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Didžiausia svajonė –
turėti šiuolaikišką
poliklinikos pastatą

Šeimos gydytoja Žydrūnė Žilinskienė ir bendrosios praktikos slaugytoja Dalia Spūdienė.

Laima

DUOBLIENĖ
ietuvos
medicinos
darbuotojų
dienos
išvakarėse su VšĮ Veiverių
pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktore
Lina Kazlauskiene kalbėjomės apie didžiausią visų
turtą – sveikatą, taip pat
apie įstaigos džiaugsmus
bei rūpesčius.
Didžiausias įstaigos
turtas – darbuotojai
Veiverių PSPC poliklinikos
šeimos gydytojai aptarnauja
1350 pacientų, yra Slaugos ir
palaikomojo gydymo skyrius,
Globos skyrius ir Savarankiško gyvenimo namai.
Pacientams teikiamos šeimos gydytojų, odontologo
paslaugos, atliekami tyrimai,
prireikus išrašomi siuntimai
pas gydytojus specialistus.
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje esančios 15 lovų beveik visuomet yra užimtos, o kartais (ypač rudens–
žiemos sezonu) čia gydomi
ir viršplaniniai ligoniai.
Įstaigoje dirba 32 darbuotojai (iš jų 4 gydytojai: du šeimos gydytojai, odontologas,
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje – medicinos
gydytojas).
Įstaigos vadovė L. Kazlaus-

L

kienė džiaugėsi, kad Slaugos
ir palaikomojo gydymo skyriuje, ambulatorijoje, Globos skyriuje dirba puikūs,
atsidavę darbui slaugytojai,
slaugytojo padėjėjai bei kiti
darbuotojai.
„Su kiekvienu darbuotoju
galėčiau eiti į kalnus, nes visi
įstaigoje dirba ilgai, yra patikimi, kartu atlaikėme ne vieną negandą, o ypač Covido
išbandymą“, – darbuotojais
džiaugėsi direktorė.
Beveik visi darbuotojai,
kaip ir pati L. Kazlauskienė,
yra savi –vietiniai. Ji juokiasi
prisiminusi, kai visada sakydavo, kad savame krašte pranašu nebūsi, todėl niekada
negrįš dirbti į Veiverius. Bet
niekada nesakyk „niekada“...
Įkalbinta gydytojos Genovaitės Drąsutytės, iš pradžių
dirbo puse etato, o vėliau jau
ir visu etatu bei tapo įstaigos
vadove.
„Dabar suprantu, kad dirbti
savame krašte yra ir privalumų. Pirmiausia pažįsti ne tik
dabartinius pacientus, bet ir
jų tėvus, vaikus ar senelius, žinai giminės paveldimas ligas,
džiaugsmus ir problemas“, –
vardijo L. Kazlauskienė.
Pernai veiklą pradėjo
Globos skyrius bei
Savarankiško gyvenimo
namai
Direktorės teigimu, įstaigos

kolektyvas ir bendruomenė
džiaugiasi, kad Prienų rajono savivaldybei įgyvendinus
projektą „Socialinių paslaugų
plėtra Prienų rajone“, prie Veiverių PSPC buvo įsteigtas Globos skyrius bei Savarankiško
gyvenimo namai, kurie veiklą
pradėjo 2021 m. birželio 7
d., nors pirmasis gyventojas
Savarankiško gyvenimo namuose įsikūrė dar 2020-ųjų
pabaigoje.
Nuo pernai vasaros pradžios veikiančiame Globos
skyriuje, kuriame teikiama
ilgalaikė arba trumpalaikė socialinė globa, yra 15 vietų (7
kambariai). Čia apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys
ir suaugę asmenys su negalia.
Jie gauna visą reikalingą medicininę, socialinių darbuotojų bei kitų specialistų pagalbą.
Dauguma globojamųjų yra
Prienų rajono savivaldybės
gyventojai, keletas yra atvykę
iš Kauno rajono ir miesto savivaldybių. Šis skyrius įkurtuves atšvęsti buvo pasirengęs
pusmečiu anksčiau, tačiau
kurį laiką skyriaus patalpos
buvo rezervuotos COVID-19
ligoniams.
Savarankiško gyvenimo
namuose šiuo metu gyvena
penki gyventojai (dar 5 vietos laisvos). Čia ga- NUkelta
li apsigyventi senyvo amžiaus, neįgalūs
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prenumeruokite laikraštį
„naujasis Gėlupis“ 2022 metams!

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

Daugumai mūsų mediko profesija asocijuojasi su gyvybe ir viltimi. Nėra nė vieno
mediko, kuris nesistengtų išgelbėti žmogaus gyvybės. Nėra galingesnio vaisto už
viltį, kurią jis stengiasi suteikti kiekvienam, net ir beviltiškam ligoniui. Ir turbūt
nėra kitos taip jautriai lyg pro padidinamąjį stiklą vertinamos profesijos.
Mieli medicinos darbuotojai, labai vertiname Jūsų kilnų pasirinkimą ir kiekvieno
iš Jūsų indėlį į krašto žmonių sveikatą. Dėkojame už atsakomybę ir profesionalumą,
įveikiant pandemijos iššūkius, už kasdieninį darbą, rūpestį, dėmesingumą, ištartą
kiekvieną gerą žodį, kuris įkvepia naujų jėgų kovoti su gyvenimo išbandymais.
Sveikindami profesinės šventės proga, linkime Jums visiems stiprybės, sveikatos,
ištvermės nelengvame, bet labai prasmingame mediko kelyje ir kuo daugiau
saulėtų dienų asmeniniame gyvenime.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas
Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė

Mieli kolegos, VšĮ Prienų ligoninės darbuotojai,
Jums tenka didžiulė atsakomybė už brangiausią vertybę –
žmogaus gyvybę. Pastarieji metai buvo kupini išbandymų ir
iššūkių, su kuriais Jūs puikiai tvarkotės.
Jūs esate tie, kuriems tenka atlaikyti nesibaigiančių sveikatos
sistemos reformų naštas. Jūsų bendro darbo, tarpusavio supratimo
dėka ligoninė atlaikys dar ne vieną tokią pertvarką.
Visi kartu ir kiekvienas atskirai Jūs nusipelnėte didžiausios padėkos.
Didžiuojuosi, kad galiu vadovauti tokiam nuostabiam kolektyvui.
Sveikinu Jus Mediko dienos proga, linkiu profesinės sėkmės, neišsenkančios
kantrybės, Jūsų veiklos supratimo ir visapusiško įvertinimo.
Jūratė Milaknienė
VšĮ Prienų ligoninės direktorė
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klaipėdoje atliekamas tyrimas dėl
ﬁktyvių pGr testų ir vakcinavimo

Seimas sumažino amžiaus cenzą
kandidatams į parlamentą iki 21 metų

Kovą uostamiestyje sulaikyti vienoje iš Klaipėdos poliklinikų dirbantys keturi, įvairias pareigas užimantys, anksčiau neteisti, darbuotojai. Įtariama, jog
jie organizavo, tarpininkavo bei vykdė medicininių dokumentų ir įrašų dėl
asmenims neva atlikto COVID-19 PGR tyrimo ar vakcinavimo nuo COVID19 klastojimą. Per kratas buvo rasta daugiau kaip 60 000 eurų grynais.

Už tai numatančias Konstitucijos pataisas ketvirtadienį balsavo 101, prieš
buvo keturi, susilaikė 22 parlamentarai. Pataisą dėl kandidatų į Seimą
amžiaus cenzo mažinimo pateikusi Seimo pirmininkė Viktorija ČmilytėNielsen argumentuoja, kad pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus 21-erių
sulaukęs asmuo jau gali būti renkamas į Europos Parlamentą.

PRIENŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS
TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2022 m. balandžio 28 d. 10 val.

1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero
2021 metų veiklos ataskaitos
2. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų
veiklos ataskaitai
3. Dėl pritarimo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo
Nr. T3-298 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
5. Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimo
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo
Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės
2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr.
T3-296 „Dėl Prienų rajono savivaldybės
biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
8. Dėl paveldimo turto mokesčio dydžio
sumažinimo
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų nuostatų patvirtinimo
11. Dėl valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Prienų
rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
12. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
13. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti
ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų
rajono Jiezno paramos šeimai centrui
14. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo
sutartis Prienų rajono asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms
15. Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
16. Dėl sutikimo įregistruoti buveines
17. Dėl savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio nekilnojamojo turo nurašymo ir likvidavimo
18. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo
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Kalbina Laima Duoblienė

Nijolė Gervickienė

Už viską: už šypsenas, pagalbą, už išsamius paaiškinimus
ir patarimus. Dažniausiai lankausi pas šeimos gydytoją – ar
pati sergu, ar anūkė. Prasidėjus koronavirusui medikams
tapo dar sunkiau dirbti, bet
jie vis tiek šypsosi ir atsakinėja į mūsų klausimus. Žmonės
sako, kad Prienuose gydytojai
atidesni pacientams, o Kaune
ar Vilniuje to nėra. Nesutinku
– neseniai su anūke lankėmės
Kaune, ten taip pat visi buvo
labai malonūs: ir registratorė,
ir gydytoja, ir sesutė.

Eglė Uleckienė

Už tai, kad esame sveiki, už
tai, kad galime pasitarti – juk
be medikų mes kaip be rankų ir kojų. Aš pati turiu mažą
sūnelį, todėl klausimų gydytojui iškyla nuolat. Gydytojas
stebi vaiko raidą, padeda, kai
suserga, ir aš galiu jam skambinti dieną naktį – gydytojas
yra beveik šeimos narys. Mano mama yra medicinos slaugytoja, todėl nuo mažų dienų
matau, kaip sunkiai ji dirba,
kokia pavargusi grįžta iš darbo, kaip pergyvena dėl ligonių.
Manau, kad medikas ne profesija, tai – pašaukimas. Juk norint tapti gydytoju reikia ilgai
ir sunkiai mokytis, nuolat tobulėti ir labai mylėti žmones.
Gydytojui per dieną tenka išklausyti daugybę skirtingų istorijų, susidurti su sunkiomis

REDAKTORIUS
Mantvydas PREKEVIČIUS tel. 8 604 80 799

Projektas „Šviesos šaukliai“ iš
dalies (3500 Eur) ﬁnansuojamas
Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondo.

redaktorius@naujasisgelupis.lt

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

emocijomis ir sugebėti viso to
emocinio krūvio neparsinešti
namo. Žinoma, kad yra visokių
gydytojų, kaip ir visokių žmonių – vieni dirba visą širdį atiduodami, kiti atidirba valandas. Manau, kad gydytojo darbas yra labai sunkus, atsakingas ir kartu nepakartojamas
bei nuostabus. Juk gydytojai
atsako už mūsų gyvybes, o už
tai nieko nėra svarbiau. Dabar,
kai pas gydytojus sunku gyvai
patekti, žmonėms,ypač vienišiems, labai trūksta pokalbių
su medikais, vaistininkais. Mes
su viena vaistininke esame
kalbėję, kad reikėtų vaistinėse surengti pokalbių popietes,
kur žmonėms būtų galimybė
pakalbėti apie ligas, gauti atsakymus į klausimus.

ypatingai sunku dirbti, jiems
reikia daugybę kartų pasakyti „ačiū“. Sumaišė tie karantinai nusistovėjusį gyvenimą,
nes, pavyzdžiui, aš dar nesu
gyvai susitikusi su nauja savo šeimos gydytoja – kol kas
bendraujame tik telefonu.
Gal ir gerai – vadinasi, neturiu
daug ligų.
Vijūnas Stankaitis:

Manau, kad Lietuvoje gydytojai dirba gerai – nuoširdžiai,
sąžiningai, todėl jiems už tai ir
reikia padėkoti. Nors aš pats
nebendrauju su medikais, net
nepažįstu savo šeimos gydytojo, nes seniai sirgau.

Adolfas Preikša

Tarybos sprendimų projektai skelbiami
Savivaldybės interneto svetainėje www.
prienai.lt, skyriuje „Tarybos posėdžių darbotvarkės“.

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

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

už ką norėtumėte padėkoti
medikams? Mintimis

iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.
T3-150 ,,Dėl savivaldybės turto panaudos
sutarčių nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T390 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo
ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo
valdyti ir naudoti panaudos teise Lietuvos
sklandymo sporto federacijai“ pakeitimo
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties
nutraukimo
22. Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami statybos darbai, prioritetinių
trejų metų sąrašų patvirtinimo
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2022
metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo,
šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo
patvirtinimo
25. Dėl leidimo Prienų r. Balbieriškio
pagrindinei mokyklai nurašyti patikėjimo teise valdomą Prienų rajono savivaldybės turtą
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių
paslaugų kainų suderinimo
27. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Prienų rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo
28. Dėl pritarimo dalyvauti projekte
„Dalies Pakuonio kadastrinės vietovės
melioracijos statinių rekonstrukcija“ partnerio teisėmis
29. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „MSNA „Padriežiškių melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ partnerio teisėmis
30. Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Prienų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo
Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
31. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo
_________________

∎
∎
∎

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Elvyra Kamarauskienė

Medikams pirmiausia reikia dėkoti už kantrybę, nes
juk į gydytojus kreipiamės,
kai mums kas nors negero
nutinka, kai skauda ir norime
„čia ir dabar“ sulaukti pagalbos. O dabar, kol dar nepasibaigęs kovidas ir medikams

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

Gydytojai ilgai mokosi, sunkiai dirba – juk mes jiems savo
sveikatą patikime. Už tai ir reikia dėkoti. Ypač sunku jiems
buvo per karantinus. Aš džiaugiuosi, kad pats retai su gydytojais susitinku, o reikalingų
vaistų parūpina sūnus. Prieš
kurį laiką daug bendravau su
dantų gydytojais, bet dabar jau
senokai bereikėjo.

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.
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REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
risikėlimas ir amžinoji šviesa. Tai girdime,
matome ir jaučiame kiekvieną pavasarį. Kiekvienos šv.
Velykos mums dovanoja tą
pasaulio atgimimo jausmą. Ir
galime kalbėti apie patį įvairiausią atgimimą – gamtos,
darbų, mokslo ir paties žmogaus. Juk velykiniu laikotarpiu girdėdami žodžius apie
prisikeliantį iš mirties Kristų,
mes patys norime lygiai taip
pat keltis. Atsikelti naujai
pradžiai.
Į mūsų kraštą grįžtanti šiluma, jau aukštai pakylanti ir
vis ilgiau šildanti saulė, garsėjantis paukščių čiulbėjimas
tiesiog verčia nusimesti nuo
pečių sunkius, visą žiemą slėgusius kailinius ir pasiraitojus
rankoves kibti į darbus, kokie
jie bebūtų. O su žmogumi juk
taip ir yra. Tik bėda, kad tie pečius slegiantys kailiniai dažnai
nepaiso kalendoriaus ir niekaip nuo pečių nenukrenta
net keletą metų.
Dar gerai prisimename šūkį „Balandis – švaros mėnuo“.
Būtent prisikėlimas skatina
išsivalyti ne tik medinius ar
mūrinius namus, bet ir savo
širdies namus, kuriuose gyvena mūsų egzistencinis pradas. Kaip gerai, kad šventinis
laikotarpis ir gamtos atgijimas dažną iš mūsų ir pažadina kelionei į priekį – prisikelti iš sąstingio ir judėti į naują
pradžią.
Nors dažnai idėjas apie
naują pradžią mes menkiname savo gyvenimą užgoždami tokiais rūpesčiais kaip
mokesčiai, įstatymai, teismų
sprendimai, karas, tačiau nereikia pamiršti, jog net sunkumuose galima atrasti naują pradžią.
Dažnas žmogus švenčia
šv. Velykas žinodamas tik tai,
kad Kristus prisikėlė, ir jausdamas pareigą iškelti didelę
šventę savo artimiesiems. Ne
tik norėdamas pasirodyti pačiu vaišingiausiu ir geriausiu,
bet ir pats „prisibaliavoti“ iki
negebėjimo vaikščioti. Negalima pykti – XXI amžiuje įprasta visus gyvenimo vargus nu-

P

plauti „arielka“. O šv. Velykos
– puiki proga nušauti du zuikius vienu šūviu. Tačiau tokie
žmonės, nors ir pasilinksmina
„stipriau“ už visas davatkas ir
„davatkius“, praleidžia pačią
svarbiausią šventės prasmę.
Apleidę religiją ir pasinėrę į pramoginę laimę, tiesiog
iškrentame iš pasaulio egzistencijos konteksto. Tiesiog
pamirštame ir nebegirdime
tūkstančius metų puoselėtų ir
saugotų žmonių egzistavimo
principų. Religingesni katalikai yra nuolat apsupti ne tik
tikėjimo tiesų, bet ir religijos
istorijos, kurioje galime atrasti ne tik kažkokį tikėjimo
istorijos ir metodikos kratinį,
bet ir aiškiai apibūdintus pasaulietinės visuomenės raidos etapus.
Taigi, nors prisimenantys
tik pagrindines tiesas žmonės ramiai paniurna, kad žino, jog Kristus yra Dievas, kad
jis buvo nukryžiuotas, paskui
prisikėlė ir toliau yra Dievas,
o visi nuodėmingieji eis į pragarą (kai kurie save pateisina,
kad yra tokie nuodėmingi, jog
keliaus į pragarą ir tikėjimas
jiems nebūtinas, kiti save pateisina, kad yra kur kas mažiau nuodėmingi už kunigus
ir pateks tik į dangų), religingi
žmonės žino, jog Kristaus istorija mūsų regimame pasaulyje nesibaigė su jo prisikėlimu.
Ji tik prasidėjo.
Daugelis galvojame, kad
nauja pradžia, naujas gyvenimas prasideda viską išmetus
ir tiesiog pradėjus daryti kažką nauja, tačiau pamirštame,
jog gyvename ne savo asmeniniame pasaulyje ir sunkumai su nauja pradžia nepasibaigia. Jie niekur nedingsta,
tačiau gali keistis. Sunkumai
gali keistis pakeitus aplinką
– tuomet atsiranda kitokių
sunkumų arba gali keistis
požiūris į juos. Žmogus yra
laisvas pasirinkti savo ateitį
ir požiūrį į aplinkinį pasaulį. Jeigu mūsų nauja pradžia
bus pažymėta senu požiūriu,
tai nebus nauja pradžia. Jeigu
pykstame ant visų kaimynų ir
nusprendžiame persikelti kitur, tai dar nereiškia, kad mūsų pyktis kaimynams išblės.
Bet jis gali išblėsti, jeigu pakeisime požiūrį į kaimynus ir

pradėsime spręsti su jais susijusias problemas. XXI amžius
mums daugelį problemų leidžia išspręsti ne ginklu, o teisėmis. Jis mums dovanojo tai,
ko negalėjo prieš 2000 metų
gauti Kristus ir juo tikėję mūsų protėviai.
Jeigu kalbėdami apie naują pradžią mes mąstome apie
kitokius namus ar jų spalvą,
kitokias gėles ar daržoves, kitokius savo rūbus ar plaukų
spalvą, Kristaus prisikėlimas
reiškė naują kelionę į šviesą... per kankinimus ir mirtį. Jeigu mes galvojame, kad
norėdami pasikeisti galime
pritrūkti pinigų ir tiesiog nesugebėti pasikeisti, tai Jėzaus
krikščionys, kurie bandė eiti į
pasaulį su pasiūlymu gyventi
taikiai ir dorai, buvo puolami,
mušami, kankinami, persekiojami ir žudomi. Kristaus
Prisikėlimas – nauja pradžia
reiškė kelis šimtus metų trukusias skerdynes. Negana to,
nauja pradžia per 2000 metų
atnešė milijonams žmonių ne
tik santarvę, ramybę, mokslą,
mediciną, kultūrą, bet ir toliau daugelyje Rytų Azijos bei
Afrikos šalių besitęsiantį terorą ir smurtą. Beje, šie smurto
proveržiai aidi ir šalia mūsų
– Europoje.
Daugelis mūsų galvojame,
jog pasikeitimas, nauja pradžia visuomet yra tik gėris,
be jokių kliūčių ir sunkumų,
tačiau daugelis klystame. Net
ir pati doriausia ir saugiausia pradžia visada patirs įvairių sunkumų. Todėl daugelis,
įžengę į naują pradžią, greitai nuleidžia rankas ir grįžta į
pradinį tašką – senus, slegiančius kailinius ant pečių. Tikėdamiesi gero, susiduriame su
sunkumais ir pradedame manyti, jog viskas yra dėl to, kad
mes pasirinkome netinkamą
naują pradžią. Viską metame,
net nebandydami susimąstyti, jog kiekvienas pokytis reikalauja daug jėgų, energijos,
ryžto ir kantrybės.
Kiekvienas mūsų nudirbtas
darbas atsiperka tik dėl mūsų
nuolatinių pastangų, net ir patiriant sunkumus, o ne dėl jo
lengvumo. Pabandę kalti vinį
ir netyčia ją sulankstę arba
nusimušę pirštą, mes nemetame darbo ir nepaliekame
sienoje skylės, o imame naują
vinį arba ištiesiname sulinkusią ir kalame, kol įkalame.

