,50 Eur. Vaikai iki 3 m. 
įleidžiami nemokamai.

Balandžio 24 d. 16 val. 
Skriaudžių laisvalaikio salėje 
– proginių muzikantų susi-
tikimas-koncertas „Mes dar 
dainuosim“. Dalyvauja  grupės 
„Prieš vėją“, „Dainupė“,  „VR“, 
„Le’muzika“, „Bent“ „Age“, 
„Cukraus pudra“, „Evara“ ir 
atlikėjai Dovilė Bičkauskaitė, 
Darius Sukackas, Vaidas Dim-
ša. Staliukų ir vietų rezervacija 
darbo dienomis 12.30–18.00 
val. tel. 8 699 85050.

Balandžio 28 d. 10 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– vaikų ir kūdikių rytmetis 
„Grūdu grūdu čiulkinuką“. 
Renginio viešnios ir vedėjos 
folkloro mokyklėlės „Tin-
di rindi riuška“ įkūrėjos ir 
vadovės ( Garliavos sporto 
ir kultūros centras) Nijolė 
Grivačiauskienė ir Laima Stan-
kevičienė. Šeimos mokyklėlė 
„Tindi rindi riuška“ skirta ne 
tik vaikučiams (0,5 – 3 m.), 
bet ir mamytėms, būsimoms 
mamytėms, tėveliams, močiu-
tėms, auklėms ir kt.

Balandžio 28 d. 19 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– „Humoro klubo“ programa 
„Su visais pažadais“. Bilieto 
kaina 14 Eur.

Balandžio 30 d. 15 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Šokio ir muzikos šventė „Rin-
gio ringiai“.  Šventėje dalyvaus 
geriausi Lietuvos liaudiškų 
šokių kolektyvai, dainininkai 
ir liaudiškos kapelos: „Suvar-
tukas“ (Plungė), „Nemunė-
lis“ (Jurbarkas), „Tryptukas“ 
(Igliauka), „Lendvarė“ (Len-
tvaris), „Sintuola“ (Sintau-
tai), „Verdenė“ (Panevėžys), 
„Vėtra“ (Klaipėda), „Ąžuolas“ 
(Garliava), „Ratelinis“ (Kau-
nas), „Suktinis“ (Kaunas), 
„Ringis“ (Prienai).  Bilieto 
kaina 3 Eur.

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

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, atviros jaunimo erdvės 
„Prienas“ prieigose, ekspo-

LKL Balandžio 27 d. 18:00 
val. JONAVOS SPORTO 

ARENA, JONAVA: CBet - Labas 
Gas. Transliacija: Go3 

Lietuvos 
krepšinio Lyga

Komanda/Laimėta/Pralaimėta
1. Rytas  23 3
2. Žalgiris 22 3
3. Lietkabelis 20 6
4. CBet  14          14
5.Juventus 13          13
6. Šiauliai-7bet 12          13
7. Neptūnas 12          15
8. Dzūkija 11          15
9.Pieno žvaigždės 7            19
10.Nevėžis–Optibet 6         19
11. Labas Gas 3            23



2022 m. balandžio 16 d. 
naujasis gĖlupis24

VANDENS TEMPERATŪRA

+6 NEMUNAS	PRIE	NEMAJŪNŲ

+7 KAUNO	MARIOS	

+6 BALTIJOS	JŪRA	(PALANGA)

+6 KURŠIŲ	MARIOS	(NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1	Numatomos	mažos	
geomagnetinės	audros.

S0Saulės	audros
nenumatomos.

R0Radio	trukdžių	(radiometrinių)	
audros	nenumatomos.

Maksimali-ekstremali	reikšmė	-	5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAUNE
nSv/val.	

41ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS	AE
5991	nSv/val.	
ČERNOBYLIO	AE
----	nSv/val.	

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

BALANDŽIO

16
Š E Š TA D I E N I S

VILNIUS
+8

+1
+9KLAIPĖDA

+2

+8+1

1anglies	monoksido	
CO.	(8val.)

1	azoto	dioksido	
NO2.	(1val.)

1ozono	
O3.	(8val.)

2		kietųjų	dalelių	
KD10.	(24val.)

2	kietųjų	dalelių	
KD2,5.	(24val.)

1	sieros	dioksido	
SO2.	(24val.)

Maksimali-ekstremali	reikšmė	-	5.