Susirgimai
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83
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Ligos atvejai 1 052 417 (1149)
Pasveiko 1 013 075
Mirtys
9 042 (7)
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Koronavirusas pasaulyje
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Susirgimai
Sergantys
Pasveikimai
Mirę

3 450 (5)
56
3 289
80

artėjant savivaldybių tarybų narių
rinkimams vrk apžvelgė savivaldybių
vyrų.
tarybų narių kaitą
Daugumoje savivaldybių

L

ikus mažiau nei metams
iki 2023 m. savivaldybių
tarybų narių rinkimų Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)
išanalizavo Lietuvos savivaldybių tarybų narių kaitos
duomenis ir parengė apžvalgą. Joje matoma, kaip keitėsi
60-ties Lietuvos savivaldybių
tarybų sudėtys nuo pastarųjų
visuotinių savivaldybių tarybų rinkimų, vykusių 2019 m.
kovo 3 d., iki š. m. kovo 31 d.
Per trejų metų laikotarpį
įvairiose Lietuvos savivaldybėse pasikeitė 225 savivaldybių tarybų nariai. Šiuo metu
60-yje Lietuvos savivaldybių
iš viso dirba 1502 savivaldybių tarybų nariai įskaitant
merus.
Dažniausiai nariai patys
kreipiasi į VRK ir atsisako
mandato dėl nesuderinamų
pareigų su savivaldybės tarybos nario darbu. Ši priežastis
yra dažniausiai įvardijama nariui išreiškus norą palikti tarybą. Tokių atvejų yra fiksuota
50,67 proc.
17,78 proc. savivaldybių tarybų narių atsisakė mandato
dėl asmeninių priežasčių, o
12,44 proc. narių įgaliojimai
nutrūko juos išrinkus į Seimą.
Per trejus metus pasitaikė
atvejų, kai VRK nutraukė savivaldybių tarybų narių įgaliojimus anksčiau termino narių
mirties atveju (7,11 proc.).
6,67 proc. VRK sprendimu
neteko mandato nustačius,
kad asmenys faktiškai eina nesuderinamas su savivaldybės
tarybos nario darbu pareigas.
2,67 proc. savivaldybių tarybų
narių per trejų metų laikotarpį
buvo pripažinti kaltais teismo
sprendimu ir vadovaudamasi
Savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymu jų įgaliojimus VRK
turėjo nutraukti.
Taip pat minėtas įstatymas
numato,kadtarybosnarysturi
būti nuolatinis savivaldybės, į
kurios tarybą buvo išrinktas,
gyventoju. Jam išvykus nuolat
gyventi už savivaldybės teritorijos ribų ir informavus VRK,
jo įgaliojimai nutraukiami.
Tokių atvejų VRK fiksavo 1,78
proc. Nustatytas vienas atvejis
(0,44 proc.), kai savivaldybės

tarybos narys buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą
kitoje savivaldybėje ir neinformavęs VRK, dėl ko mandatas
jam buvo panaikintas.
Taip pat vienas asmuo (0,44
proc.) buvo išrinktas meru.
Didžiausia savivaldybės
tarybos narių kaita
– Vilniaus miesto
savivaldybėje
Per trejų metų laikotarpį
VRK dažniausiai svarstė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių mandatų netekimo klausimus. Šioje Lietuvoje
daugiausiai narių turinčioje
savivaldybėje nuo 2019 m.
pasikeitė 17 tarybos narių.
Biržuose ir Šilalėje keitėsi po 10 narių, Mažeikiuose,
Rokiškyje ir Telšiuose – po
9, o Anykščių, Kėdainiuose ir
Kelmės savivaldybėse – po 7
tarybų narius.
Nuo 2019 m. savivaldybių
tarybų narių rinkimų Alytaus,
Kupiškio ir Vilniaus rajonų
savivaldybėse nepasikeitė nė
vienas narys. Šiose savivaldybėje liko dirbti tie patys nariai,
kuriuos prieš trejus metus išrinko rinkėjai.
Savivaldybių tarybose
daugėja moterų
VRK duomenimis, lyginant
2019 m. išrinktų savivaldybių
tarybų narių sudėtis ir dabartinius duomenis, pastebima,
kad tarybose ima dirbti daugiau moterų. Jų skaičius įvairių miestų savivaldybėse per
trejus metus padaugėjo 28
moterimis.
Iš viso 469 savivaldybių tarybų narių mandatų priklauso moterims (31,23 proc.),
o 1033 mandatai – vyrams
(68,77 proc.).
VRK duomenimis, Lietuvoje yra tik viena savivaldybė,
kurios taryboje dirba daugiau
moterų nei vyrų. Birštono
savivaldybės tarybą sudaro 8
moterys ir 7 vyrai.
Kai kuriose savivaldybėse
tarybų narių vyrų ir moterų
skaičius yra proporcingas.
Pavyzdžiui, Kėdainių rajono
savivaldybės taryboje – 13
moterų ir 14 vyrų. Šalčininkų
ir Šilalės rajonų savivaldybėse yra po 12 moterų ir po13

vyrų yra ženkliai daugiau nei
moterų. Pavyzdžiui, Marijampolės savivaldybės taryboje –
3 moterys ir 24 vyrai. Utenos
rajono savivaldybėje – 3 moterys ir 22 vyrai, Druskininkų
savivaldybėje – 4 moterys ir
21 vyras, Rietavo savivaldybėje – 3 moterys ir 14 vyrų.
Iš 60 Lietuvos savivaldybių,
56-ioms vadovauja merai vyrai, o 4-ioms merės moterys.
Lietuvoje nėra nė vienos
savivaldybės, kurios taryboje
dirbtų vien moterys arba vien
vyrai.
Savivaldybių tarybų narių
amžiaus vidurkis – daugiau
kaip 54 metai
Š. m. kovo 31 d. duomenimis, bendras savivaldybių tarybų narių amžiaus vidurkis
yra 54 metai ir 3 mėnesiai.
Daugiausia narių, dirbančių
savivaldybių tarybose, priklauso amžiaus grupei nuo
55 iki 64 metų (31,42 proc.).
22,84 proc. tarybos narių yra
sulaukę nuo 45 iki 54 metų.
18,84 procento tarybų narių patenka į amžiaus grupę
nuo 65 iki 74 metų. Tarybų
narių, kuriems yra nuo 35 iki
44 metų, yra 17,44 proc. 6,86
proc. – sudaro tarybų nariai,
kuriems yra nuo 25 iki 34
metų.
2,06 proc. sudaro asmenys,
kuriems 75 m. ir daugiau. Mažiausia dalis – (0,05 proc.) yra
tarybų narių, kurių amžiaus
grupė iki 24 metų.
Jauniausiai tarybos narei
yra 21 metų, vyriausia šiuo
metu yra sulaukusi 86-erių.
Jauniausiam Lietuvos merui
– 30-eji, vyriausias yra sulaukęs 69-erių metų amžiaus.
Savivaldybių tarybose
dirba daugiausia Vytautų
ir Daivų
Iš šiuo metu savivaldybių
tarybų narių pareigas einančių asmenų didžiausią dalį sudaro nariai, turintys Vytauto ir
Daivos vardus.
Populiariausi savivaldybių
tarybų narių moterų vardai
– Nijolė, Jūratė, Dalia, Edita
ir Lina. Tarybų nariai vyrai
dažniausiai nešioja Kęstučio,
Jono, Antano, Arūno ir Sauliaus vardus.
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turkija apkaltino nato sąjungininkes
stengiantis prailginti karą ukrainoje

lietuvos bankas išleidžia euro monetą,
skirtą lietuvos krepšinio šimtmečiui

Turkija trečiadienį apkaltino kai kurias NATO nares stengiantis, kad
karas Ukrainoje tęstųsi kuo ilgiau, tikintis tokiu būdu susilpninti į tą šalį
įsiveržusią Rusiją. Kadangi Ankara palaiko gerus ryšius tiek su Kyjivu,
tiek su Maskva, Turkija stengėsi tarpininkauti, kad konfliktas būtų
užbaigtas ir siūlėsi organizuoti Rusijos ir Ukrainos lyderių susitikimą.

Kaip pranešė bankas, nacionalinėje naujosios monetos pusėje – Lietuvos
žemėlapio kontūras, pavaizduotas kaip krepšinio aikštelė. Monetos išleidžiamos 750 tūkst. vnt. tiražu, jomis bus galima atsiskaityti visose euro
zonos šalyse. Pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje, Kaune,
buvo sužaistos prieš 100 metų – 1922 m. balandžio 23 dieną.

prienų miesto vardo paminėjimui 520!
P

prienų istoriją prisimenant (iii). prienai tarpukariu ir okupacijų metais (XX a.).

asibaigus Pirmajam
pasauliniam karui ir
paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, Prienai, kaip ir
anksčiau, tapo valsčiaus centru, priklausiusiu Marijampolės apskričiai. Pirmuoju Prienų burmistru tapo gydytojas
J. Brundza. 1919 m. išrinkta
valsčiaus taryba, suformuota
valdyba. Iškart po nepriklausomybės paskelbimo Prienuose veikė lietuvių, žydų,
lenkų (ši mokykla greit likvidavosi) ir vokiečių pradžios
mokyklos. Neilgai trukus
1918 m. birželio 17d. įsteigta
ir pirmoji „Žiburio“ draugijos
progimnazija, (vėliau įgijusi
gimnazijos statusą) kurios

kurioje F. Martišius nusprendė įveisti medelyną ir vaisių
sodą. 1924 m. gimnazija iš LR
švietimo ministerijos gavo leidimą įvesti po dvi savaitines
sodininkystės pamokas III ir
IV gimnazijos klasėse. Tai dar
vienas, unikalus Prienų miesto reiškinys švietimo srityje,
kuomet direktoriaus iniciatyva mokiniai pradėti šviesti
palyginti apleistoje, Lietuvos
atžvilgiu, mokslo srityje kaip
sodininkystė.
1919 m. name, stovinčiame Nepriklausomybės g. 77
įkuriamas paštas (Šiomis
dienomis buvusiame pašto
pastate įsikūrę kavos/arbatos
parduotuvė ir picerija „Ant

išparceliavus Prienų dvarą,
miestui plėsti skirtas laukas
į pietus nuo alaus daryklos ir
buvusios piliavietės. Tai pačiais metais prasidėjo miesto
augimas: buvo suprojektuoti
125 sklypai naujų namų statybai.
1923 m., matyt, pasinaudojus dar 1896 m. reguliavimo
planu (LVA. F. 1622. Ap. 4. B.
4745. L. 1.), sudarytas Prienų
faktiškos būklės planas, o pagal jį parengta gatvių tinklo ir
apstatymo schema, kurioje
buvo numatyti trys miesto
raidos etapai. Planuotoje
miesto teritorijoje pradinis
gatvių tinklas beveik nepakito, gal tik išnyko arba pakei-

Prienų įgulos rūmai, 1938 metų gegužė

ilgamečiu direktoriumi buvo
kun. Feliksas Martišius. Progimnazija įsikūrė agronomo
Juozo Silvanavičiaus (dailininko Nikodemo Silvanavičiaus sūnus) išnuomotame
name. 1920 m. naujai statomai gimnazijai buvo parinkta vieta netoli bažnyčios, ant
senkapių. 1920 m. pradėtos
statybos galutinai užbaigtos
tik 1924 m., tačiau 1920 m.
rudenį buvo įrengti keturi
kambariai ir mokslai vyko
pirmajame progimnazijos
aukšte.
Pirmoji abiturientų laida
buvo išleista 1925 m. iš viso
tarpukariu gimnazija išleido
15 abiturientų laidų. Iki 1921
m. progimnazijoje mokėsi
tik lietuviai katalikai, o vėliau
pradėjo mokytis liuteronai,
žydai, stačiatikiai ir sentikiai.
1923 m. Prienų „Žiburio“
gimnazija gavo 3,3 ha žemės,

kampo“). Iki pašto įkūrimo
korespondenciją ir laikraščius
iš Kauno atgabendavo nuolat
važinėjantys vežikai. Tų pačių
metų rudenį Bagranskio ir
Abelsono malūnas Prienuose pirmasis pradėjo gaminti
elektros energiją, o nuo 1928
m. rugpjūčio 18 d. elektros
energija gaunama iš Lietuvos
rajoninių elektros stočių akcinės bendrovės, kurios Prienų
skyriaus vadovu buvo Cezaras Pšemeneckis.
1920 m. vieną stambiausių
Prienų įmonių „Goldberg“
alaus bravorą iš L. Goldbergo
našlės nuperka B. Šakovas su
dalininkais. Ilgainiui jis verslą
išplečia ir atnaujina moderniausiais tuo laiku įrengimais, skirtais alaus gamybai.
Tarpukariu alaus daryklos
korpusai sudarė didžiausią
Prienų kompleksą, dominavo visame mieste. 1922 m.

tė vietą kai kurios šalutinės
gatvelės (iš aikštės kampų į
vakarus). A. Miškinio knygoje
„Užnemunės miestai ir miesteliai“ rašoma, kad mažiausiai
ir tankiausiai apstatyti sklypai buvę centriniuose kvartaluose ir prie bažnyčios. Siauri
ir ilgi vienodo pločio sklypai
buvo rytinėje miesto dalyje,
o įvairaus dydžio – kitose teritorijose. Tai nulėmė ir skirtingą apstatymo tankumą bei jo
pobūdį.
Nemažai pastatų stovėjo
galais į gatves, dauguma – šonais. Ištisinis pastatų frontas
fiksavo tik aikštės rytų šoną
ir kai kurias vėlesnių Vytauto
ir Brundzos gatvių atkarpas.
Aikštės viduryje stovėjo prekybos eilės, pietinėje miesto
dalyje – alaus daryklos kompleksas. Miesto sklypai ir pastatai pažymėti tik iki perkėlos
per Nemuną. Gyventojų sura-

Prienų Žiburio gimnazija

šyta 3260 (MLTE. T. 2. P. 919.),
tad palyginus su prieškariu,
miestas sumažėjo. Tai matyti ir iš statybos masto: nuo
1918 iki 1928 m. iškilo tik 7
pastatai, iš kurių tik vienas
mūrinis. Beveik visi iš šių pastatų pastatyti pietinėje miesto
dalyje, naujai suplanuotoje teritorijoje.
1923 m. lapkričio 9 dieną
gautas leidimas atidaryti kino
teatrą „Palas“. Jo įkūrėjas ir savininkas Jokūbas Skrinskas.
Kino teatras įsikūrė Nepriklausomybės g. namo Nr. 11
antrajame aukšte ir talpino
apie 70 žmonių. 1926 – 1928
metais vasaromis buvo rodomas begarsis kinas Bagranskio malūno kieme, o žiemą
malūno viduje. Rodant begarsį kiną akordeonu grodavo
Ališauskas taip „įgarsindamas“ kiną.
1927 m. kovo 29 d. Prienų
miesto tarybos nutarimu,
Prienų mieste leista Amerikiečių žibalo bendrovei pastatyti benzino automatinę
pompą, sudarant su minėta
bendrove 5 metų sutartį po
300 Lt už nuomą metams

(Prienų miesto protokolas
LCVA. – F. 1361. Ap. 1. – B- 92L.242). Tų pačių metų gruodžio 20 d. nutariama leisti
pastatyti dar vieną pompą
tokiomis pat sąlygomis (Prienų miesto protokolas// LCVA.
– F. 1361. Ap. 1. – B- 93- L.354).
1931 metais Nepriklausomybės ir Bažnyčios gatvių
sankirtoje, A. Finkelšteinui
priklausančiame sklype buvo
įkurta ir atidaryta pirmoji
Prienų autobusų stotis. 1932
m. įrengta Naujamiesčio gatvė, pradėta statyti skerdykla,
kuri priklausė miesto savivaldybei. Nuo 1932-01-01 Prienuose rinkosi turgaus penktadieniais ir 11 prekymečių.
1933 m. rudenį atnaujinus
šią skerdyklą tikėtasi, kad ji
bus vienas iš pagrindinių savivaldybės biudžeto šaltinių,
kartu su alaus bravoru. Ruoštasi įrengti ir išgrįsti „didelę
gyvulių turgavietę“.
Nuo 1935 metų Prienuose pagyvėjo privačių namų
statyba, daugiausia statyta
miesto šiaurės rytų dalyje,
kur pradėjo kurtis ir karinis
miestelis. Karinio miestelio

statybos Nemuno pakrantėje
truko iki 1939 metų. Miestelis buvo suprojektuotas pagal
tradicinius tokiems objektamsstačiakampioplanavimo
principus. Jau 1936 metais jis
užėmė 20 hektarų ir 22 arus.
Tarpukariu šiame miestelyje
dislokavosi Antrosios pėstininkų divizijos 5-asis pėstininkų LDK Kęstučio pulkas ir
3-čiojo artilerijos pulko 3-čioji grupė. 1937 m. lapkričio 14
dieną kariniame miestelyje
buvo atidengtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio
paminklas, projektuotas Ausiejaus. Tais pačiais metais
Prienuose įsteigta pirmoji
biblioteka. Didelių darbų biblioteka nespėjo įgyvendinti,
nes prasidėjo okupacija ir karas. Biblioteka buvo įsikūrusi
centrinėje miesto gatvėje ir
užėmė vos vieną kambarėlį,
kurio didesnioji dalis priklausė skaityklai.
1937 metais Prienuose
buvo 365 namai (19 mūrinių,
14 – dviaukščių), 4200 gyventojų, 12 gatvių: Nepriklausomybės – vėliau Vytauto,
Basanavičiaus, Balbieriškio,

Prienų autobusų stotis sovietmečiu, 1966 m.
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Kęstučio, Kauno, Mokyklos,
Malūno, Nemuno, Iškalos,
Dariaus ir Girėno, Nemuno
kranto ir Kauno plento ir 2
aikštės: Laisvės ir Kapų. Veikė net 121 krautuvė (didžioji
dalis priklausė žydams), 5
malūnai, 2 lentpjūvės, alaus
darykla, muilo fabrikėlis, 2
odų ir 11 batų dirbtuvių, 16
siuvyklų, 5 kirpyklos, 2 vaistinės, 4 bankai ir 3 restoranai
(Akiras-Biržys. Marijampolės
apskritis. P. 148. ) iš kurių prabangiausias priklausė žydui
Milšteinui Chaimui Ruvinui
(dabar kavinė „Vėlyvė“).
Veikė trys maldos namai:
žydų, katalikų ir liuteronų
evangelikų (iki sovietinės
okupacijos, vėliau sovietmečiu kirchėje įsikūrė kino
teatras „Spalis“, kol 1954 m.
gaisro metu pastatas sudegė).
1937 metais pradėti ir naujo
tilto per Nemuną kelyje į Birštoną projektavimo darbai:
parinkta tiltui vieta – žemiau
senojo ir sudarytas teritorijos nusausinimo projektas.
Tiltas buvo baigtas statyti iki
1939 m. Padidėjus statybų
apimčiai, iki 1940 metų miestas kiek išsiplėtė, kai kuriose
vietose ėmė vyrauti nebe senieji, o nauji ar suremontuoti
namai.
1939 metais prasidėjo
II pasaulinis karas, o 1940
metais Lietuva okupuojama Raudonosios armijos ir
prievarta prijungiama prie
Sovietų Sąjungos. Miesto ūkinėje veikloje ir gyvenime pirmosios sovietinės okupacijos
laikotarpiu vyko visai Lietuvai būdingi pertvarkymai.
Išvedus iš Prienų kareivinių
lietuviškos kariuomenės dalinius, jas užėmė Raudonoji armija. 1940 metų pabaigoje iš
Prienų repatrijavo dauguma
vokiečių. 1941 metų birželio
14 d. mieste buvo suimta ir
išvežta keliasdešimt buvusių
Lietuvos valstybės vietos valdžios tarnautojų, mokytojų
šeimų.
Antrojo pasaulinio karo
pradžioje Prienai per daug
nenukentėjo. Tačiau 1941
– 1944 m. vokiečių okupacija
prisidėjo prie miesto gyventojų sumažėjimo, nes buvo
išžudyti žydų tautybės gyventojai. Vokiečių kariuomenei besitraukiant į Vakarus
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iš ignalinos ae išvežtas paskutinis
panaudotas branduolinis kuras

norvegija atsiprašė gėjų, praėjus
beveik 70 metų po persekiojimų

Iš nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės (IAE) į specialią laikiną
saugyklą ketvirtadienį išvežtas paskutinis, 190-asis konteineris su
panaudotu branduoliniu kuru. 193,5 mln. eurų vertės saugykloje telpa
kiek daugiau nei 200 konteinerių, ji galės būti naudojama 50 metų,
vėliau numatoma pastatyti požeminę saugyklą.

Vyriausybės duomenimis, 1902–1950 metais Norvegijoje už lytinius santykius su tos pačios lyties asmenimis buvo nuteista 119 vyrų. Atitinkamas
Baudžiamojo kodekso straipsnis buvo panaikintas 1972 metų balandžio
21 dieną. ILGA 2020 m. duomenimis, homoseksualumas yra uždraustas
69 šalyse, 11 iš jų už homoseksualius santykius gresia mirties bausmė.

užimtumo tarnyba: ukrainiečiai
neišrankūs – ir su aukštuoju priima
nekvaliﬁkuoto darbo pasiūlymus

Goldberg alaus bravoras

susprogdinamas vienas didžiausių verslų – alaus bravoras bei tiltas per Nemuną. Tiltas vėliau atstatomas 1947 m.
o bravoro griuvėsiai ilgainiui
išardyti, teritorija išlyginta.
Pokario metais, nepaisant nepalankių sovietinės okupacijos sąlygų, miesto ir apylinkių
gyventojų masinių suėmimų
ir trėmimų, Prienai palaipsniui atsikūrė. 1946 m. jie tapo
apskrities, o 1950 m. – rajono
centru. Laikotarpiu nuo 1944
m. iki 1954 m. visoje Lietuvoje, taip pat ir Prienų krašte
vyko aktyvus pasipriešinimo
judėjimas prieš okupantus.
Šiame krašte susitiko dvi partizanų apygardos: Tauro ir
Dainavos.
Pradėta formuoti gyventojų aptarnavimo infrastruktūra: 1945 m. įsteigti kultūros
namai, o 1946 m. atidaroma
ligoninė. 1948 m. įkurta sviesto gamybos įmonė. Nuo 1950
m. miestas daugiausia plėtėsi
į šiaurę ir į šiaurės rytus. 1954
m. Prienų centre kilo didžiulis
gaisras, kurio metu sudegė

aikštės šiauriniame šone ir
Brundzos gatvėje stovėję mediniai namai. Po gaisro skubiai
atstatyti vieno-dviejų aukštų
tipiniai gyvenamieji namai ir
standartinės architektūros
visuomeniniai pastatai kaip
parduotuvės ar paštas. Atstatant centrą aikštėje išardytas
grindinys, nugriautas prekybinis pastatas, pasodinti medeliai. Buvusioje alaus daryklos teritorijoje įrengta nauja
autobusų stotis, kuri pradėjo
veikti jau 1956 m. Šalia stoties
iškilo pirtis ir spaustuvė.
1959 m. Basanavičiaus
gatvėje, buvusių evangelikų
liuteronų kapinių vietoje pastatytas triaukštis vidurinės
mokyklos korpusas į kurį
persikėlė Žiburio gimnazija,
tačiau jau be gimnazijos statuso, pavadinta Prienų vidurine (buvęs ant Žiburio kalnelio
gimnazijos pastatas sudegė).
Gausėjant gyventojų statybos
plėtėsi ne tik pakraščiuose,
bet ir istorinėje miesto dalyje
ją įvairiai pertvarkant. 1961
m. pastatoma nauja kepy-

kla – duonos kombinatas, o
1962 m. įkuriamas siuvimo
fabrikas „Sūduva“. 1965 m.
pastatoma nauja 150 vietų
ligoninė. 1969 m. gana reikšmingas įvykis mažame miestelyje buvo Eksperimentinių
sportinės aviacijos dirbtuvių
įkūrimas buvusiose pieninės
patalpose. Gamyklos įkūrėjas
ir ilgametis direktorius buvo
Vytautas Pakarskas. 1985 m.
gamykla persikelia į Prienų
r., Pociūnų kaimą ir veiklą
vykdo iki šių dienų. Taigi, sovietmečiu Prienų krašte tiek
infrastruktūra tiek verslai ir
gamyba buvo vystomi ir plėtojami.
1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pirmiausia buvo pasirūpinta
sovietmečiu sunaikintais istorijos reliktais: ant Nemuno
kranto, šalia tilto atstatytas
Kęstučio paminklas, pažymėta buvusi Žiburio gimnazijos
vieta, laisvės kovotojams atminti pastatyti paminklai.
Prienų krašto muziejaus vyr.
muziejininkė
Svaja Vinskaitė

Įvažiavimas į centrinę ligoninę, 1975 m.

Vilnius, balandžio 15 d.
(UŽT). Užimtumo tarnyboje šiuo metu registruota
daugiau nei 8,5 tūkst. darbo
ieškančių asmenų iš Ukrainos, iš jų dauguma (91 proc.)
– moterys. Jaunimas iki 29
metų sudaro penktadalį
(21,8 proc.), 30-49 m. asmenys – 62,9 proc., vyresni nei
50 metų – 15,3 proc.
Apie 40 proc. atvykusių
ukrainiečių yra įgiję aukštąjį
išsilavinimą. Dalis jų sutinka
priimti specialių įgūdžių nereikalaujančio ir nekvalifikuoto darbo pasiūlymus, kol
jų diplomai bus įvertinti ir pripažinti Lietuvoje.
Ukrainiečiai daugiausiai
ieško pagalbinio darbininko darbo. Nemažai norinčių
dirbti pardavėjais, pakuotojais, administratoriais, virėjais, automobilio vairuotojais.
Tarp Užimtumo tarnyboje registruotų yra ieškančių piloto,
mokytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, tatuiruočių
meistro, kirpėjo ar kosmetologo darbo.
4,5 tūkst. darbdavių Užimtumo tarnyboje kovą įregistravo 10,2 tūkst. darbo pasiūlymų ukrainiečiams. Daugiausiai laisvų darbo vietų
– Vilniaus (43,3 proc.), Kauno
(13,8 proc.) ir Klaipėdos (10
proc.) miestų savivaldybėse.
Darbo skelbimų daugiausiai pateikė apdirbamosios
gamybos, statybos, administracinės ir aptarnavimo
veiklos, apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų teikimo,
didmeninės ir mažmeninės
prekybos srityje veiklą vykdančios įmonės.
Didžiausios galimybės
dirbti biurų, viešbučių ir kitų

įstaigų valytojais, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių
transporto priemonių vairuotojais, virėjais, pagalbiniais
darbininkais, siuvėjais, kepėjais ir konditeriais, virtuvės
pagalbininkais, prekių krovėjais į lentynas, autobusų ir troleibusų vairuotojais, statybininkais, betonuotojais, dažytojais, nekvalifikuotais apdirbimo pramonės darbininkais.
Tačiau laisvų darbo vietų yra
ir mokytojams, inžinieriams,
vadybininkams, farmacininkams ir slaugytojams.
Užimtumo tarnybai padedant 3,4 tūkst. ukrainiečių
įsidarbino. Dauguma pradėjo dirbti nekvalifikuotą darbą – pagalbiniais darbininkais, biurų, viešbučių ir kitų
įstaigų valytojais, prekių krovėjais į lentynas, pakuotojais
(rankomis). Kvalifikuotų darbuotojų grupėje daugiausiai
dirba kepėjais ir konditeriais,
siuvėjais, virėjais ir mokytojų
padėjėjais.
Užimtumo tarnyboje pradėjo dirbti 5 darbo patirtį
valstybiniame sektoriuje turintys asmenys iš Ukrainos,
prisidedantys prie ukrainiečių integracijos į darbo
rinką.
Darbo ieškantiems ukrainiečiams nuolat organizuojami susitikimai su darbdaviais supažindinant juos su
Lietuvos įmonėmis ir įsidarbinimo galimybėmis. Vilniuje 5 įvykusiuose renginiuose
dalyvavo 50 darbdavių ir 784
ukrainiečiai. Kaune organizuotos 25 darbuotojų atrankos. Šiauliuose kontaktų renginyje „Renkuosi darbą Šiauliuose“ dalyvavo 19 darbdavių ir 115 ukrainiečių.
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kuriems dar nereikia
nuolatinės globos.
Gyventojams yra sudarytos
gyvenimo sąlygos, kuo panašesnės į turėtas namuose, jie
tvarkosi savarankiškai su minimalia pagalba iš šalies, patys moka būsto išlaikymo ir
komunalinius mokesčius.
Lengviau išvengti ligų,
nei jas gydyti
Įstaigos vadovė L. Kazlauskienė yra ir šeimos gydytoja,
todėl ne kartą įsitikino, kad
visada lengviau išvengti ligų,
nei jas gydyti.
„Mes, lietuviai, neturime
tradicijų rūpintis savo sveikata: mankštintis, būti fiziškai
aktyvūs, sveikai maitintis. Ir

liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos, širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos.
„Tereikia jomis pasinaudoti. Tačiau pacientai tai daro ne
itin noriai, o juos pritraukti ir
įkalbinti jas atlikti ne visada
lengva. Juk dažnai anksti nustatyta liga gali išgelbėti gyvybę, – apgailestavo L. Kazlauskienė, ragindama visus
kreiptis į šeimos gydytojus ir
pasinaudoti šiomis nemokamomis paslaugomis. – Mes
dar neįsisąmoniname tiesos,
kad ir patys esame atsakingi
už savo sveikatą, o medikai
gali mums padėti ja rūpintis.
Norėdami išsaugoti ar pagerinti sveikatą mes patys turime įdėti daug darbo.“

Poliklinikos pastatas

nepamiršti geros nuotaikos!“,
– įsitikinusi gydytoja.
Dar vienas svarbus veiksnys – profilaktika. Valstybė
finansuoja nemažai prevencinių programų: gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio, storosios žarnos vėžio, priešinės

Įstaigos vadovės teigimu,
mes patys susigadiname sveikatą, o paskui iš gydytojo tikimės stebuklingos tabletės,
kuri išgydytų.
Jei ligų išvengti nepavyksta, padėti gali dalyvavimas
projekte „Inovatyvus pas-

Poilsio kambarys Slaugos ir palaikomojo skyriaus ligoniams.

VšĮ Veiverių pirminės sveikatos
priežiūros centro (PSPC) direktorė
Lina Kazlauskienė ir socialinė
darbuotoja Virginija Deltuvaitė.

laugų teikimas poliligotiems
pacientams“, kuriuo siekiama pacientus kuo geriau išmokyti valdyti lėtines ligas,
gyventi su jomis. Šiame projekte dalyvauja ir VšĮ Veiverių PSPC (poliklinika). Pacientams suteikiama daug
informacijos apie tai, kaip
kontroliuoti savo ligas, apie
judėjimo būtinybę ir kitais
klausimais. Didžiausią darbą
šiame projekte atlieka bendrosios praktikos slaugytoja
Dalia Spūdienė.
Gydytojas pacientui turi
tapti draugu
Paklausta, kas sunkiausia
medikams, L. Kazlauskienė
įvardijo popierizmą, kurio
daugėja, nepaisant informacinių technologijų prieinamumo.
„Juk vis vien turime viską
užrašyti, užregistruoti, užfiksuoti. Daug laiko užima besikeičiančių, kartais ir sunkiai
„įskaitomų“ įsakymų nagrinėjimas, perskaitymas, daž-

Bendrosios praktikos slaugytoja Virginija Gudynienė.

nas jų kaitaliojimas“, – kalbėjo
gydymo įstaigos vadovė.
Ji minėjo ir medicinai skiriamą finansavimą, kuris
nepasiveja augančių kainų,
didėjančios infliacijos, ir didėjantį pacientams reikalingų pažymų, siuntimų, vaistų

išrašymų skaičių.
O labiausiai ir pacientams,
ir, be abejo, gydytojams, nepatinka, kad labai nedaug laiko lieka bendravimui. Pasak
gydytojos, norint išsiaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, žmogui
skauda koją, reikia daug in-

Ilgas ir siauras poliklinikos koridorius.

formacijos, nes priežasčių gali būti begalė: „Negali gydyti
simptomų, svarbiausia – surasti priežastinį ryšį“.
„Gydytojas pacientui turi
tapti draugu, todėl nereikia
bijoti gydytojų“, – įsitikinusi
ne vieną dešimtmetį šeimos
gydytoja dirbanti L. Kazlauskienė.
Ne tik Veiverių, bet turbūt
ir visų nedidelių miestelių
gydymo įstaigos susiduria
su dar viena nerimą keliančia problema. Tai – senstantys
darbuotojai. Pasak įstaigos vadovės, dalis jų kolektyvo, nors
ir labai darbštaus, patyrusio ir
draugiško, pamažu pasiekia
pensinį amžių, o surasti jiems
pamainą bus problema, nes
slauga – ne prestižinė ir labai
sunki medicinos darbuotojų
darbo sritis.
Veiverių PSPC įsikūręs
trijuose pastatuose
Seniausiame, statytame XX
a pradžioje (buvusioje klebonijoje), pristačius priestatą,
veikė prestižinis Kauno klinikų kardiologijos ligoninės
Veiverių reabilitacijos skyrius,
į kurį pacientus iš Kauno net
malūnsparniu atskraidindavo. Dabar vietoj buvusios klebonijos – koplytėlė, o ten, kur
sveikatą stiprino kardiologų

Globos skyriuje
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tarybos posėdyje svarstyti prasidėjo derybos dėl
patikėjimo teise valdomą
klausimai
nekilnojamąjį turtą – IS-1 ke- antrojo pėstininkų kovos
Prienai, balandžio 15 d. lią Kauno pl.–Linksmakalnis
(Prienų r. sav. inf.). Balandžio (unik. Nr. 4400-5333-3218, mašinų „Boxer“ įsigijimo
Rekonstruoto pastato pirmame aukšte – Savarankiško gyvenimo namai, kuriuose
gali įsikurti 10 gyventojų, antrame – Globos skyrius, turintis 15 vietų.

pacientai – Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus palatos bei kiti kabinetai. Ši pastato dalis prieš keletą metų
buvo suremontuota.
„Jauniausiame“ pastate,
statytame 1977 m., po rekonstrukcijos veikia Globos
skyrius bei Savarankiško gyvenimo namai. Tačiau šiuos
du pastatus jungiantis poliklinikos pastatas – apverktinos būklės.
Apie 1966 metus statytas
pastatas – ne tik morališkai,
bet ir fiziškai nusidėvėjęs ir
visiškai nepritaikytas poliklinikos poreikiams. Jis, kaip
juokavo įstaigos vadovė, per
ilgus metus sulipdytas kaip
kregždžių lizdas. Dviejų aukštų pastato pirmame aukšte
esančios nedidelės patalpos
naudojamos sandėliavimui,
gydytojų kabinetai įrengti
antrame aukšte, todėl sunkiai pasiekiami vyresnio amžiaus, ligotiems pacientams.
Pasak L. Kazlauskienės, reikia
keisti viską: ir kabinetų išdėstymą, ir langus, ir stogą... Specialistų paskaičiavimu, pastato remontuoti neapsimoka, pigiau būtų nugriauti ir jo
vietoje pastatyti naują, kuris
būtų šiuolaikiškas, patogus
ne tik pacientams, bet ir darbuotojams.
„Todėl ir neinvestuojame
į rimtus remontus, nes neapsimoka. Žinoma, tam pirmiausia reikia daug pinigų,
o finansavimo iš ES fondų ir
kitų projektų negalime gauti, nes prisirašiusių pacientų
skaičius per mažas. Todėl atliekame tik kosmetinį remontą, atnaujinome baldus, medicininę įrangą, įsirengėme
kondicionierius“, – pasakojo
L. Kazlauskienė.
Jau prieš penkerius metus
buvo parengtas preliminarus pastato rekonstrukcijos
projektas, kuris kol kas dūla

stalčiuje.
Tačiau svajonė turėti šiuolaikišką poliklinikos pastatą
neblėsta. Apie galimybes renovuoti ar statyti naują poliklinikos pastatą neseniai buvo tartasi su Prienų rajono
savivaldybės meru. Jis žadėjo
ieškoti galimybių poliklinikai
atnaujinti. Tuomet gal būtų
galima turėti ir socialinį darbuotoją, kineziterapijos specialistą, atvejo vadybininką.
Po darbo vieni – į keliones,
kiti – į gėlynus, treti ima į
rankas virbalus
Paklausta, kuo užsiima medikai nusivilkę baltus chalatus, L. Kazlauskienė pasakojo,
kad kolegos turi įvairių talentų: yra rašančių eilėraščius,
auginančių gėles, skaitančių
knygas, kepančių pyragus, užsiimančių rankdarbiais ir t. t.
Jos pačios didžiausias pomėgis – kelionės. Keliauja ir
po Lietuvą, ir po Europą, tačiau didžiausia meilė – Kroatija, kurią stengiasi aplankyti
kasmet. Kai prieš porą metų dėl pandemijos negalėjo
nuvykti, pernai nuvažiavo
du kartus. Važiuoja su vyru,
draugais ar giminaičiais savo
automobiliu vis į skirtingas
mylimos šalies vietas. Šiais
metais kelionė į Kroatiją numatyta ankstyvą rudenį.
Direktorė tikisi, kad jau
greitai grįšime į gyvenimą,
koks buvo iki pandemijos,
nes ir kolektyvas labai pasiilgo bendrų iškylų, susibūrimų,
pietų. Juk jau ateina pavasaris
su saule ir gera nuotaika.
Paklausta, kokiomis nuotaikomis pasitinka Medicinos
darbuotojų dieną, Veiverių
PSPC direktorė L. Kazlauskienė sakė: „Su viltimi. Kad viskas
bus gerai, kad taika bus ne tik
pasaulyje, bet ir mūsų viduje.
Kai nesipyksime patys su savimi, nebūsime pikti, tuomet
būsime ir sveikesni.“

14 d. vykusiame nuotoliniame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 35 klausimai. Išklausytos
ir patvirtintos rajono švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų
įstaigų ir VšĮ „Prienai“ 2021
m. veiklos ataskaitos.
Švietimo įstaigų vadovai,
pristatydami
ataskaitas,
trumpai pasidalijo mintimis
apie ukrainiečių vaikų integraciją į mokyklos bendruomenę bei ugdymo procesą.
Vadovai pasidžiaugė, kad šis
procesas vyksta sklandžiai,
vaikai greit mokosi lietuvių
kalbos, suranda bendraamžių draugų. Jiems parengti
individualūs ugdymo planai, vykdomos neformaliojo
švietimo, integracijos veiklos, palaikomas nuolatinis
ryšys su šeimomis.
Kaip paminėjo kultūros
centrų vadovai, ukrainiečiai
įtraukiami ir į kultūrines
veiklas: noriai dalyvauja linijinių šokių užsiėmimuose,
kitose veiklose, renginiuose.
Ukrainiečiams paslaugas teikia ir visos biudžetinės sveikatos priežiūros, socialinės
įstaigos.
Kelias Kauno pl.–
Linksmakalnis
perduotas Kauno rajono
savivaldybei
Taryba perdavė Kauno
rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms
funkcijoms
(savivaldybių
vietinės reikšmės keliams ir
gatvėms prižiūrėti, taisyti,
tiesti ir saugiam eismui organizuoti) įgyvendinti Prienų
rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir
šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos
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ilgis – 0,632 km, danga – asfaltbetonis), esantį Prienų
rajono savivaldybės teritorijoje, Išlaužo kaime.
Prienų rajono savivaldybė
minėtą kelią kas metai remontuoja ir prižiūri, tačiau
daugiausia juo naudojasi
Kauno rajono savivaldybės
gyventojai. Aptarus situaciją
su Kauno rajono savivaldybe
priimtas sprendimas kelią
perduoti.
Numatyta finansinė
parama ukrainiečiams
Posėdyje taip pat patvirtinti Vienkartinių, tikslinių,
sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo
tvarkos aprašo pakeitimai.
Pakeitimai pritaikyti karo
pabėgėliams iš Ukrainos,
kurie Lietuvos Respublikoje
pateikė prašymus dėl laikinosios apsaugos suteikimo,
iki ji bus suteikta, arba kuriems Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu suteikta laikinoji apsauga, iki
jiems bus išduotas leidimas
laikinai gyventi. Kitaip tariant, numatytos galimybės
skirti vienkartines pašalpas
užsieniečiams, pasitraukusiems iš teritorijos, kurioje
vyksta kariniai veiksmai, ir
negalintiems grįžti į kilmės
valstybę ir kuriems pagalba
neatidėliotinai
reikalinga
Prienų rajone. Vienkartinės
pašalpos bus mokamos iš
2022 m. savivaldybės biudžete numatytų socialinei piniginei paramai skirtų lėšų.
Jiems gavus laikiną leidimą
gyventi Lietuvoje, bus taikomas Piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymas, Išmokų vaikams įstatymas ir
kiti teisės aktai.