ORO UŽTERŠTUMO LYGIS
Noreikiškių matavimo stotis

BALANDŽIO

17
S E K M A D I E N I S

VILNIUS
+8

0
+9KLAIPĖDA

0

+70
BALANDŽIO

18
P I R M A D I E N I S

VILNIUS
+9

+2
+10KLAIPĖDA

+2

+7+1

BALANDŽIO

19
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+10

+3
+10KLAIPĖDA

+3

+8+3
BALANDŽIO

20
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+12

+4
+12KLAIPĖDA

+4

+9+4

BALANDŽIO

21
KE T V I R TAD I EN I S

VILNIUS
+13

+6
+13KLAIPĖDA

+6

+11+6
BALANDŽIO

22
P E N K TA D I E N I S

VILNIUS
+15

+7
+15KLAIPĖDA

+7

+11+6

PaskUtinis PUsLaPis
Balandžio 16 d.

ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė cirko diena

Saulė	teka	06:18
leidžiasi	20:22

Dienos	ilgumas	14.04
Pilnatis	(15	mėnulio	diena)

Benediktas,	Giedrius,	Algedė,	
Kalikstas,	Ūdrys.

Sėja:
Netinkamas	laikas	sėti.

Balandžio 17 d.
SEKMADIENIS

Lietuvos energetikų diena
Pasaulinė hemofi lijos diena

Velykos
Saulė	teka	06:15
leidžiasi	20:23

Dienos	ilgumas	14.08
Pilnatis	(16	mėnulio	diena)
Anicetas,	Dravenis,	Skaidra,	

Robertas.
Sėja:

Netinkamas	laikas	sėti.

Balandžio 18 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė paminklų apsaugos 
diena

Pasaulinė radijo mėgėjų diena
Antroji Velykų diena

Saulė	teka	06:13
leidžiasi	20:25

Dienos	ilgumas	14.12
Pilnatis	(17	mėnulio	diena)

Apolonijus,	Eitvilas,	Girmantė.
Sėja:

Ankštiniai	augalai,	žalumynai,	
šakninės	daržovės,	svogūnai,	

bulvės,	svogūninės	gėlės.

Balandžio 19 d.
ANTRADIENIS

Saulė	teka	06:10
leidžiasi	20:27

Dienos	ilgumas	14.17
Pilnatis	(18	mėnulio	diena)

Leonas,	Leontina,	Eirimas,	Aistė,	
Simonas,	Laisvūnas,	Laisvūnė.

Sėja:
Ankštiniai	augalai,	žalumynai,	
šakninės	daržovės,	svogūnai,	

bulvės,	svogūninės	gėlės.

Balandžio 20 d.
TREČIADIENIS

Kinų kalbos diena
Sekretorės (biuro 

administratoriaus) diena
Saulė	teka	06:08
leidžiasi	20:29

Dienos	ilgumas	14.21
Pilnatis	(19	mėnulio	diena)

Gostautas,	Eisvydė,	Marcijonas,	
Agnė.
Sėja:

Ankštiniai	augalai,	žalumynai,	
šakninės	daržovės,	svogūnai,	

bulvės,	svogūninės	gėlės.

Balandžio 21 d.
KETVIRTADIENIS

Pasaulinė kūrybiškumo ir 
inovacijų diena
Saulė	teka	06:06

leidžiasi	20:31
Dienos	ilgumas	14.25

Pilnatis	(20	mėnulio	diena)
Anzelmas,	Konradas,	Milgedas,	

Skalvė,	Amalija,	Arijus.
Sėja:

Ankštiniai	augalai,	žalumynai,	
šakninės	daržovės,	svogūnai,	

bulvės,	svogūninės	gėlės.

Balandžio 22 d.
PENKTADIENIS

Tarptautinė motinos Žemės diena
Saulė	teka	06:03
leidžiasi	20:33

Dienos	ilgumas	14.30
Pilnatis	(21	mėnulio	diena)

Kajus,	Visgailas,	Norvaidė,	Leonidas,	
Leonas,	Vadimas.

Sėja:
Ankštiniai	augalai,	žalumynai,	
šakninės	daržovės,	svogūnai,	

bulvės,	svogūninės	gėlės.

Sudoku
Įrašykite	skaitme-
nis	nuo	1	iki	9	taip,	

kad	skaitmenys	
nesikartotų	eilu-
tėse,	stulpeliuose	
bei	paryškintuo-

se	9	langelių	(3×3)	
kvadratuose.