Vilnius, balandžio 15 d.
(LR KAM). Balandžio 19 d.
krašto apsaugos viceministro Viliaus Semeškos
vadovaujama
delegacija
Miunchene susitiko su tarptautinės ginkluotės pirkimo
organizacijos OCCAR, konsorciumo ARTEC ir įmonių
„Krauss-Maﬀei Weggman“
bei „Rheinmatall“ atstovais,
su kuriais aptartos galimybės Lietuvai toliau tiekti
pėstininkų kovos mašinas
„Vilkas“ („Boxer“).
„Pasiruošimas deryboms
prasidėjo metų pradžioje ir
šiandien mes jau kalbamės
apie galimo užsakymo konkrečius kiekius, vertes bei
tiekimo terminus. Sprendimas likti prie tos pačios
pėstininkų kovos mašinų
platformos yra racionalus ir
leisiantis efektyviai naudoti
krašto apsaugai skiriamus
resursus”, – teigia V. Semeška. Šis sprendimas priimtas
įvertinus ir pamokas, kurios
matomos Ukrainos kare.
Pasak viceministro, sutartis dėl naujųjų šarvuočių gali
būti pasirašyta dar šių metų
vasarą. Planuojama Lietuvos kariuomenę sustiprinti
papildomai daugiau nei 120
„Boxer“ tipo pėstininkų šarvuotųjų pėstininkų kovos
mašinų. Iš jų dalis būtų su 30
mm patranka, o kiti – su 12,7

mm kulkosvaidžiu.
Pasirašius sutartį, naujųjų pėstininkų kovos mašinų
„Vilkas“ tiekimas prasidėtų
2023 m. pabaigoje – 2024 m.
pradžioje.
Jau turimose pagal Lietuvos kariuomenės reikalavimus
sukonstruotose
pėstininkų kovos mašinose
„Vilkas“ sumontuoti Izraelio
gamybos ginkluotės bokšteliai, jos apginkluotos JAV
gamintojo 30 mm patrankomis MK-44S ir Izraelio
gaminamomis prieštankinėmis raketomis „Spike LR“.
Jose taip pat integruota kita
specializuota įranga, elektroninės sistemos. Sutarties
įgyvendinimą vykdo ir prižiūri bendradarbiavimo ginkluotės srityje tarptautinė
jungtinė ginkluotės pirkimo
organizacija OCCAR.
Lietuva yra tarptautinė
ginkluotės įsigijimo organizacija OCCAR narė. Ši organizacija administruoja ir vykdo
įsigijimus, atstovauja šalis derybose su gamintojais, vėliau
– gaminant ginkluotės sistemas. „Boxer“ šarvuočių įsigijimus organizacija padeda
vykdyti Lietuvai, Vokietijai,
Nyderlandams ir Jungtinei
Karalystei. Taip pat OCCAR
administruoja tokius įsijimo
projektus kaip A400M, COBRA ir TIGER.

tikimo žemės kasimo darbams numerį.
> Suderinti techninį darbo projektą su ESO atstovu
Elektra/Dujos kai darbai
vykdomi pagal projektą.
> Laikytis visų saugos
priemonių.

Vilnius, balandžio 15 d. (LR
KAM). Lietuvą pasiekė JAV
Pensilvanijos nacionalinės
gvardijos 109-ojo artilerijos
pulko 1-ojo bataliono kariai
su kovine technika. Šis vienatas sustiprins jau esamus
JAV rotacinius pajėgumus
Lietuvoje. Vieneto sudėtyje
- baterija su 155mm savaiegėmis haubicomis M109A6
„Paladin“ ir dar virš 100 kitų

transporto priemonių. Karinė technika iki Generolo
Silvestro Žukausko poligono
(Švenčionių r.), kur įsikurs
JAV vienetas, buvo gabenama geležinkeliais. Atvykę kariai gegužės mėn. Generolo
Silvestro Žukausko poligone
kartu su Lietuvos ir kitų šalių
kariais dalyvaus tarptautinėse kovinio šaudymo pratybose.

elektros energijos skirstymo Į lietuvą atvyko papildomos Jav
operatorius (eSo) atkreipia artilerijos sistemos „paladin“
dėmesį dėl žemės kasimo
darbų vykdymo

Prienai, balandžio 15 d.
(Prienų r. sav. inf.). Norint
vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų
inžinerinių tinklų apsaugos
zonose, būtina:
> Gauti ESO raštišką sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą.
> Gavus ESO sutikimą žemės kasimo darbams, registruoti ESO atstovo išsikvietimą telefonu 1852, nurodant
tikslų žemės darbų pradžios
laiką ir vietą bei išduoto su-
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kultūros dienos proga pasveikinti
prienų rajono kultūros darbuotojai

B

alandžio 14 d. Prienų
kultūros ir laisvalaikio
centre įvyko šventinis Kultūros dienos minėjimas, kurio
metu padėkota rajono kultūros darbuotojams už kūrybiškumą, neišsenkančias
idėjas ir meilę menui.
Į šventę susirinkusius kultūros darbuotojus ir svečius
daina pasveikino atlikėja Vytautė Radzevičiūtė.
Tardamas sveikinimo žodį
ir džiaugdamasis galimybe
po ilgesnės pertraukos pasveikinti visus kultūros darbuotojus šventinėje aplinkoje Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas
pažymėjo, kad kultūra yra tai,

ros projektų ir edukacinių
programų vadovė, jaunimo
darbuotoja-jaunimo projektų koordinatorė. Prizą, piniginį čekį (20 bazinių socialinių
išmokų dydžio), pažymėjimą
ir gėlių puokštę nominantei
įteikė Savivaldybės meras A.
Vaicekauskas, Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ir Kultūros ir turizmo
skyriaus vedėjas Rimantas
Šiugždinis.
Dėkodama už garbingą
įvertinimą nominantė pabrėžė, kad be komandinio
darbo, kolegų palaikymo pasiekti tikslų būtų daug sunkiau. „Linkiu, kad būtume
bendruomeniški, solidarūs ir

kas mus lydi nuo pat vaikystės, telkia, sukuria aplinką,
kurioje kuriame, gyvename,
bendraujame. „Be kultūros
negali būti nei valstybės pažangos, nei jos gerovės“, – pabrėžė meras. Jis padėkojo
visiems rajono kultūros darbuotojams už kūrybiškumą,
kurį jie sugebėjo parodyti net
ir pandeminiu laikotarpiu, už
atrastus naujus būdus suburti žiūrovus ir palinkėjo toliau
kelti kultūros lygį, išlikti kūrybingiems bei veikliems.
Metų kultūros
darbuotoja – Živilė
Rusevičienė
Komisijos sprendimu Prienų rajono savivaldybės konkurso „Metų kultūros darbuotojas“ nugalėtoja tapo Živilė
Rusevičienė, Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro kultū-

suprastume, kiek daug galima
padaryti turint bendrą tikslą,
įveikti net tokias negandas,
kokias matome vykstančias
kaimyninėje šalyje. Pasitikėjimo, tikėjimo ir laisvės!“ – palinkėjimu kiekvienam savo
kalbą užbaigė Metų kultūros
darbuotoja Ž. Rusevičienė.
Kultūros
puoselėtojams –
Savivaldybės vadovų
padėkos
Kultūros dienos proga Savivaldybės mero A. Vaicekausko padėka už kūrybišką,
įtraukią, paveikią kultūrinę
ir edukacinę veiklą aktualizuojant, populiarinant ir atveriant plačiajai visuomenei
unikalų Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje saugomą poeto Justino
Marcinkevičiaus kultūrinį pa-

likimą, skatinant susidomėjimą krašto kultūrine aplinka, didinant Prienų krašto ir
bibliotekos žinomumą, bendruomenės dalyvavimą kul-

Garmuvienei, Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvo
vadovei Dalei Zagurskienei.
Dar trims kultūros darbuo-

tūroje įteikta Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos metodininkei Daliai Bredelienei. Už kūrybišką,
įtraukią, paveikią kultūrinę
ir edukacinę veiklą, Prienų
krašto muziejaus puoselėjimą, prasmingą projektinę veiklą, kruopštumą ir atsakingą
požiūrį į darbą apdovanojimas skirtas ir Prienų krašto
muziejaus direktoriaus pavaduotojai, vyr. fondų saugotojai
Ernestai Juodsnukytei.
Savivaldybės administracijos direktorės J. Zailskienės
padėkos už aktyvią profesinę
ir projektinę veiklą, kultūros
tradicijų puoselėjimą ir sklaidą įteiktos Veiverių kultūros ir
laisvalaikio centro direktorei
Elenai Simonavičienei, Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktorei Neringai

tojams – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus
vedėjai Laimai Vabolienei,
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centro mėgėjų meno kolektyvo vadovui Tomui Ivanauskui,
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro meno vadovui
Vaidui Lengvinui – įteiktos
Kultūros ir turizmo skyriaus
vedėjo R. Šiugždinio padėkos
už aktyvią ir prasmingą profesinę veiklą.
Visiems nominantams
įteiktos Savivaldybės dovanos ir gėlės.
Kultūros dienos ir kultūros
darbuotojų pagerbimo šventės dalyviams Savivaldybė dovanojo Klaipėdos jaunimo teatro spektaklį-koncertą „Graži ir ta galinga“.
Prienų r. sav. informacija

Metų kultūros darbuotoja
Živilė rusevičienė:
„Maloniausia dirbti ten, kur
matau didžiausią prasmę“

Laima

DUOBLIENĖ
Iškilminga proga kalbiname Prienų krašto Metų kultūros darbuotoja išrinktą Živilę
Rusevičienę.
Pernai kolegos jus su Daiva Radzevičiene išrinko geriausiomis Prienų KLC darbuotojomis. O koks jausmas apėmė, kai šiais metais tapote geriausia Prienų r. savivaldybės kultūros
darbuotoja?
Taip, pernai buvo labai malonu iš kultūros centro kolegų gauti įvertinimą, nes tai
ženklas, kad esi gerbiama
savo kolektyvo, kad vertinamas indėlis į įstaigos veiklą.
Šie metai buvo iškilmingesni, nes įvertino ne vien mane
delegavusi komanda, bet ir
garbinga savivaldybės atstovų komisija. Buvo garbė jau
vien pakliūti į puikių kultūros srities kolegų sąrašą, o
būti išrinktai geriausia buvo
išties labai netikėta, bet, žinoma, malonu.
Kas, jūsų manymu, lėmė
tokį komisijos sprendimą?
Kokius savo pastarųjų metų darbus pati įvertintumėt
geriausiai?
Šie ketveri darbo Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre metai buvo išties labai
turiningi, nes nuveikta daug
įvairių darbų. Taip pat jie buvo ir kupini iššūkių bei bandymo įnešti naujų, šiuolaikiškų vėjų, suaktyvinti jaunosios
kartos saviraiškos galimybes.
Kultūros srityje darbas yra
komandinis, tad sunku kažką konkretaus išskirti, nebent
tai, kad suaktyvėjo projektinis finansavimas, tad galėjome užmegzti daugybę puikių
kontaktų su profesionaliojo
meno atstovais, kurie mums
suteikia papildomų galimy-

bių šviesti Prienų publiką ir
sumažinti kultūrinį atotrūkį
nuo didžiųjų Lietuvos miestų. Pastebiu, kad visuomenėje mane labiausiai atpažįsta
kaip atviros jaunimo erdvės
„Prienas“ atstovę, kuri rūpinasi jaunuolių poreikiais
ir ugdo savanorius, padeda
atsiskleisti įvairiems talentams. Ši sritis man labai artima ir brangi, nes maloniausia
dirbti ten, kur matau didžiausią prasmę. Su jaunimu dirbu
jau ketvirti metai, nuo pat pirmųjų atviros jaunimo erdvės
įsteigimo Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre dienų. Ši
vieta man kaip vaikas, kuris
nuo kūdikystės išsūpuotas,
išaugintas ir, įgavęs savo veidą, aktyviai juda pirmyn. Norisi pamatyti, kur jaunimas
su savo veikla nukeliaus, gal
išaugs į atvirą jaunimo centrą? Nes tai mūsų tikslas, kurio link judame.
Kokie artimesni ir tolimesni planai?
Šie metai kupini įvairių kultūrinių ir su jaunimo veikla
susijusių projektų ir planų.
Laukia Joninių renginių ciklas, Jaunimo diena, Jaunimo
meno paroda „Po grindim 2“,
kūrybinės dirbtuvės „Pasaką kuria vaikai“, Duonos ir
ugnies festivalis, profesionalaus šiuolaikinio šokio projektas „PROmetėjas“, su kitais partneriais – šiuolaikinio
cirko festivalis „Cirkuliacija“,
„Naujasis Baltijos šokis“, meninės rezidencijos ir kita. O
kur dar visa kita Prienų kultūros ir laisvalaikio centro
bei atviros jaunimo erdvės
veikla….Tad veiklų tiek, kad
ir asmeniniams planams kartais pritrūksta laiko. Nors tai
kartais ima varginti, bet tokia
jau kultūros darbuotojo dalia.
O kur gyvenimas nuves toliau
– laikas parodys.
Ačiū už pokalbį.
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lietuviai kelionėms lėktuvais netaupo

Baigėsi tarptautinės karo inžinierių
pratybos „inžinierių griausmas“

Keleivių skaičius, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu,
išaugo 5,5 karto, skrydžių – beveik 2,5 karto. Per pirmus tris šių metų
mėnesius Lietuvos oro uostuose aptarnauta 818 tūkst. keleivių. Pernai
tuo pat metu aptarnauta 147 tūkst. keleivių. Per Kauno oro vartus
per pirmuosius tris mėnesius keliavo 10,5 karto daugiau keleivių nei
pernai tuo pačiu laikotarpiu ir tai yra net 93 proc. rekordiniais laikytų
2019 metų to paties laikotarpio lygio.

Baigėsi Lietuvos kariuomenės didžiausios karo inžinierių lauko taktinės pratybos „Inžinierių griausmas 2022“. Juozo Vitkaus inžinerijos
bataliono kasmet organizuojamos pratybos šiemet neplanuotai tapo
tarptautinėmis. Lietuvoje, reaguojant į karinį konfliktą Ukrainoje, į
pratybas buvo integruoti ir JAV 366 bataliono kariai.

trečiajame „Dainų dainelės“ etape – keturios mūsų krašto erasmus+ savaitė italijos
nugalėtojomis tapo Prie- (mokyt. R. Liutvynskienė).
teatre vyksiančiame baigiadainininkės ponų meninio
žodžių ir jais žaidė, skaitė italavinimo studijos
Konkurse jos pasirodys jau majame koncerte, spręs ne tik mokykloje
lų literatūrą ir ją aptarė, piešė
rasidėjo trečiasis 25- solistė Vytautė Radzevičiūtė šį sekmadienį (balandžio 24 komisija, prie to gali prisidėti

P

ojo Lietuvos vaikų
ir moksleivių televizijos
konkurso „Dainų dainelė“
etapas.
Antrojo (regioninio) eta-

(mokyt. R. Liutvynskienė),
Birštono meno mokyklos solistė Agnė Baliūnaitė (mokyt.
R. Černiauskienė) bei duetas
Adrija ir Austėja Suchockaitės

d.). Konkurso transliaciją 16
val. bus galima stebėti per
LRT PLIUS.
Kas pasirodys Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto

ir televizijos žiūrovai. Balsavimas LRT internetiniame puslapyje prasideda kartu su laida
ir tęsiasi iki artimiausio šeštadienio 20 val. NG

mošiūnienė, mokiniai Viktorija Černevičiūtė, Austėja
Visockaitė, Emilija Mitrulevičiūtė, Nojus Laukevičius,
Lukas Barkauskas ir Aivaras
Raugevičius. Nuo 2020 m.
vykdomo projekto tikslas
– skatinti jaunų žmonių finansinį raštingumą siekiant
atsakingo vartojimo, gyvenimo įpročių keitimo bei finansinio
raštingumo žinių.
Projektinio susitikimo metu mokytojai bei mokiniai
ne tik susipažino su
projekto dalyviais,
aplankė mokyklą,
miesto savivaldybę, bet ir pristatė
projektinius darbus:
„Mano žaliasis miestas“, „Lietuvos pinigų istorija“, „Apklausos apie paauglių vartojimo įpročius analizė“. Projekto
dalyviai diskutavo su mitybos
specialiste bei dalyvavo kitose
veiklose, kurios įkvėpė gyventi

sveikiau, siekti žinių, padedančių mažinti vartotojiškumą,
prisidėti prie gamtai naudingų idėjų realizavimo.
Projekto dalyviai aplankė
„Boromir“ gamyklą, aprūpinančią regioną įvairiais duonos gaminiais, taip pat nepamiršo ir senųjų Rumunijos
tradicijų – aplankė Olari kaime veikiantį molinių puodų

žiedimo verslą. Savo unikalia
architektūra projekto dalyvius
sužavėjo Sibiu miestas.
Susitikimo dalyviai dėkoja
už suteiktas galimybes pažinti žmones iš skirtingų Europos
šalių, susirasti naujų draugų,
įgyti žinių apie finansinį raštingumą ir gyvenimo tvarumą.

„Žiburio“ gimnazijos komanda – erasmus+ projekto
susitikime rumunijoje

B

alandžio 3–9 d. Rumunijoje, RamnicuValcea mieste, „Matei Basarab“ koledže įvyko antrasis
Erasmus+ KA-2 projekto
„Finansinis
raštingumas
– kelias į saikingą vartojimą“ („Financial literacy – a
path to conscious consumerism“) susitikimas. Susiti-

kime dalyvavo mokytojai ir
mokiniai iš Graikijos, Slovakijos, Rumunijos, Portugalijos ir Lietuvos. Prienų „Žiburio“ gimnazijos komandą
sudarė mokytojos Jūratė
Grybauskienė ir Jurgita Ta-

Prienų „Žiburio“ gimnazijos
II d kl. mokinė
Emilija Mitrulevičiūtė.