At
sa

ky
m

ai

1947m. Balandžio 16 d. Finan-
sininkas Bernard Baruch 

savo kalboje pirmąkart paminėjo ter-
miną “šaltasis karas”;

2007m. Balandžio 16 d. Virdži-
nijos technikos universi-

teto žudynės, kurias surengė studen-
tas Cho Seung-hui iš P. Korėjos, šioje 
tragedijoje mirė �� žmonės, įskaitant 
ir žudiką, kuris nusišovė.

1�92m. Balandžio 17 d. Rie-
tave, Bogdano Oginskio 

dvare, įžiebta pirmoji Lietuvoje elek-
tros lemputė;

1506m. Balandžio 1� d. Pradė-
ta dabartinės Vatikano šv. 

Petro bazilikos statyba;

1906m. Balandžio 1� d. Didy-
sis San Francisko žemės 

drebėjimas; sugriauta virš �0 procentų 
miesto ir žuvo apie �000 žmonių;

1945m. Balandžio 1� d. Antra-
sis pasaulinis karas: dau-

giau nei 1 000 bombonešių atakavo 
nedidelę Vokietijos salą Helgolandą ir 
sulygino viską su žeme;

1694 m. Balandžio 1� d. Vil-
niaus vyskupas Konstan-

tinas Kazimieras Bžostovskis eksko-
munikavo įtakingiausią Lietuvos di-
diką ir kariuomenės vadą Kazimierą 
Joną Sapiegą;

1914m. Balandžio 1� d. Kro-
kuvoje įvyko lietuvių so-

cialdemokratų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo Rusijos bolševikų vadas Vla-
dimiras Leninas;

1990m. Balandžio 1� d. Tarybų 
Sąjunga pradėjo ekono-

minę Lietuvos blokadą;

1��9m. Balandžio 19 d. po-
piežius Urbonas VI pri-

pažino, kad Lietuvos krikštas yra tei-
sėtas ir tikras;

194�m. Balandžio 19 d. Varšu-
vos gete prasidėjo nesė-

kmingas žydų sukilimas prieš nacius;

2005m. Balandžio 19 d. Vo-
kiečių kardinolas Jozefas 

Racingeris išrinktas naujuoju popiežiu-
mi ir pasirinko Benedikto XVI vardą. 
201� m. vasario 2� d. motyvuodamas 
senyvu amžiumi ir silpna sveikata jis 
atsistatydino.

191�m. Balandžio 19 d. Lietu-
vos Tarybos 

nutarimu nustatytos 
Lietuvos tautinės vėlia-
vos spalvos;

1991m. Balan-
džio 19 d.  

Tarybų Sąjungos desan-
tininkai užpuolė Medi-
ninkų pasienio apsau-
gos ir muitinės postą;

1��7m. Balan-
džio 20 d. 

Paryžiuje įvyko pirmo-

sios automobilių lenktynės;

1940m. Balandžio 20 d. JAV 
pademonstruotas pir-

masis elektroninis povandeninio lai-
vo periskopas;

1945m. Balandžio 21 d. pra-
sidėjo pirmasis pokario 

trėmimas;

 75�m. pr. m. e. Balandžio 21 
d. Pasak legendos, Romu-

las įkūrė Romą;

1960m. Balandžio 21 d. Bra-
zilijos miestas tapo Bra-

zilijos sostine;

179�m. Balandžio 22 d. Džor-
džas Vašingtonas (Geor-

ge Washington) išleido Neutralumo 
deklaraciją, kuria JAV paskelbė, jog 
nesikiš į Prancūzijos ir Didžiosios Bri-
tanijos karą;

1��1m. Balandžio 22 d. Mari-
jampolės mūšyje sukilėliai 

pralaimėjo Rusijos imperijos kariuo-
menei. Sukilėliai (apie ��00 karių) iš 
trijų pusių puolė Marijampolėje dislo-
kuotą kariuomenės įgulą, kurią sudarė 
trys su puse pėstininkų pulko su pa-
trankomis ir 256 kazokai. �00 sukilėlių 
žuvo, daug nuskendo Šešupėje, 1170 
pateko į nelaisvę. 

1915m. Balandžio 22 d. Vokie-
tijos armija pirmą kartą 

panaudojo cheminį ginklą – mirtinas 
chloro dujas (Ipro upės slėnyje, Bel-
gijos pietvakariuose); apsinuodijo 15 
tūkst. žmonių, mirė 5 tūkst;

1919 m. Balandžio 22 d. Vil-
niuje įkurtas laikinasis 

Vilniaus lietuvių komitetas, atstova-
vęs lietuvių interesams santykiuose 
su lenkų valdžia.