P

irmąją 2022 metų balandžio savaitę Prienų
„Ąžuolo“ progimnazijos penktokai Tomas, Augustas, Airina
ir Luka kartu su mokytoja S.
Pikiene ir Erasmus + KA229
projekto „Europe-Our Home“
(„Europa – mūsų namai“) koordinatore A. Berezovskaja
praleido Italijoje. Mūsų partnerė, Italijos mokykla Instituto Comprehensivo „Egnazo
Dante“ iš Alatri, pakvietė mus
į susitikimą. Tai jau ketvirtasis
šio projekto susitikimas.
Italijoje situacija dėl COVID
19 pandemijos vis dar labai
sudėtinga, todėl delegacijos
nebuvo įleistos į mokyklą, bet

mokyklos bendruomenė mus
šiltai pasitiko mokyklos kieme. Plazdėjo šalių vėliavos,
laukė direktorės, tėvų komiteto pirmininko, miesto mero
sveikinimo žodžiai, mokinių
koncertas.
Mokiniai susipažino su skirtingomis darbų atlikimo technikomis, mokėsi italų kalbos

Erasmus plakatą, viktorinose
gilino savo žinias apie Europos
Sąjungą. Visus nustebino mokykloje laikomi du šuniukai,
kurie nepaliko abejingo nė vieno dalyvio. Šunys čia padeda
mokytis turintiems sunkumų
mokiniams, nes šioje mokykloje yra praktikuojama šunų
terapija. Vaikai, turintys disleksijos ir panašių problemų,
mokosi jų padedami. Dirbdami vaikai turi galimybę liesti
šunis ir taip lengviau koncentruoti dėmesį atliekamam
darbui. Šunys šioje mokykloje laikomi lygiaverčiais darbuotojais.
Tai buvo turininga savaitė,
sklidina kultūrinės,
pažintinės veiklos,
bendravimo akimirkų. Kiekvienas dalyvis įgijo naujos patirties, praturtino savo
vidinį pasaulį.
Tokie susitikimai, kuriuose pagrindiniai dalyviai
yra mokiniai, turėtų
padėti kiekvienam
išgyventi tuos iššūkius, su kuriais susiduriama, ypatingai tam tikrais istoriniais momentais.
Šitie susitikimai padeda mums suprasti
vieniems kitus ir gyventi kartu, nes Europos Sąjungos šūkis yra „Susivieniję
įvairovėje“. Erasmus+ projektas padeda įgyvendinti šį šūkį.
Europa yra mūsų namai.
Kitas susitikimas, baigiamasis, vyks mūsų progimnazijoje
gegužės mėnesį.
Projekto koordinatorė
Adelė Berezovskaja
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LAIKRAŠČIO „NAUJASIS GĖLUPIS“ PRIEDAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

kviečiame teikti kandidatūras vytauto Jurgio
Meškos premijai gauti
-nuopelnai (mokslinė veiBirštonas, balandžio 21
d. (Birštono sav. inf.). Birštono savivaldybė kviečia teikti
kandidatūras Vytauto Jurgio
Meškos premijai gauti. Ši premija skiriama asmenims, pasižymėjusiems medicininės
reabilitacijos ir sanatorinio
gydymo srityje.
Premijos suteikimo tikslas – įvertinti medicinos darbuotojų (gydytojų, slaugytojų, kineziterapeutų ir kt.) veiklos rezultatus ir skatinti juos
praktinei, mokslinei, novatoriškai veiklai.
Kandidatams, pretenduojantiems gauti Premiją, taikomas vienas iš šių kriterijų:
– nuopelnai medicininės

reabilitacijos ir sanatorinio
gydymo srityje (daugiausiai
padėkų, pagyrimų sulaukę
darbuotojai);
– visuomeninė veikla, patirties sklaida (straipsnių, metodinių priemonių, seminarų,
paskaitų organizavimas ir rengimas, dalyvavimas Birštono
savivaldybės, šalies, tarptautiniuose projektuose, įvairiapusis dalijimasis žiniomis ir patirtimi su kolegomis ir kt.);
– darbai sveikatos apsaugos srityje, prisidedantys prie
Birštono savivaldybės ir šalies
sveikatos politikos medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo srityje formavimo
ir įgyvendinimo;

Birštonas, balandžio 15 d.
(Birštono meno mokyklos
inf.). Balandžio 14 d. Birštono kurhauze vyko V konkursas „Bėgantys pirštukai“,
kuriame dalyvavo mažieji
pianistai iš Alytaus, Prienų,
Garliavos, Druskininkų, Vilniaus, Birštono meno ir muzikos mokyklų. Džiugu, kad
konkursas vyko gyvai, o 26
dalyviai buvo įvertinti diplomais bei prizais.

Birštono meno mokyklos
mokiniai – E. Marcinkevičiūtė (mokyt. O. Zubavičienė),
B. Dargytė, A. Jaunčiulis (mokyt. E. Kiškienė), E. Baltušytė,
G.Abariūtė (mokyt. D. Jegelevičienė) pelnė II vietos laureato diplomus. Pagrindinis
konkurso apdovanojimas –
GRAND PRIX – atiteko Birštono meno mokyklos 3 klasės
mokinei D. Valiūtei (parengė
mokyt. R. Bivainienė).

kla) kurortologijos srityje;
– aktyvus, inovatyvus, atsakingas darbas sveikatos priežiūros įstaigoje.
Kandidatus gali siūlyti įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės gyventojai. Argumentuotus pasiūlymus ir kandidatų pristatymus
prašome pateikti Birštono savivaldybės tarybos sekretoriatui el. paštu sekretoriatas@
birstonas.lt arba adresu Jaunimo g. 2, Birštonas, iki 2022
m. gegužės 31 d.
Vytauto Jurgio Meškos premijos laureatas bus apdovanojamas vasarą vyksiančios Birštono kurorto šventės metu.

kur tik mylimas
medicinos menas,
yra ir meilė
žmonijai.
Hipokratas

Gerbiami Medicinos darbuotojai,

Atrasti savo pašaukimą gyvenime ir juo eiti – kelias į laimę, kuomet girdėti ir
mylėti žmogų, jam padėti pasveikti – tampa kasdienio gyvenimo dalimi. Jūs gydote
ne tik pasitelkdami moderniąsias technologijas, tačiau ir savo prisilietimu, šiltu
žodžiu, energija, tiesiog buvimu šalia.
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų atsakingą tarnystę žmonijai, iššūkių kupiną
pasiaukojantį darbą, gilų pareigos supratimą, drąsą ir ryžtą.
Profesinės Medicinos darbuotojų dienos proga linkime stiprybės darbe, puikios
sveikatos, visuomenės dėkingumo ir laimės Jūsų šeimose.
Šviesios ir jaukios šventinės dienos!

Birštono meno mokykla organizavo konkursą
„Bėgantys pirštukai“

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

ISSN 2538-9076

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė
Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

pasaulinė kultūros diena Birštone: galime
didžiuotis išskirtine birštonietiška kultūra

velykų savaitė
nemajūnų dienos
centre
Birštonas, balandžio 21 d. (BĮ Nemajūnų dienos centro inf.). Artėjančių šv.
Velykų proga BĮ Nemajūnų dienos centro kolektyvo ir lankytojų vardu norime visus pasveikinti. Linkime šviesos
Jūsų namams, skaidrumo Jūsų mintims, gėrio ir grožio Jūsų darbams. Tai
– metas, kai po žiemos miego pabunda
ne tik gamta, bet ir kiekvienas iš mūsų.
Tad skleiskime šilumą, dalykimės meile ir džiugia nuotaika. Gražių ir džiaugsmingų švenčių!
Mažieji lankytojai visą Didžiąją savaitę ruošėsi Velykų šventei. Su vaikais
kalbėjome apie velykinius papročius ir
tradicijas, apie marginimo simbolius
ir dažymo techniką. Su meno vadove
Vilma Krasauskiene gaminome margučius iš veltinio, jais puošėme velykinį medį, kūrėme puokštes, dekupažo
technika marginome velykinius margučius, kuriais vaikai papuoš savo velykinį stalą.

Birštonas, balandžio 15 d.
Birštono savivaldybės me- siekia išmokti gražių tautiškų
(Birštono sav. inf.). Balandžio rė Nijolė Dirginčienė kultūros šokių ir sutartinių, ar virtuoziš15 d. Birštono savivaldybės puoselėtojams dėkojo už tai, kai valdyti savo balsą; ir tiems,
aikštėje vyko Pasaulinės kul- kad kiekvieną dieną jie dalija kurie kuria kultūrą kiekvieną
tūros dienos paminėjimo ren- dalelę savęs tiems, kurie ateina dieną, kad mes ja galėtume
ginys. Šventinio minėjimo į muziejus išgirsti kurorto ka- mėgautis bet kur ir bet kada.
metu pasveikinti ir apdova- rališkos istorijos; tiems, kurie
Dėkojame kultūros darbuonoti Birštono kultūros įstaigų
į viešąją
biblioteką
atkeliauja
tojams už išskirtinę birštonieJau Velykos,
jau Velykos
ir kiaušinių
pilnos gryčios...
Nusimarginai
ir tu,
gal ne
vieną,kurie
gal net du!
darbuotojai.
pasisemti
žinių;
tiems,
tišką kultūrą.
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Birštonas po pasyvesnio sezono
vėl atveria duris keliautojams
Mantvydas

PREKEVIČIUS
alandžio 15 d. Birštono
savivaldybės
administracija
sukvietė
verslininkus bei partnerius
pasidalinti naujienomis apie
nenumaldomai artėjantį turizmo sezoną.
Susitikimo metu Birštono savivaldybės merė Nijolė
Dirginčienė apžvelgė 2021
metus ir planuojamus 2022
metų renginius, o Birštono
savivaldybės administracijos
direktorė Jovita Tirvienė pristatė Birštono savivaldybėje
vykdomus ir įgyvendinamus
projektus, taip pat COVID-19
situaciją, ukrainiečių apgyvendinimą ir įdarbinimą.
Planuojamus projektus ir
kurorto plėtros perspektyvas pristatė Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos
skyriaus vedėjas Mantas Michaliunjo, o Birštono turizmo
statistiką, prioritetines turizmo rinkas bei įgyvendintus
komunikacijos (rinkodaros)
projektus ir planus – Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė. Susitikimo metu svečiai
galėjo išgirsti ir apie Lietuvos
kurortų asociacijos veiklą,
turizmo tendencijas bei apie
verslo bendradarbiavimą
su bendradarbystės centru
„Spiečius“.
Merė pristatė kiek į Birštoną atvyko ukrainiečių. Šiuo
metu Birštone yra apsigyvenę
73 karo pabėgėliai iš Ukrainos – 51 suaugęs asmuo ir
22 vaikai. Iš jų 30 suaugusiųjų
yra įdarbinti Birštono įmonėse ir įstaigose. 12 vaikų lanko
Birštono gimnaziją, 7 – darželius. Jiems nuolat teikiama
parama maistu, piniginėmis
lėšomis (vienkartinės savivaldybės pašalpos suaugusiajam
– 100 eurų, jaunesniam nei
16 m. – 50 eurų) bei drabužiais (su jais padėjo gyventojai, „Birštono Butikas“, IĮ „Vivesa“). Na, o Kovo 11-osios
šventės metu Birštone surinkti 2160 Eur buvo pervesti
į VšĮ „Mėlyna ir Geltona“.Taip
pat, atsižvelgiant į Užkarpatės
gyventojų prašymą, Birštono
gyventojai paaukojo 1 toną
greitai negendančio maisto,
medicininių priemonių, miegmaišių, miegojimo kilimėlių,
sauskelnių, higienos priemonių, drabužių, žaislų ir kt.
Birštone 2021 m. veikė 302
juridiniais asmenys, tuo tarpu

B

2022 m. pradžioje – jau 306.
Populiariausios vykdomos
ekonominės veiklos buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba (2021 m. – 24, 2022 m.
– 21), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (2021
m. – 22, 2022 m. – 21), profesinė, mokslinė ir techninė
veikla (2021 m. – 9, 2022 m.
– 12) bei kitos veiklos. 2021
m. paslaugas teikė 547 fiziniai
asmenys, 2022 m. – jau 576.
Populiariausios vykdomos
verslo liudijimo veiklos buvo
gyvenamosios paskirties patalpų nuoma (2021 m. – 13,
2022 m. – 27), kirpyklų, kosmetikos kabinetų, salonų ir kt.
veikla (2021 m. – 10, 2022 m.
– 13) bei kitos paslaugos.
Naujienų yra ir dėl kurorto rinkliavos. Ji skaičiuojama
nuo apgyvendinimo paslaugos gavėjams suteiktų nakvynių skaičiaus. Nuo 2022
m. sausio 1 d. įsigaliojo Birštono savivaldybės tarybos
sprendimas, kuris nustatė
rinkliavos dydį 2 Eur (kai apsistojama 1–7 paras) ir 1 Eur
(skaičiuojamą nuo 8-os nakvynės) – 1 Eur. Gautos lėšos
yra naudojamos viešosios kurorto infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui bei kurorto
reklamai, taip pat, Birštono
Jazz festivaliui, miesto erdvių
apželdinimui, kalėdiniams
papuošimams.
2020 metais šios rinkliavos
surinkta 272 543 Eur, 2021
metais 216 209 Eur, na, o vos
per tris šių metų mėnesius surinkta jau 115 732 Eur.
Viena iš džiugesnių naujienų ta, jog duris jau atvėrė Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro Slaugos skyrius.
Šiuo metu jame slaugomų 17
asmenų.
175-ojo kurorto jubiliejaus
proga inicijuotos medžių sodinimo akcijos „Mano dovana
Birštonui“ dėka Birštono kurorte pasodinta daugiau nei
300 įvairių rūšių medelių.
Taip pat, Birštono merė pasidžiaugė bei pristatė Birštono kurortinę viziją šiems
metams. Birštono renginiai
sugrįžta skambių pavadinimu „2022 M. – SUGRĮŽTANČIŲ TRADICINIŲ RENGINIŲ
METAI“. Šiemet Birštone įvyks
Birštono miesto šventė (birželio 9–12 dienomis), XXXasis Lietuvos karšto oro balionų čempionatas, konferencija
„Kurortinė medicina 2022“,
oficialus Jaunimo g. atidarymas, Dr. V. J. Meškos premijos įteikimas, tautodailininkų mugė, festivalio „Būtent!“

įžanginė diskusija; kurorto
šventę vainikuojantys Merės
pusryčiai, Jaunimo metams
paminėti skirtas piknikas, diskusija „Jūsų idėjos Birštonui“
bei ambasadoriaus vardo suteikimas.
Renginio metu taip pat buvo paliesta aktuali tema – pagrindinės Birštono gatvės,
Jaunimo gatvės, rekonstrukcija. Pasak Birštono savivaldybės merės, darbų liko jau
nedaug, todėl gatvę planuojama atverti Birštono kurorto šventės birželio pradžioje
metu. Tiesa, pasak N. Dirginčienės, svarstoma, galbūt šią
gatvę pavyks atverti ir anksčiau – gegužės mėnesį.
Nors birštoniečiai nuogąstauja, kad po rekonstrukcijos
Jaunimo gatvei susiaurėjus
ir vietoje ištisinio kelkraščio
įrengus tik pavienes automobilių parkavimo vietas, mieste labai sumažės automobilių
parkavimo vietų, ypač renginių centrinėje kurorto dalyje
metu bei kultūros centro prieigose, Birštono savivaldybės
administracijos direktorė J.
Tirvienė skuba gyventojus ir
svečius raminti, jog rekonstrukcijos metu suprojektuotas daugiau nei 100 automobilių parkavimo vietų papildys numatomos daugiabučių
parkavimo aikštelių rekonstrukcijos metu išplėstos parkavimo teritorijos.
Tiesa, tai ne vienintelis pokytis atvykstantiems į Birštono kurortą. Kaip minėjo
J. Tirvienė, dar šiemet turėtų pradėti veikti parkavimo
priežiūros ir ribojimo kurorte sistema.

Liūdnesnės žinios yra dėl
kurorto plėtros prie pagrindinio įvažiavimo į Birštoną. Čia
daug metų planuota ir vystyta „Birštono vartų“ idėja subliūško, nes laiku neatsirado
rimto kliento. Pasikeitus teisės aktams, ši idėja pasidarė
per daug sudėtinga įgyvendinti. Sustojus „Birštono vartams“, kol kas teks palaukti ir
„trečiojo“ tvenkinio prieigų
rekonstrukcijos.
Kol kas atnaujinta kurortine infrastruktūra negalės pasigirti ir antrasis įvažiavimas
į Birštoną. Gaisravietė N. Silvanavičiaus g. šiemet kurortą
lankantiems turistams vis dar
primins griaunamą ugnies galią. Pasak savivaldybės vadovų, palaikyti ryšį ir susitarti
su privačiu pastato savininku
dėl gaisravietės sutvarkymo
– nesiseka.
Savivaldybės vadovams bei
Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjui M. Michaliunjo teko apgailestauti ir
dėl stringančios urbanistiniorezidentinio rajono koncepcijos aukštutiniame Birštone.
Nors šioje teritorijoje žemės savininkams arba čia
esančių sklypų pirkėjams suteikta galimybė vystyti daugiabučių namų projektus, tačiau ne visi savininkai sutinka
su infrastruktūros ir inžinerinių tinklų statybos sąlygomis.
Nors šioje vietoje, pasak M.
Michaliunjo, jau yra patvirtinta keletas statybos planų,
tačiau statybų pradžios terminas dar neaiškus.
Šiuo metu Birštono kurorto centre kylantys daugiabučiai užima vis daugiau žaliosios erdvės, nors ir privalomi
projektuoti su požeminėmis
automobilių parkavimo aikštelėmis. Pasak administracijos direktorės, būstai šiuose
pastatuose ganėtinai bran-
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2021 m.

gūs, o aukštutiniame Birštone
būstų kainos būtų palankios
ir mažesnes pajamas turintiems gyventojams. Negana
to, brangius būstus įsigyjantys asmenys dažniausiai naudoja juos kaip vasaros rezidencijas, juose nuolat negyvena. Dėl šios priežasties aplink
daugiabučius esanti komercinė-verslo infrastruktūra nevystoma – verslas nesikuria
dėl per mažų pajamų.
Birštono savivaldybės vadovės pasidžiaugė ir dėl atsinaujinusių pėsčiųjų viaduko
į Birštono apžvalgos bokštą
virš kelio Vilnius–Prienai–
Marijampolė statybos darbų,
nors statybų pabaigos terminas dar nėra aiškus. Tiesa,
tam reikėjo papildomų diskusijų su Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD)
rangovais (šis kelias priklauso LAKD). Merės lūkesčius
LAKD pateisino praėjus vos
kelioms dienoms po susitikimo su verslininkais – ant
išlietų gelžbetoninių polių

užkeltos pirmosios plieninės
viaduko sijos.
Birštono savivaldybės
administracijos susitikimas
su verslininkais baigėsi linksmu merės prašymu verslininkams ruoštis atgimstančio turistinio sezono didžiosioms
šventėms – Birštono kurorto
šventei bei diskusijų festivaliui „Būtent“ ir pasistengti pasirūpinti svečius į Birštoną viliojančiomis nuolaidomis.
Pasak Birštono merės N.
Dirginčienės, Birštonas šiemet bandys kurorto svečius
ir gyventojus nudžiuginti vasaros rogučių trasa, Nemuno
upės valymo darbais, gegužės 6 d. vyksiančiu Birštono
sporto ir sveikatingumo centro atidarymu, pėsčiųjų viaduko per magistralinį kelią
A16 (Vilnius-Marijampolė)
statybos darbų pabaiga bei
keleivinių laivų prieplauka
Nemune.
Kitą savaitę skaitytojams
pristatysime turistines kurorto naujienas.
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tarptautinės XXXvi olimpinio
vicečempiono a. MikĖno memorialo
sportinio ėjimo varžybos
Birštonas, balandžio 21 d.
(Birštono SC inf.). Programa:
10.45 – VARŽYBŲ ATIDARYMAS
11.00 – Nostalgijos ėjimas
(500 metrų)
11.20 – 1 km mergaitės
gimusios 2010 m. ir jaunesnės
11.30 – 1 km berniukai gimę 2010 m. ir jaunesni
11.40 – 1 km mergaitės
(2008–2009)
11.50 – 3 km jaunutės(2006–2007) , berniukai
(2008–2009), veteranės
12.15 – 5 km jaunės(20042005),jaunučiai(2006–2007),
veteranai
12.50 – 10 km moterys

S. Ševčukas: „Gerbk tėvą ir motiną,
taip pat kare“
2001 m. ir vyresnės merginos (2002–2003), vyrai 2001
m. ir vyresni, jaunimas (2002–
2003), jauniai (2004–2005)
14.30 – NUGALĖTOJŲ IR
PRIZININKŲ APDOVANOJIMAS, VARŽYBŲ UŽDARYMAS
Varžybų vyr. teisėjas Jonas
Juozaitis ( Birštonas )

všĮ „Būk Saugus lt“ būrelio „Saugus
vaikas“ dalyviai vyko į alytaus
regiono atliekų tvarkymo centrą

Birštone veikiančio VšĮ „Būk
Saugus LT“ būrelio „Saugus vaikas“ dalyviai kartu su vadove
Milda Mardosiene balandžio
20 d. vyko į Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centre veikiančio aplinkosauginio ugdymo ir daiktų pakartotinio naudojimo centrą „TikoTiks“, kur
centro atstovė Vaida Undzėnienė labai įdomiai supažindino vaikus su centro veikla, naudotų daiktų „atgimimo“ būdais,
taip pat vaikai stebėjo filmuką
ir sužinojo, kaip privalu rūšiuoti atliekas, filmuko herojai su-

pažindino su atliekų rūšiavimo
centro veikla, teritorija virtualioje aplinkoje, kad būtų saugu
ir smagu žiūrėti. Jei dar nebuvote, tikrai verta nuvykti.
O kaip kelionė be pramogų?
Būrelio dalyviai lankėsi „ExZone“ pramogų zonoje, kur pasiskirstę komandomis žaidė dažasvydžio žaidimą, lavino taiklumą, komandinę dvasią.
Nors oras nebuvo pats geriausias, bet laikas buvo šauniai
praleistas.