Vyriausybė pritarė: nuo metų vidurio didesnės pensijos
dinti jų pajamas ir kuo labiau 
sušvelninti neigiamą kylančių 
kainų poveikį. Tikimės, kad 
gausime pritarimą Seime ir 
nuo birželio 1 dienos pensijos 
augs“, – sako socialinės apsau-
gos ir darbo ministrė Monika 
Navickienė.

KAS SIŪLOMA?
Pritarus ministerijos siūly-

mams, nuo 2022 metų vidurio 
vidutinė socialinio draudimo 
senatvės pensija siektų apie 
482 eurus (padidėtų apie 22 
eurus), o turint būtinąjį stažą 
– 510 eurų (padidėtų apie 25 
eurais). Vidutinės netekto dar-
bingumo socialinio draudimo 
pensijos, priklausomai nuo 
asmenims netekto darbingu-
mo lygio, papildomai didėtų 
nuo 10 iki 21 euro. Socialinio 

Prasidėjus Rusijos kari-
nei invazijai į Ukrainą, 

pasaulio ekonomika, vis dar 
besitvarkanti su pandemijos 
padariniais, patyrė dar vieną 
smūgį. Siekiant sušvelninti au-
gančių kainų ir paslaugų povei-
kį labiausiai socialiai pažeidžia-
miems asmenims, Vyriausybė 
pritarė Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos siūlymui 
nuo vasaros papildomai didinti 
socialinio draudimo bei valsty-
bines pensijas.

„Nuo šių metų pradžios pa-
kėlėme pensijas labiau, nei 
numato įstatymas. Tačiau su-
prantame, kad pagyvenusius 
žmones ir žmones su negalia 
vis dar labiausiai paliečia au-
gančios kainos, jie patiria skur-
do riziką. Todėl siūlome padi-

draudimo bazinė pensija sieks 
225,84 Eur, o pensijų apskaitos 
vieneto vertė – 4,94 Eur.

KADA DIDESNĖS 
PENSIJOS PASIEKS 

ŽMONES?
Ir socialinio draudimo pensi-

jos, ir valstybinės pensijos bus 
pradėtos indeksuoti jas mo-
kant už birželio mėnesį.

Papildomai indeksuotos so-
cialinio draudimo pensijos bus 
pradėtos mokėti ne vėliau kaip 
2022 m. liepos mėnesį išmo-
kant kartu nepriemoką, jeigu 
tokia susidarys.

Kadangi valstybinės pensijos 
mokamos už praeitą mėnesį, 
naujo indeksuoto dydžio pensi-
jos būtų pradėtos mokėti 2022 
m. liepos mėnesį.

KAIP YRA ŠIUO METU?
Ir socialinio 

draudimo pensi-
jos, ir valstybinės 
pensijos indek-
suojamos kas-
met, nuo sausio 
1 dienos.

S o c i a l i n i o 
draudimo pensi-
jų indeksavimo 
koeficientas ap-
skaičiuojamas 

pagal 7 metų darbo užmo-
kesčio fondo pokyčio vidurkį. 
Be to, esant „Sodros“ biudžeto 
pertekliui, socialinio draudimo 
pensijų individualioji dalis gali 
būti indeksuojama papildomai, 
šiam indeksavimui panaudo-
jant ne daugiau kaip 75 proc. 
kalendoriniais metais planuo-
jamo pertekliaus.

Valstybinių pensijų indek-
savimo koeficientas apskai-
čiuojamas pagal indeksavimo 
koeficiento apskaičiavimo me-
tais paskutiniame paskelbtame 
Ekonominės raidos scenarijuje 
paskelbto praėjusių metų Su-
derintą vartotojų kainų indek-
so vidurkį.

Įvertinus socialinio draudi-
mo pensijų gavėjų skaičiaus 
pokyčius, šių pensijų papildo-
mam indeksavimui papildo-
mai reikės apie 53 mln. eurų 
„Sodros“ biudžeto ir 52,4 mln. 
eurų valstybės biudžeto lėšų. 
Papildomam valstybinių pen-
sijų indeksavimui prireiks be-
veik 5 mln. eurų valstybės biu-
džeto lėšų.

Priėmus Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos teikiamus 
siūlymus, pakeitimai įsigaliotų 
nuo 2022 m. birželio 1 d. ∎ 
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