Birštonas, balandžio 13 d.
(VMVT inf.). Valstybinė maisto
ir veterinarijos tarnyba primena, kad vadovaujantis Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų
globėjų laikomų kačių, šunų ir
šeškų privalomo ženklinimo ir
registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio
29 d. nutarimu Nr. 1145 „Dėl
Socialinės pašalpos gavėjų ir
gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo
ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, reglamentuota socialinės pašalpos gavėjų, socialinę pašalpą
gaunančių pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės

gyventojams įstatymą (toliau
– socialinės pašalpos gavėjai),
laikomų kačių, šunų ir šeškų
(toliau – gyvūnai augintiniai)
ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarka.
VMVT primena, kad pagal
Kompensavimo tvarką kompensuojamos Išlaidos už gyvūnų augintinių ženklinimo
ir registravimo paslaugas, suteiktas iki 2022 m. gegužės 1
d. kompensuojamos išlaidos
(už 1-o gyvūno augintinio paženklinimo ir registravimo
paslaugas – ne daugiau kaip
15 Eur (įskaitant PVM) socialinės pašalpos gavėjams už jų
laikomus ne daugiau kaip 3
gyvūnus augintinius, atvestus
iki 2021 m. gegužės 1 d.

Būrelio vadovė
Milda Mardosienė

kodėl reikia paženklinti ir užregistruoti
augintinį?
paramos nepasiturintiems

Balandžio 11 dienos kasdienėje vaizdo žinioje didysis Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios arkivyskupas Sviatoslavas
Ševčukas kalbėjo apie tai, ką jau 47-ąją karo dieną patiria jo
kraštas. Taip pat apie tai, ką patiria vyresnio amžiaus žmonės,
ir ką reiškia Dievo įsakymas „Gerbk tėvą ir motiną“.
„Tai 47-oji skausmo, kraujo, kančios, žmonių ašarų, masinių
žudynių ir daugybės pabėgėlių diena“, – kalbėjo didysis arkivyskupas, dar kartą paminėdamas, kad oficialūs JTO duomenys apie karo Ukrainoje aukas – apie 1800 žuvusių civilių, apie
1500 dingusių, ko gero, taip pat žuvusių – netrukus turės būti
padauginti keletą, galbūt dešimtis kartų. Daugybė naujų civilių aukų aptinkama išlaisvintuose miestuose ir kaimuose, tuo
tarpu priešas toliau bombarduoja įvairias gyvenvietes. Greta
žiaurumo netrūksta ir didvyriškumo: nepaisant visko, žmonės
rikiuojasi įsirašymo į kariuomenę punktuose, pasiryžę krūtinėmis ginti tėvynę.
„Šio žiaurumo, bet ir Ukrainos didvyriškumo bei didybės fone šiandien norėčiau kartu su jumis apmąstyti ketvirtąjį Dievo įsakymą „Gerbk savo tėvą ir motiną, kad tau gerai sektųsi
ir ilgai gyventum žemėje“. Tėvas ir motina yra kiekvieno žmogaus gyvybės šaltinis, mūsų Dievo, gyvybės davėjo, paveikslas“,
– sakė Sviatoslavas Ševčukas. Pasak Ukrainos Graikų Katalikų
Bažnyčios vyriausiojo ganytojo, tėvystė ir motinystė drauge yra
Dievo Išganytojo, kuris rūpinasi savo vaiku, sukuria jam gyvenimo ir saugumo erdvę, paveikslas. Tėvai yra atvaizdas Dievo,
kuris linki savo vaikams gera ir laimės. Štai kodėl taip svarbu
mokėti gerbti savo tėvus. Tačiau, pridūrė ganytojas, ketvirtasis
Dievo įsakymas saugo kiekvieną pagyvenusį žmogų, kiekvieną
ilgaamžį. Ir labai jaudina tai, kaip ukrainiečiai moka gerbti savo
vyresniuosius, taip pat ir tais atvejais, kai juos reikia evakuoti,
kai reikia gelbėti vyresnio amžiaus ir nevaikštančius ligonius,
kažkieno tėvus ir motinas.
„Šiandien mūsų kunigai, mūsų savanoriai Ukrainos miestuose ir kaimuose lanko senolius, kurie liko vieni“, – tęsė ukrainiečių graikų katalikų ganytojas.
Pasak jo, šie susitikimai tampa Dievo meilės apsireiškimo
vietomis, labai praturtina abi puses. Senoliai sako – „jūs atėjote
pas mus, Viešpats mūsų nepamiršo“. O jaunesniems vyresnieji
yra gyvenimo mokytojai ir vertybinių nuostatų, kurios tampa
tvirtu gyvenimo pagrindu, perdavėjai. „Prisiminkime šiandien
vyresnio amžiaus žmones, kurie yra vieni iš labiausiai pažeidžiamų šiame žiauriame kare“, – sakė didysis arkivyskupas. Jis
pasidalijo istorija iš neseniai išvaduotos Lukašivkos gyvenvietės Černihivo srityje, kuri rodo senelių didžiadvasiškumą. Šioje gyvenvietėje okupantai į šešiasdešimties kvadratinių metrų
mokyklos rūsį suvarė apie 140 žmonių, tarp kurių buvo bent
50 vaikų. Niekam nebuvo leidžiama išeiti į lauką, mirusieji buvo
laikomi su gyvaisiais. Vienas iš įkalintų civilių, vardu Mykolajus,
turintis daugiau nei 70 metų, skarele prisirišo prie gimnastikos
sienelės ir taip miegojo – kad liktų daugiau vietos kitiems.
Iš kitos pusės tie, kurie sukūrė tokią situaciją, neturi ateities.
Kas negerbia savo tėvo ir motinos, kas negerbia senatvės, tas
neturės Dievo palaimos ir ilgo gyvenimo šioje žemėje, pabrėžė
ganytojas, melsdamas už Ukrainos senelius.

Ukrainos religiniai lyderiai pasmerkė
„Rusų pasaulio“ ideologiją

Rusijos pradėtame kare prieš Ukrainą svarbūs ne vien tiesioginiai kariniai veiksmai, bet ir ankstesni propagandiniai bei
ideologiniai naratyvai, teisinantys agresiją, kaip kad tariama
Ukrainos „denacifikacija“. Visų Ukrainos Bažnyčių ir religinių
organizacijų taryba griežčiausiais žodžiais pasmerkė vieną iš
tokių naratyvų – vadinamąją „Rusų pasaulio“ ideologiją, turinčią religinį matmenį.
Šią temą atskirame pareiškime pratęsia du šimtai Maskvos

evangelijos taku
patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios dvasininkų.
„Rusų pasaulio“ ideologija, nuausta iš istorinių, kultūrinių ir
religinių naratyvų, pabrėžia tam tikrą Rusijos misiją pasaulyje.
Ukrainos užpuolimas taip pat teisinamas šios misijos gynimu
ar sklaida. Kaip minėta, vienas iš jos elementų yra religinis, siejamas su ortodoksų tikėjimu ir Maskvos patriarchatu.
Visų Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų taryba ba-

landžio 6 d. pasmerkė ir visus pakvietė pasmerkti „Rusų pasaulio“ ideologiją, kuria galima pateisinti valstybių sunaikinimą ir tautų genocidą. Pasak Tarybos komunikato, didelės rusų
visuomenės dalies, teisinančios ir pritarančios karui, pasaulėžiūra iškraipyta ir morališkai degradavusi.
„Visas pasaulis turėtų suprasti, kad tai nėra „Ukrainos krizė“,
tai net ne „Rusijos karas prieš Ukrainą“ – tai karas prieš žmogiškumą, moralines vertybes, tai dorybės karas su koncentruotu
blogiu, turinčiu velnišką ir fašistinę prigimtį. Karo kultas ir šovinizmas Rusijos visuomenėje šlovinamas jau dešimtmečius“,
– rašoma Ukrainos religinių bendruomenių pareiškime.
Balandžio 11 dieną paskelbtas dviejų šimtų Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios dvasininkų pasirašytas
kreipimasis, adresuotas Senųjų Rytų Bažnyčių primų tarybai,
kuriame prašoma pasmerkti „Rusų pasaulio“ doktriną, kaip neatitinkančios Evangelijos, ortodoksų tikėjimo ir eretiškos.

Verbų sekmadienis

Jėzus žengia į mirtį ir pereina ją, surinkdamas visus žmones
iš tolimiausių kampelių, ir Dievas Jį prikelia, kad visiems būtų
aišku, jog tokia meilė niekuomet neišnyksta, ir tas, kuris ja gyvena, jau padarė žingsnį amžinybės kelyje…
Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę. Prisiartinęs prie Betfagės ir
Betanijos, ties vadinamuoju Alyvų kalnu, jis pasiuntė du mokinius
ir jiems pasakė: „Eikite į kaimą, kurį štai matote, ir, vos įėję, rasite
pririštą asilaitį, kuriuo dar joks žmogus nėra jojęs. Atriškite jį ir
atveskite. O jeigu kas paklaustų: ‘Kam jį atrišate?’, atsakykite: ‘Jo
reikia Viešpačiui’“. Pasiųstieji nuėjo ir rado, kaip jiems buvo nurodyta. Atrišant asilaitį, savininkai klausė: „Kam atrišate asilaitį?“
Mokiniai atsakė: „Jo reikia Viešpačiui“. Jie atvedė asilaitį pas Jėzų,
apdengė savo apsiaustais ir užsodino Jėzų ant viršaus. Jam jojant,
žmonės tiesė ant kelio drabužius. Besiartinant prie Alyvų kalno
šlaito, visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai ir skardžiai
šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. Jie šaukė: „Garbė karaliui, kuris ateina Viešpaties vardu! Ramybė danguje, šlovė aukštybėse!“ Kai kurie fariziejai iš minios jam šaukė:
„Mokytojau, sudrausk savo mokinius!“ Jis atsakė jiems: „Sakau
jums, jei šitie tylės – akmenys šauks!“ (Lk 19, 28–40)
TIK MEILĖ
Ateina pačios svarbiausios dienos, kai, atrodo, viskas sulėtėja ir liturgija, iki šiol atliekama įprastu ritmu, tarsi stabčioja,
ramiai, sakytume, valanda po valandos kviesdama įsigilinti į
paskutinių Jėzaus dienų Žemėje prasmę: nuo įžengimo į Jeruzalę iki Marijos Magdalietės bėgimo link kapo ir angelų šalia
nuristo nuo kapo angos akmens…
Evangelijoje matysime Jėzų, palikusį šventyklą ir aštrius ginčus su tautos valdančiųjų viršūnėmis bei pasitraukusį į Betaniją
– Lozoriaus, Mortos ir Marijos namus – pas draugus, kur galima
atsikvėpti ir pasisemti bent kiek drąsos prieš laukiančią kančią.
Jėzus nori būti ne vien tik Mokytojas, bet taip pat ir Bičiulis. Jis
nuo minios pasitraukia prie Marijos, kuri, paėmusi į savo rankas Jėzaus kojas, plauna jas, ir glaudžia, kaip lobį, prie širdies.
Tą akimirką Jėzuje, sakytume, nėra nieko dieviška: vien tik pa-

vargęs žmogus, žinantis, kad jo laukia skaudi mirtis…
Nardo tepalas, išliejamas ant Jėzaus kojų, atrodo, toks svetimas dangiškiems įkvėpimams, ir toks artimas dulkėms, iš kurių esame sukurti. Tai kojos, ėjusios Galilėjos keliais, kojos, kurios tarsi perėjo per širdį, pasiekdamos sielos gelmes, kur tėra
dulkės ir pelenai. Marija šluosto Dievo kojas, suvokdama, kad
Dievas neturi sparnų, bet vien tik kojas, kad galėtų keliauti per
istoriją, kad eitų mūsų keliais…
Paskutinį vakarą prieš savo kančią Jėzus pakartos tai apaštalams. Tada Jis atsiklaupęs laikys jų kojas savo rankose ir jas
nuplaus. Lozoriaus sesuo ir Dievas susitinka šiame poelgyje,
kurį padiktavo ne nusižeminimas, bet meilė. Mylėdamas žmogus atlieka dieviškus darbus. Dievas, mylėdamas žmogų, daro labai žmogiškus dalykus. Jis myli, ir Jo meilė tampa regima.
O po to Jėzus pasiduos mirčiai… Kodėl? Tam, kad būtų su
mumis ir toks, kaip mes. Tam, kad mes galėtume būti su Juo ir
tokie, kaip Jis. Būti prikaltam prie kryžiaus yra tai, ką Dievas iš
savo meilės nori duoti nukryžiuotam žmogui. Meilė turi daug
pareigų, tačiau pirmoji pareiga yra: būti kartu su mylimuoju.
Šventasis Tomas Akvinietis tai vadina „susivienijimo aistra“.
Dievas eina į mirtį, nes ten keliauja kiekvienas Jo vaikas. Kryžius – tai bedugnė, kur Dievas parodo savo meilę ir iš kurios
savo prisikėlimu ištraukia mus, pakeldamas aukštyn.
Vis dėlto, žvelgiant į tai, kažkas drumsčia mintis: Dievas nuplovė man kojas, ir to Jam nepakako, Jis atidavė savo Kūną, kaip
maistą, ir to nebuvo gana, todėl, matant Jį ant kryžiaus nuogą
ir paniekintą, norisi nudelbti akis žemyn.
Paskui vėl pakeliu galvą, žvelgiu aukštyn, į kryžių, ir matau
plačiai išskėstas rankas, kurios tarsi šauktų: „Myliu tave!“ Tikrai mane? Teka kraujas, ir nuo kryžiaus ataidi balsas, o gal
tik šnabždesys, kad tik nepasirodytų pernelyg įkyrus: „Myliu
tave“…
Jėzus žengia į mirtį ir pereina ją, surinkdamas visus žmones
iš tolimiausių kampelių, ir Dievas Jį prikelia, kad visiems būtų
aišku, jog tokia meilė niekuomet neišnyksta, ir tas, kuris ja gyvena, jau padarė žingsnį amžinybės kelyje…
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Viešpaties Jėzaus Kristaus
Prisikėlimas – Velykos

jęs į žemę, prisiėmęs negarbingą mirtį. Jis yra Nekaltasis, nešęs
savyje bei prikalęs prie kryžiaus savo asmenyje visą siaubingą žmonijos blogį ir nuodėmes. Velykų žinia yra tai, jog Jėzus
nepasiliko ant kryžiaus ir neliko mirusiųjų pasaulyje: Viešpats
Kristus prisikėlė ir gyvena amžinai dangaus garbėje bei realiai
būdamas pasaulyje. Jis yra mūsų žmogiškume, šalia kiekvieno
iš mūsų, mūsų šeimose ir mūsų tautose. Kristus prisikėlė ir
nugalėjo blogį tam, kad ir mes sugebėtume įveikti blogį. Prisikeldamas Kristus sunaikino mirtį ir suteikė mums jėgų įveikti
visas šių dienų mirtis bei kurti naują gyvenimą. Mes esame raginami visa širdimi įtikėti, kad Prisikėlusysis yra ta galybė, kuri
leidžia nugalėti karus, vienas kitam daromą blogį, nebekartoti nuodėmių, griaunančių mūsų asmenybę. Prisikėlęs Kristus
yra gyvenimas, malonė, viltis ir džiaugsmas, kuriuo mus nori
apdovanoti dangaus Tėvas.
Kristaus prisikėlimas yra džiaugsmas: mūsų džiaugsmas,
pasaulio džiaugsmas. Taip bent jau turi būti! Matome, kad pasaulis yra pasidalijęs, tautos kovoja tarpusavyje, žmonės kariauja, religijos yra pasidalijusios. Prisikėlimas visuomet kalba
apie visus sujungiančią taiką. Velykos tikrąja žodžio prasme
reiškia „perėjimą“: Viešpats pereina per mūsų tarpą, paliudydamas, kad nori gyventi su mumis ir dėl mūsų. Mes, tikintieji,
suvokiame, jog visiems privalome liudyti šią žinią savo tikra ir
autentiška kelione į amžinybę, patvirtindami, kad prisimename Viešpaties buvimą su mumis ir stengiamės būti Jo ženklu
visiems sutiktiesiems.
Tokia ir turi būti mūsų Velykų žinia: liudyti savo tikėjimą į
Kristų, išlaikant giedrą ir garbingą požiūrį į kasdienybę. Mes
priešpastatome pasaulyje matomam blogiui savo atsakingumą ir įsijungimą į bendruomenės reikalus. Reikia stengtis, kad
meilė vargstantiems ir ligoniams, sugebėjimas dalytis su stokojančiais taptų mums priimtinu būdu realizuoti savo krikščioniškąjį pašaukimą. Tada ateina ir supratimas, jog iš tiesų
gera būti tikinčiais, kurti gėrį, mylėti, būti kartu. Tai laimė ir
malonė, kurią savo asmenyje paliudijo pats mūsų Viešpats,
tą ankstų Velykų rytą prisikėlęs iš mirties. Su Juo ir mes žengiame, tikėdami, jog Jo malonė padės įveikti ir visą blogį. Juk
Viešpats prisikėlė!…

Tokia ir turi būti mūsų Velykų žinia: liudyti savo tikėjimą į
Kristų, išlaikant giedrą ir garbingą požiūrį į kasdienybę.
Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija
Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo
rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie
kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir
pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobules,
tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras.
Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis paliktą, bet suvyniotą ir atskirai
padėtą. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs
prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę Rašto,
kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių. (Jn 20, 1-9)
JUK KRISTUS PRISIKĖLĖ!
Šiemet Velykos atrodo dar sunkiau suvokiamos, nei ankstesniais metais. Pasaulyje dar nesibaigė netikrumas ir rūpestis
dėl pandemijos ir jos pasekmių socialinėje, ekonominėje srityse, darbovietėse, šeimose, religiniame gyvenime ir žmonių
psichologijoje. Vis dėlto esame raginami ugdyti savyje viltį, domėtis gyvenimu, galvoti apie ateitį, kad visa tai, ką pakėlėme ir
iškentėme, būtų mūsų turtu ateities darbams.
Kelionėje į Velykas žmonijos gyvenimą sudrumstė karas:
siaubinga ir absurdiška tikrovė, kai griaunami miestai ir žudomi žmonės, kai tenka skaitytis su milijonų mūsų brolių ir
seserų kančia, matant senelius ir vaikus, kurie neteko visko
ir privalo gelbėtis, rinkdamiesi pabėgėlių dalią. Karas, kuris
nežinia kada baigsis ir tarsi siaubingas pavojus kyla virš visos
žmonijos… Natūralu, kad nebesuprantame, kaip turime išgyventi Velykas…
Velykos – tai pats Jėzus Kristus, Viešpats, Dievo Sūnus, atė-

„Velykų džiaugsmas yra ne tam, kad jį pasilaikytume sau: jis
stiprėja, kai yra dovanojamas, jo daugėja, kai juo dalijamės. Jei
atsiveriame Evangelijai ir jos žinią nešame kitiems, mūsų širdys
išsiplečia ir įveikia baimę“, – pasakė popiežius Pranciškus pirmadienio, balandžio 18-osios, antrosios Velykų dienos, vidudienį tradicinės Velykų laikotarpio maldos „Regina Caeli“ proga.
Apie baimę ir išgąstį kalbama Velykų antros dienos Mišiose
skaitomame Mato evangelijos pasakojime apie vieną iš pirmųjų prisikėlusio Jėzaus žinių: „pasakykite broliams, kad keliautų
į Galilėją – ten jie mane pamatys“.
Jėzus kalbėjo moterims, atėjusioms aplankyti jo kapo, tačiau, kai jos, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, greitosiomis bėgo pranešti apie tai mokiniams, jis joms taip pat ištarė:
„Nebijokite!“
Popiežius sakė, kad „Viešpats žino, kad baimė yra mūsų kasdienis priešas, kad visos mūsų baimės kyla iš didžiosios mirties
baimės. Bet per Velykas Jėzus įveikė mirtį ir niekas kitas negali
tikriau už jį pasakyti: „Nebijokite!“. Tačiau Jėzus taip pat paaiškina, kaip konkrečiai įveikti baimę: „eikite ir pasakykite mano
mokiniams“. Pasak Pranciškaus, „baimė visuomet verčia užsisklęsti, o Jėzus kviečia išeiti ir siunčia pas kitus. Išeiti ir skelbti.
Tai sprendimas ir mums: skelbti, kad įveiktume baimę“.
Pranciškus prašė įsidėmėti dar vieną pasakojimo aspektą:
melą, melagingą Jėzaus kapo sargybinių skelbimą. Jie už didelius pinigus paskleidė gandą, esą atėję Jėzaus mokiniai naktį
mokytojo kūną išvogė.
„Tai pinigų – to kito valdovo, kuriam Jėzus sako niekada netarnauti, galia. Yra du valdovai: Dievas ir pinigas, – priminė
Pranciškus ir įspėjo: – niekad netarnaukite pinigui. Tai įspėjimas mums: melagystė užteršia skelbimą, korumpuoja iš vidaus, melas sugrąžina į mirtį ir į kapą. Tačiau Prisikėlusysis nori
išeiti iš melo ir priklausomybės kapų.“
„Įvardykime mumyse esantį melą, iškelkime jį ir gyvenimo
tamsumas į prisikėlusio Jėzaus šviesą. Jis nori apšviesti paslėptus dalykus, kad taptume skaidrūs ir šviesūs Evangelijos
džiaugsmu ir tiesa, kuri padaro mus laisvus.“
Popiežiaus prašymas susitaikyti, neužmiršti kenčiančiųjų
VATICANNEWS, Aušra Čebatoriūtė

Adolfas Grušas

Viešpaties Jėzaus Kristaus
Prisikėlimas – Velykos
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sveikata

a. navalnas kaltina M. le pen partiją
korupcija, ryšiais su v. putinu

laikyti brandos egzaminus lietuvoje
kol kas pasiryžo 57 ukrainiečiai

Kalinamas Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas trečiadienį paragino
Prancūzijos rinkėjus palaikyti dabartinį prezidentą Emmanuelį Macroną
(Emaniuelį Makroną) šį savaitgalį vyksiančiuose rinkimuose ir apkaltino
jo kraštutinių dešiniųjų oponentės Marine Le Pen (Marin Le Pen) partiją
korupcija ir ryšiais su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Laikyti brandos egzaminus Lietuvoje pagal šalies programą kol kas pasiryžo
57 ukrainiečiai, teigia Nacionalinės švietimo agentūra (NŠA). Vertinant
brandos egzaminų darbus bus galima pasitelkti vertėją iš ukrainiečių kalbos,
o atsakinėti šie mokiniai galės savo gimtąja kalba. Nuo Rusijos karo Ukrainoje
pradžios į Lietuvą pasitraukė per 14 tūkst. mokyklinio amžiaus pabėgėlių.

Menopauzė – ar tapsiu nepatraukli?

K

arščio bangos, sutrikęs miegas, emocijų
svyravimai – tai tik keli dažnai pastebimi menopauzės
simptomai, kurie turi įtakos
kasdieniam moterų gyvenimui todėl, natūralu, kad šiuo
laikotarpiu prasidėję kūno
ir savijautos pokyčiai neramina, baiminamasi, jog šis
etapas lems ir sumažėjusį
patrauklumą. Vis dėlto gydytoja akušerė-ginekologė
Inesa Žeimė sako, kad reikėtų
priimti šiuos pokyčius ir į juos
reaguoti, pasirūpinant, kad
tai keltų kuo mažiau diskomforto. Padėti gali ir svarbiausių medžiagų organizmui
užtikrinimas, ir pakoreguoti
kasdieniai įpročiai.
Menopauzė – moters gyvenimo tarpsnis, kai išnyksta
menstruacijos, ji diagnozuojama, kai menstruacijų nebūna
metus. Pasak gydytojos, menopauzės pradžia priklauso
nuo daugybės faktorių tokių
kaip paveldimumas, rasė, ligos ir dar daugybės kitų. Lietuvoje menopauzės pradžios
vidurkis yra 51-eri. „Jei šeimos
moterims menopauzė prasidėjo žymiai anksčiau ar vėliau
nei Lietuvos vidurkis, tikėtina,
kad taip nutiks ir jums“, – pastebi I. Žeimė.
Gydytoja paaiškina, kad menopauzė prasideda, kai kiaušidės nebegamina estrogenų ir
progesterono, nuo kurių priklauso moters reprodukcinė
funkcija, jie taip pat pasižymi
kraujagyslių apsaugine funkcija nuo aterosklerozės, saugo
kaulinį audinį nuo išretėjimo,
mažina cholesterolio kiekį, gerina atmintį, be to šių hormonų receptorių yra makšties
prieangyje, makštyje, šlaplėje,
krūtyse ir kitur.
„Kadangi nuo 40-ies šių
hormonų palaipsniui mažėja,
menopauzės simptomų gali
atsirasti ir dar esant menstruacijoms. Menopauzės pradžią

gali signalizuoti menstruacijų
ciklo sutrikimai, karščio bangos, naktinis prakaitavimas,
irzlumas, svorio prieaugis.
Simptomai ypač ryškūs, kai
menopauzė įvyksta staiga,
pavyzdžiui, po kiaušidžių pašalinimo operacijos, spindulinio gydymo, chemoterapijos“,
– sako gydytoja.
Neraminantys pokyčiai
Akušerė-ginekologė pastebi, kad menopauzės pradžioje
moteris labai neramina kūno
ir savijautos pokyčiai. „Moterys jaudinasi dėl svorio prieaugio, plaukuotumo pokyčių,
greito senėjimo, prakaitavimo ir netikėtų karščio bangų.
Su laiku šie simptomai stabilizuojasi, lengvėja arba išmokstama juos kontroliuoti, tačiau
atsiranda naujų simptomų.
Dažniausiai 2–3 menopauzės
metais prasideda makšties
sausumas, skausmingi lytiniai santykiai, šlapimo nelaikymas“, – moterims nerimą
keliančius simptomus vardija
gydytoja.
Tiesa, anot I. Žeimės, vaisingumo praradimas moteris
dažniau džiugina, nes nebereikia nėštumo planavimo priemonių, šiuolaikinės moterys
moteriškumą labiau sieja su
savo vidine savijauta ir išore,
savo kūno kontrole, jaunatviška išvaizda.
Gydytoja akcentuoja, kad
svarbu savalaikė simptomų
kontrolė, nes galinčių padėti
priemonių tikrai yra, svarbu
tik nekentėti nemalonių pojūčių ir konsultuotis. Pasak ginekologės, karščio bangų, dirglumo ir miego sutrikimų gydymui pasitelkiami fitoestrogenai, žoliniai preparatai, menopauzinė hormonų terapija,
antidepresantai, selektyvūs
estrogenų receptorių moduliatoriai ir kitos priemonės.
„Fitoestrogenų (sojų izoflavonų ir kitų) vartojimas pagrįstas panašia į moteriškus
lytinius hormonus struktūra,
nors nėra galutinai įrodytas
ir poveikis vertinamas, kaip
nedidelis, tačiau tai Lietuvos
moterų dažnai pasirenkamas
kelias, ypač tų, kurios vengia
arba negali vartoti hormoninių preparatų. Svarbu rinktis

Lietuvos vaistinėse parduodamus preparatus, o ne parsisiųstus ir neaiškių užsienio
pardavėjų. Retai, bet gali pasitaikyt staigaus kepenų nepakankamumo atvejų vartojant
tokius preparatus. Efektyviai
pastaruosius simptomus malšina hormoninis gydymas.
Svarbu pasitarti su savo ginekologu dėl hormonų vartojimo menopauzės periodu, kad
jis būtų savalaikis ir saugus“,
– pastebi ji.
Kaip išsaugoti
patrauklumą?
Nors atėjus menopauzei
dažnai nerimaujama, ar pavyks išsaugoti patrauklumą,
gydytoja patikina, kad tam tereikia skirti dėmesio. „Ruoštis
menopauzei reikia visą gyvenimą. Pastebima, kad lengvesni menopauzės simptomai
būna normalios kūno masės moterims. Sumažinti jos
simptomus padeda reguliarus
sportas, meditacinės terapijos,
tokie gyvenimo būdo pokyčiai, kaip miegojimas vėsioje
aplinkoje, alkoholio, nikotino,
kofeino vengimas, reguliarūs lytiniai santykiai, sveika
mityba, lėtinių ligų kontrolė“,
– naudingus pokyčius vardija
gydytoja.
Papildomą dėmesį savo savijautai reikėtų skirti sergant
lėtinėmis ligomis. Pavyzdžiui,
mažakraujystė, cukrinis diabetas siejami su didesniu plaukų slinkimu, prastesniu odos
elastingumu, greitesniu odos
senėjimu ypač menopauzės
metu. Siekiant palaikyti gerą
savijautą, gydytoja rekomenduoja daugiau dėmesio skirti
mitybai, vartoti pakankamai
geležies, folio rūgšties, kurios
palaiko hemoglobino sintezę,
taip pat magnio, jodo, niacino
padedančių palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
Su menopauzės metu prasidėjusiais išvaizdos pokyčiai
kovoti padeda ir tam tikrų
vitaminų ir mineralų užtikrinimas mityboje. Gydytoja patikslina, kad odos senėjimą
stabdyti padeda antioksidantai – selenas, vitaminas E, C.
Pastarasis vitaminas dalyvauja kolageno sintezėje, nuo jo
priklauso odos elastingumas,

taip pat naudingas vitaminas
A, padedantis palaikyti gerą
odos būklę.
Plaukams naudingi biotinas, cinkas, selenas, todėl
svarbu jų pakankamai gauti
su maistu ar vartojant papildus. Gydytoja ginekologė I.
Žeimė pabrėžia, kad menopauzės periodu ypač svarbu,
kad netrūktų kalcio ir vitamino D, kurie svarbūs normaliai
kaulų būklei palaikyti.
Abejojant, ar mityba visavertė, verta apsvarstyti ir vartoti vitaminų kompleksus,
kurie skirti moterims menopauzės periodu. Vienas iš
subalansuotų maisto papildų kompleksiniam mitybos
papildymui šiuo periodu yra
„Menopace“, jo galima rasti
kelių skirtingų sudėčių, tačiau
visos jos pritaikytos moters
organizmo poreikiams menopauzės periodu.
Šiuo laikotarpiu ypač svarbus kompleksinis dėmesys savijautai, todėl naudinga rinktis
vitaminų ir mikroelementų
kompleksus. Tokių maisto papildų sudėtyje verta atkreipti dėmesį į šalavijų ekstraktą,
padedantį kovoti su karščio
bangomis, linų lignanus, kurie
gali būti naudingi reguliuojant
hormonų veiklą. Maisto papildų kompleksai menopauzės
metu ne tik naudingas, bet
ir patogus pasirinkimas moterims.
Menopauzės periodu nereikėtų pamiršti pasirūpinti
ir priemonėmis, kurios skirtos makšties sausumui gydyti. Gydytoja paaiškina, kad tam
naudojami drėkinantys geliai,
žvakutės, hormonų kremai ir
žvakutės, PRP terapija, plačiai
taikomas lazerinis gydymas,
kuris gerina makšties kraujotaką, skatina kolageno, elastino sintezę, didina drėgmę ir
elastingumą, taip pat naudojamas ir šlapimo nelaikymo
gydymui.
Gydytoja akušerė-ginekologė primena, kad menopauzės
laikotarpiu svarbu kartą per
metus apsilankyti pas ginekologą dėl onkologinių ligų profilaktikos, aptarti menopauzės
simptomų kontrolę, prireikus
laiku koreguoti gydymą. ∎

pūslės ant kojų gali padaryti
daug žalos: gresia ne tik
diskomfortas, bet ir infekcija

A

tšilus orams ir sunkią žieminę avalynę
pakeitus į lengvus pusbačius ar sportbačius, dažnas
susiduria su opia problema
– skausmingomis pūslėmis
ant kulnų, kojų pirštų ar
pėdų. BENU vaistinės ekspertė Inga Norkienė pasakoja, kas jas sukelia, kokį gydymą reikėtų rinktis ir, kokios
grėsmės gali kilti, neteisingai
prižiūrint pūsles.
Daugiau nei diskomfortas
Su pūslėmis ant kojų yra
susidūręs bene kiekvienas. Jų
atsiradimui įtaką daro įprasti
ir kasdieniai veiksniai, tokie
kaip dar nenešiota, kieto paviršiaus, nepatogi ar netinkamo dydžio avalynė, per mažos
ar per didelės kojinės, gausus
pėdų prakaitavimas, drėgna

aplinka, nužingsniuoti ar nubėgti ilgi atstumai.
I. Norkienė paaiškina, jog
pūslės ant kojų atsiranda
veikiamos trinties ir spaudimo. Jos susidaro gana greitai
dėl ten esančio plono odos
sluoksnio, o kadangi kojose
apstu nervų ir kraujagyslių
– šis sužeidimas gali būti itin
skausmingas.
„Dar prieš atsirandant pūslei, oda nutrintoje vietoje paraudonuoja, patinsta, o tuomet prisipildo skysčiu. Nepastebėjus atsiradusios pūslės
anksti, oda dažnai taip pat
nutrinama, kas padaro nemenką įtaką žmogaus gebėjimui patogiai vaikščioti, dėvėti
tam tikrą avalynę ar net kojines. Jaučiamas ne tik diskomfortas – atsiradusios žaizdos
gali iš tiesų apsunkinti
kasdienybę“, – įvardija
vaistininkė.
Geriausia neliesti
AKCIJA
Vaistininkė pabrėžia,
kad pūslės yra natūSaugumo
rali organizmo apsaugarantas –
gos reakcija – jos padetavo
da palengvinti išorinį
pasirinkimas
spaudimą nutrintoje
vietoje ir apsaugoti vidinius audinius. Taip pat
kontroliuoja bakterijų,
grybelių ir virusų patekimą į pažeistą vietą.
Erkinio
Pastebėjus pūsles ant
99
encefalito
kojų, svarbiausia vado3499 €
skiepas
vautis keletu taisyklių.
Anot I. Norkienės, visų
Vytauto g. 21a, PRIENAI
pirma, kol pūslė nesukraujavo, geriausia ją
Akcija galioja iki gegužės 31 d.
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas
laikyti švariai, sausai

26 €

ŠEIMININKĖMS

ir stengtis kuo mažiau liesti
– didžioji dalis pūslių užgyja
pačios vos per keletą dienų.
Antra, jei pūslėje susikaupęs
skystis išbėga, o pūslės viršutinis sluoksnis nusitrina, reikėtų imtis tam tikrų žaizdos
priežiūros priemonių.
„Nusitrynus pūslei, pažeista
vieta būna labai jautri, peršti,
jaučiamas deginimo jausmas.
Geriausia tą vietą nuplauti šiltu tekančiu vandeniu ir muilu
ar naudoti antiseptinį purškalą, kad apsaugoti nuo bakterijų patekimo į žaizdą.
Vėliau, nusausinus, pūslę
reikėtų aptvarstyti orą praleidžiančiu tvarsčiu ar užklijuoti
specialų hidrokoloidinį pleistrą, kuris gydo pažeistą vietą,
skatina jos gijimą, apsaugo
nuo infekcijų. Pastarąjį reikėtų
dėvėti keletą dienų, kol jis bene visas pabaltuoja. Dėl tokių
žaizdų gydymo priemonių visuomet patars ir vaistininkai,
apžiūrėję žaizdą“, – patarimais
dalijasi I. Norkienė.
Gali grėsti rimtos
infekcijos
Nors pūslė ir yra skausminga žaizda, visgi daugelis
neįvertina už netinkamos jos
priežiūros slypinčių pavojų.
Vaistininkė pažymi, jog jei
pūslė per keletą dienų neparodo gijimo ženklų, įgyja violetinį, gelsvą ar žalsvą atspalvį – gali reikšti, kad išsivystė
infekcija.
„Jei pūslėje ar po nutrintos pūslės likusioje žaizdoje
stebimas uždegimas, būtina
kreiptis į medikus, mat vėliau gali kilti išties rimtų problemų. Infekcijai įsivilnijus,
dažniausiai paskiriami net
antibiotikai, tablečių ar tepalų
pavidalu. Jie ne tik gydys pačią
infekciją, bet ir apsaugos nuo
galimų pasekmių“, – pažymi
I. Norkienė.
Anot vaistininkės, norint
apsisaugoti nuo pūslių ant kojų, reikėtų vengti ilgų atstumų
avint nepatogia avalyne, naudoti specialias, prie avalynės
padų ar kulnų priklijuojamas
silikonines ar medžiagines
pagalvėles. Taip pat svarbu
palaikyti sausumą ir švarą, o
pajutus, kad pasirinkta avalynė pradeda trinti, pakeisti
ją į patogesnę. ∎

2022 m. balandžio 23 d.
naujasis gĖlupis

15

energetikos projektams – papildomi
13 mln. eurų

ilgąjį velykų savaitgalį policija nustatė
200 neblaivių vairuotojų

Anot ministerijos, 4 mln. eurų numatoma skirti daugiabučių šilumos
punktų modernizavimui, 25 mln. eurų – alternatyvaus kuro naudojimui šildant individualius namus, taip pat akumuliacinių talpų bei
energijos kaupimo įrenginių diegimui. Dar 5 mln. eurų numatoma
skirti įmonėms mažinti energijos vartojimą.

38 proc. jų taikyta baudžiamoji atsakomybė, nes girtumas viršijo daugiau
nei 1,5 promiles alkoholio. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai išaiškino aštuonis tokius asmenis. Daugiausia neblaivių vairuotojų (80) išaiškinta antrąją Velykų dieną, pirmadienį – tądien
29 asmenims nustatytas daugiau negu 1,5 promilės neblaivumas.

vytaras radzevičius: „nėra neskanių
daržovių, tereikia mokėti jas paruošti“
D
aržovių turėtume valgyti daugiau, o ypač –
pavasarį. Pasaulinė sveikatos
organizacija rekomenduoja į
savo lėkštę per dieną įsidėti
bent 5 daržoves ar vaisius,
o tai – nemenkas iššūkis net
žurnalistui, keliautojui Vytarui Radzevičiui. „Aš labiausiai mėgstu tris daržoves:
pomidorą, svogūną ir česnaką. Nors pirmenybę visada
teikiu sezoninėms lietuviškoms daržovėms, pomidorai
– išimtis: be jų žiemą niekaip
neapsieičiau.“ Balandį sveikatos mėnesį švenčiančio
prekybos tinklo „Rimi“ vaisių
ir daržovių pirkimų direktorė Olga Suchočeva pastebi,
kad daugiausia pomidorų ir
nuperkama pavasarį, kai pirkėjai daugiau dėmesio skiria
sveikesnei, vitaminais praturtintai mitybai, besiruošdami vasaros sezonui. Šia proga
Vytaras dalijasi daržovių kario receptu, kurį pagaminti
– paprasta, o į ingredientų sąraše – vien daržovės ir prieskoniai.
Pomidoras – ant
aukščiausio garbės
pakylos laiptelio
Žurnalistas Vytaras Radzevičius domisi ne tik šiuolaikine gastronomine kultūra, bet
ir kulinarijos istorija: „Man
visada įdomu pavartyti tarpukario Lietuvos spaudą ir kny-

daržovės – pikliais, artišokas
– kardonu, cikorijos – endivijomis, gelteklės – skorconieromis. Taigi, atsidūręs smetoniškoje virtuvėje ne viską ir
suprastum.“
Nors daugelis žiemą pasi-

visus metus bei patogaus pateikimo užkandžiams. „Lietuviški pomidorai prekybos
centrų lentynose atsiranda
jau balandį ir jais prekiaujama iki pat spalio mėnesio. Tik,
parsinešus juos iš parduotu-

ties vengia net ir pavasarinių
ridikėlių, „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė,
gydytoja dietologė dr. Edita
Gavelienė teigia, žmogui ne
šiaip sau gamtos duota skonio
paletė – kiekvienas skonis turi

genda ryškesnio pomidorų
skonio, V. Radzevičius tikina,
kad bet kokius pomidorus galima skaniai pasiruošti: „Pomidoras man – karalių karalius.
Ir nesvarbu, žiema ar vasara,
sunokęs jis lietuviškame lauke
ar atvežtinis, sultingas ar „medinis“ – tokius irgi su pasimėgavimu valgau. Pasikepu ant
gero itališko alyvuogių aliejaus, truputį pabarstau rozmarino prieskoniais, druska

vės namo, verta nepamiršti
vienos taisyklės – pomidorus
laikykite kambario temperatūroje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, nes šaldytuve jie pasidarys vandeningi ir praras skonį“, – teigia
specialistė.
Išbandykime įvairius
skonius
Ne ką mažiau nei pomidorus Vytaras vertina svogūnus:
„Sunku net įsivaizduoti gyve-

sąsajų su tam tikrų medžiagų
gamyba organizme ir intensyvesne virškinimo liaukų
sekrecija: „Aitraus, kartaus
skonio daržovėse gausu antioksidantų – saponinų, susijusių su cholesterolio mažinimo efektu. Pavasaris ir žavus

gas, kur buvo aiškinama apie
daržovių naudą, pagaminimo
būdus, populiarinami receptai. Tai, kad daržovės nebuvo
visiškai įprasta lietuvių raciono dalis liudija net kai kurie
pavadinimai. Antai, pomidoras kai kuriose knygose vadintas pamadoru, marinuotos

ir jis įgauna visai kitokį skonį.
Ypač tinka prie kiaušinienės!“
– pataria V. Radzevičius.
Pasak vaisių ir daržovių
ekspertės O. Suchočevos, pastaruoju metu sparčiai auga
mažųjų pomidoriukų pardavimai – pirkėjai juos pamėgo dėl išraiškingesnio skonio

nimą be svogūnų, kiek žinau,
tai labiausiai pasaulyje paplitusi daržovė – įvairių šalių virtuvės be jų neišsiverčia. Taip
pat neabejingas visą gyvenimą esu ir česnakams.“
Nors yra žmonių, kurie nemėgsta aitroko šių daržovių
skonio, dėl tos pačios priežas-

Daržovių karis

tuo, kad įneša įvairovę į mūsų
lėkštes.“
V. Radzevičius pasakoja, kad
malonus atradimas jam buvo
ir saldžios bulvės, kitaip dar
vadinamos batatais. „Stengiuosi įprastas bulves keisti
saldžiosiomis – jos palankesnės sveikatai, tačiau kaip tikras lietuvis vis tiek vertinu
tai, kas užauga pas mus. Pavydžiui, per kiekvienas Velykas su nekantrumu laukiu
žmonos Laisvės gaminamų
kopūstų salotų, kurias itin paprasta pasigaminti: supjaustome šviežią kopūstą, užberiame truputį cukraus, druskos,
įspaudžiame citrinos sulčių,
viską sumaigome rankomis,
o tada užpilame saulėgražų
aliejaus, užbarstome krapų
ir valgome“, – trumpu žmonos kopūstų salotų receptu V.
Radzevičius, kurias rekomenduoja valgyti kaip garnyrą prie
mėsos ar žuvies patiekalų.
Na, o jei kam daržovėse
trūksta skonio, Vytaras siūlo
pasigaminti kvapnų ir turtingą skoniais bei kvapais indišką daržovių karį. Jis valgomas
kaip pagrindinis patiekalas arba patiekiamas kaip garnyras:
„Tai bazinis receptas, kuriame
galima naudoti pačias įvairiausias daržoves pagal sezoną, o geroji dalis ta, kad išsivirę jį pietums suvartosite visą
daržovių dienos normą.“ ∎

4 valgytojams reikės: 1-2 šaukštų aliejaus, ½ šaukštelio garstyčių grūdelių, ½ šaukštelio kumino sėklų, 1
pusžiedžiais plonai supjaustyto svogūno, 1 smulkiai
supjaustyto čili pipiro, pusės piršto ilgio trintos imbiero šaknies, 2 šaukštelių raudonojo kario pastos, 1
nedidelio sulaužyto gabalėliais žiedinio kopūsto, 1 didelės žiedeliais supjaustytos morkos, 1 stiklinės per
pusę supjaustytų cukrinių žirnių ankščių, ¼ šaukštelio ciberžolės miltelių, ¼ šaukštelio čili miltelių, ½
šaukštelio druskos (arba pagal skonį), 2 skiltelėm supjaustytų pomidorų, 1 stiklinės šaldytų žaliųjų žirnelių, 1 stiklinės daržovių sultinio arba vandens.
Storadugniame puode įkaitinkite aliejų. Suberkite garstyčių grūdelius ir kumino sėklas, pakaitinkite iki spragsėjimo.
Sudėkite svogūnus ir pamaišydami pakepinkite kelias
minutes.
Barstykite smulkintą čili pipirą ir trintą imbierą. Sumaišykite su kario pasta ir pamaišydami pakepinkite
kelias minutes.
Dėkite į puodą žiedinį kopūstą, morkas, žirnių ankštis, pakepinkite 4-5 minutes., ten pat berkite ciberžolės
ir čili miltelius, druską, sudėkite pomidorus. Pakaitinkite
dar 2-3 minutes.
Sudėkite šaldytus žirnius ir pakaitinkite kelias minutes.
Supilkite sultinį arba vandenį ir patroškinkite uždengę ant nedidelio karščio 10-15 minučių, kol daržovės
suminkštės.
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10 vaistažolių arbatų
ir jų mišinių, kurie
padeda lieknėti

P

rasidėjęs pavasaris ir
šylantys orai daugelį
skatina susirūpinti kūno formomis ir atsikratyti vieno
kito papildomo kilogramo.
Vaistinėje dažnai teiraujamasi, ar nėra vaisto, kuris padėtų
sulieknėti. „Deja, tokio medikamento nėra, tačiau vaistinėse galima rasti priemonių,
kurios gali padėti saugiai
numesti kelis nereikalingus
kilogramus“, – sako „Camelia“
vaistininkė Greta Šimkė.
Antsvoris kelia riziką sveikatai. Dėl per didelės kūno
masės gali kilti rizika išsivystyti širdies ir kraujagyslių ligoms, cukriniam diabetui,
miego apnėjai, podagrai ir kt.
„Staigus svorio metimas taip
pat pavojinga sveikatai, tad
siekiant atsikratyti antsvorio,
būtina pasitarti su gydytojais.
Jie įvertins jūsų sveikatos būklę ir padės numesti svorio,
– sako vaistininkė. – Jei antsvorio neturite, bet siekiate
atsikratyti vienu kitu kilogramu, pagalbos galite kreiptis ir
į vaistininką.“
Viena iš priemonių – vaistažolių arbatos. Vaistinėse yra
ne viena arbata ar arbatų mišinys, gerinantys virškinimą,
greitinantys medžiagų apykaitą, laisvinantys vidurius
(jei kankina užkietėję viduriai). „Svorio reguliavimui padeda arbatos, pasižyminčios
gausiu antioksidantų kiekiu.
Dalinuosi keletu pavyzdžių,
kurios arbatos be daugelio kitų savo teigiamų savybių gali
padėti lengviau pasiekti norimą svorį“, – sako vaistininkė
G. Šimkė.
Pipirmėčių arbata – gerina žarnyno veiklą, didina
liaukų sekreciją, degina kalorijas, padeda kontroliuoti alkio
priepuolius.
Ramunėlių arbata slopina
alkio jausmą, mažina pilvo pūtimą, skatina skrandžio sulčių
išsiskyrimą, o tai lemia geresnį

virškinimo procesą.
Kmynų arbata skatina medžiagų apykaitos pagreitėjimą,
padeda pašalinti skysčių perteklių iš organizmo, padeda
deginti riebalus.
Krapų arbata gerina virškinimą, mažina vidurių pūtimą.
Senos lapų, šaltekšnio
žievės arbatos laisvina vidurius. „Tačiau pabrėžiu – šiuos
preparatus reikia vartoti ypač
saikingai ir ne profilaktiškai, o
tik dėl svarios priežasties, nes
ilgainiui organizmas prie jų
pripranta“, – sako vaistininkė
G. Šimkė.
Dilgelių arbata – skatina
aktyvų raumenų ir sąnarių
elastingumą, stimuliuoja riebalų deginimo procesus, valo
toksinus, šaliną susikaupusius
skysčius iš organizmo.
Kinrožių arbata sudėtyje
turi medžiagų, mažinančių
kalorijų pasisavinimą.
Margainio arbata stiprina
kepenų veiklą.
Varnalėšų arbata varo šlapimą, laisvina vidurius, skatina tulžies išsiskyrimą, gerina
virškinimo veiklą.
Juodųjų serbentų lapų,
beržų lapų, kiaulpienių arbatos skatina skysčių išsiskyrimą.
„Nepaisant to, kad šie preparatai – natūralūs, visas arbatžoles reikia vartoti atsakingai, įvertinti sąveiką su
vartojamais medikamentais
ir taip pat pasidomėti, ar norimos arbatžolės tinka Jūsų
sveikatos būklei, todėl prieš
pradedant vartoti – geriausia
pasitarti su gydytoju arba vaistininku“, – pataria „Camelia“
vaistininkė.
Siekiant numesti papildomo svorio, taip pat labai svarbus judėjimas, subalansuota
mityba, vandens vartojimas,
streso valdymas. Jei turite abejonių – kviečiame pasitarti su
vaistininku. ∎

Mitai ir patarimai apie mėsą: kaip išsirinkti,
marinuoti ir gaminti
Vištiena su keptomis daržovėmis
M
ėsa – dažnas produktas mūsų mitybos racione. Jos patiekalus
galime valgyti kone kasdien,
nes mėsa pasižymi ne tik
rūšių gausa, bet ir gamybos
būdų įvairove. Vis dėlto,
apie mėsą, jos savybes bei
poveikį organizmui sklando
daug tikrovės neatitinkančių mitų. Todėl kviečiame
išsiaiškinti, kuriais mitais
neverta tikėti bei kaip pagaminti ne tik gardžius, bet ir
mūsų organizmui naudingus mėsos patiekalus. Vaida
Budrienė, prekybos tinklo
„Iki“ komunikacijos vadovė,
sako, kad duomenys rodo,
kad įvairios rūšies mėsa sutinkama kasdieniame krepšelyje, o daugiausiai nuperkama kiaulienos.
„Mėsą lietuviai gausiai valgo bet kurį sezoną. Vis dėlto
matome, kad keičiantis metų
laikui, keičiasi ir populiariausios mėsos rūšys. Pavyzdžiui,
šaltuoju metų laiku padidėja smulkintos kiaulienos bei
jautienos pardavimai, o atšilus orui – didesnis dėmesys
skiriamas mėsai, kuri tinka
kepti ant žarijų: šašlykams,
kepsniams, dešrelėms. Tam,
kad kiekvienas rastų jam tinkamiausią variantą, esame
paruošę gausų įvairiausios
rūšies mėsos pasirinkimą,
pradedant tradicine kiauliena ir baigiant brandinta jautiena“, – teigia V. Budrienė.
Mitai apie mėsą
„Iki“ mėsos technologas
Gintaras Bačkovas sako, kad

apie mėsą ir jos gaminimo
būdus sklando pačių įvairiausių mitų.
Pirmasis mitas: brandinta mėsa – pasenusi. Mėsos
brandinimo tikslas – sustiprinti jos skonį bei kvapą. Šio
proceso metu iš mėsos pasišalina perteklinė drėgmė,
todėl skonio ir kvapo koncentracija didėja, o pati mėsa – minkštėja. Pavyzdžiui,
brandinta jautiena ruošiama pagal technologiją, kurios
metu mėsa pereina du brandinimo etapus – brandinimą šaldytuve ir brandinimą
vakuume. Taip užtikrinama,
kad mėsa bus dar puresnė ir
sultingesnė.

Antrasis mitas: mėsą reikia labai ilgai marinuoti.
Mėsą marinuoti labai ilgai

Kiauliena įdarytas baklažanas

Jums reikės: 4 mažų baklažanų, 500 g maltos kiaulienos, 1 svogūno, 500 ml trintų pomidorų, 1 a. š.
druskos, 1 paprikos, žiupsnelio džiovinto raudonėlio, 2 lauro lapų, 300 g šviežių vyšninių pomidorų,
3 v. š. alyvuogių, 3 v. š. smulkintų petražolių, šviežio
baziliko lapelių, 4 v. š. alyvuogių aliejaus.
Į didelę keptuvę įpilkite 2 šaukštus alyvuogių aliejaus,
suberkite smulkiai pjaustytą svogūną ir kepkite ant vidutinės ugnies, kol svogūnai taps perregimi. Į keptuvę
įdėkite ir maltą mėsą, maišydami kepkite tol, kol kiauliena įgaus gražų atspalvį. Viską pabarstykite druska ir
pipirais, įdėkite lauro lapą bei raudonėlius. Po minutės
viską papildykite trintais pomidorais. Kepkite apie 30
minučių, nuolat maišydami. Baklažaną dėkite ant kepimo popieriaus ir įkaitintoje orkaitėje kepkite 20 minučių,
180 °C temperatūroje, kol šis suminkštės. Kai ištrauksite
daržovę iš orkaitės, nupjaukite vieną jos galą, išgremžkite
ten skylę ir į ją supilkite paruoštą masę. Aplink baklažaną išdėliokite šviežius pomidorus ir alyvuoges, dėkite į
orkaitę dar 30-čiai minučių. Prieš patiekdami, ant baklažano pabarstykite petražolių ir baziliko lapelių.

Jums reikės: 500 g vištienos krūtinėlės, 1 mažesnio svogūno, 2 svogūnų laiškų, 1 raudonosios paprikos, 1 geltonosios paprikos, 1 mažos cukinijos, 1 v.
šaukšto šviežiai tarkuoto imbiero, 2 česnako skiltelių, 1 mažo čili pipiro, 1 v. š. citrinos sulčių, šviežiai maltų pipirų, 2 žiupsnelių druskos, 2 v. š. sojos
padažo, 1 v. š. smulkintų petražolių lapelių, 3 v. š.
saulėgrąžų aliejaus.
Supjaustykite mėsą ir daržoves juostelėmis. Įkaitinkite keptuvę, įpilkite šiek tiek aliejaus ir kepkite vištieną apie 2 minutes, nuolat maišydami. Suberkite paprikas, svogūnus ir cukiniją, šiek tiek pamaišykite. Viską
pagardinkite imbieru, česnaku ir čili pipiru. Ant patiekalo užlašinkite citrinos sulčių ir sojos padažo. Iškepus
daržovėms švelniai viską išmaišykite ir nuimkite nuo
viryklės. Paskaninkite druska ir pipirais.

nėra būtina. Priklausomai
nuo to, ką norite iš jos gamin-

vis labiau populiarėja marinatai su įvairiomis uogomis,

ti, kartais gali reikėti mėsą
apibarstyti tik druska ir pipirais prieš pat kepimą. Plonus, nedidelius gabaliukus
pakanka marinuoti apie 30
minučių, o didesnius – apie
2 valandas. Jeigu mėsą marinuojame dvi dienas ar dar
ilgiau, ji gal ir bus minkštesnė, bet nebūtinai pasižymės
geresniu skoniu. Be to, ji gali
prarasti savo tekstūrą. Žinoma, lietuviška klasika marinatams yra česnakai, tačiau

barbekiu padažais.
Trečiasis mitas: mėsa
nėra naudinga žmogaus
organizmui. Mėsoje gausu
organizmui naudingų baltymų ir amino rūgščių. Tiek
balta, tiek raudona mėsa yra
naudinga, tačiau pastarosios
rekomenduojama vartoti
kiek mažiau dėl joje esančio
didesnio riebalų kiekio. Mėsa nėra gyvybiškai būtina,
tačiau ji labai svarbi pilnavertėje mityboje. Jei žmogus

Kiaulienos kepsnys su
prieskoniais ir garstyčiomis

Jums reikės: kelių kiaulienos kepsnių, alyvuogių
aliejaus, žiupsnelio druskos, žiupsnelio pipirų, krapų, kalendros arba petražolių, garstyčių.
Prieš kepant kepsnius, įtrinkite juos aliejumi ir apkepus
kiekvienai pusei ant jos berkite druskos ir pipirų, o prieš
pat kepimą įtrinkite garstyčiomis. Kepsniams iškepus ant
jų gausiai dėkite šviežių prieskoninių žolelių. Jei kepsnių
skonio norite kiek aitresnio, dar prieš kepant trumpai pamarinuokite juos druskoje ir pipiruose.
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nevalgo mėsos, gaunamus
iš jos baltymus turi pakeisti
analogiškais baltymais iš kitų maisto šaltinių, tokių kaip
pupelės, riešutai, įvairūs pieno produktai ar grūdai.
Naudingi patarimai
G. Bačkovas dalijasi ir dar
keliais patarimais, kuriais
vadovaudamiesi paruošite
išskirtinio skonio patiekalus.
Pavyzdžiui, gaminant patiekalus iš kiaulienos, jie bus
daug skanesni ir sultingesni,
jei naudosite tinkamas mėsos dalis. Kiaulienos nugarinę ar išpjovą reikėtų rinktis,
jeigu norite įspūdingo patiekalo, kuriuo pamaitinsite
daug žmonių. Nugarinė ar
išpjova – be jokių lašinukų ar
kaulų ir yra pati minkščiausia kiaulienos dalis. Kepdami
ją gardinkite prieskoninėmis
žolelėmis.
„Šašlykams, troškiniams,
guliašams, dešroms ir vyniotiniams gaminti puikiai tinka kiaulienos kumpis, mentė ar sprandinė. Norėdami
gaminti rūkytus kiaulienos
gaminius, rinkitės šoninę.
Sultingiems kepsniams rinkitės sprandinę, o šniceliams
– kumpį. Maltinukams rinkitės maltą kumpinę mėsos
dalį. Ruošiant jautienos patiekalus – tinkamai pasirinkti
mėsos dalį yra taip pat labai
svarbu. Kepsnių kepimui rinkitės brandintą jautienos antrekotą, išpjovą arba kumpį.
Kepimui orkaitėje rinkitės
šonkaulius, nugarinę. Kitą
jautienos mėsą naudokite
malimui arba lėtam (keleto
valandų) kepimui“, – sako
„Iki“ mėsos technologas.
Sveikiausia mėsa bus tada,
kai nedėsite jokių riebalų. G.
Bačkovas rekomenduoja mėsą kepti orkaitėje savose sultyse, virti ar troškinti. Kalbėdamas apie mėsos marinavimą jis sako, kad jeigu norite,
kad marinatas į mėsą įsigertų kuo geriau ir greičiau
– užmerkite mėsą į sūdytą
vandenį arba marinuokite
mėsą įmasažuodami.
„Jeigu jums patogiau – galite naudoti sauso marinavimo
metodą. Tam puikiai tiks pagrindiniai prieskoniai: druska ir malti juodieji pipirai bei
kiti mėgstami pagardai. Dar
vienas patarimas – mėsai
marinuoti naudokite tik du
rūgščius ingredientus. Mat
naudojant jų daugiau, mėsos
skonis bus sugadintas. Rinkitės actą, kefyrą, jogurtą, vyną,
vaisius. Pridėkite adžikos, sojų padažo ar imbiero“, – teigia
„Iki“ atstovas ir dalijasi trimis
receptais su mėsa. ∎
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Gaminame iš sūrio: nuo paprastai pagaminamos
užtepėlės iki burnoje tirpstančių suktinukų
N
Sūrių užtepėlė su pistacijomis
eaprėpiama skonių
ir aromatų įvairovė,
gaminimo būdų gausa, riebumo, minkštumo ir kietumo variacijos – visa tai telpa
viename žodyje: sūris. Šis
išskirtinis maisto produktas ne tik papildo patiekalų
skonių paletes, bet ir puikai
tinka ant užkandžių stalo.
Vaida Budrienė, prekybos
tinklo „Iki“ komunikacijos
vadovė, sako, kad lietuviai
sūrį tikrai mėgsta. Ir nors
populiariausi tradicinių rūšių sūriai, pirkėjai ragauja
įmantresnių prancūziškų ir
itališkų sūrių.
„Tarp tinklo pirkėjų populiariausi fermentiniai ar tepamieji sūriai, tačiau pastaruoju
metu lietuviai domisi ir kitais,
gurmaniškesniais sūriais. Pastebime, kad tinklo pirkėjai
dairosi mocarelos ar parmezano, įvairiausių pelėsinių sūrių, todėl esame paruošę platų
šios kategorijos asortimentą.
Taip pat matome, kad įmantresni sūriai į pirkėjų krepšelius dažniau patenka savaitgaliais ar šventinėmis dienomis“,
– sako V. Budrienė.
Istorija byloja, kad sūris
buvo žinomas ir vartojamas
dar 2000 metų prieš mūsų
erą, tad galima teigti, kad jis
yra vienas seniausių iki šiol
vartojamų maisto produktų
visame pasaulyje. Archeologiniai tyrinėjimai rodo, kad
sūrį gamino net egiptiečiai, o
Senovės Romoje šis produktas buvo plačiai paplitęs ir
valgomas kasdien. Šiandien
suskaičiuojama keli šimtai
skirtingų populiarių sūrio rūšių. Prancūzija didžiuojasi bri
sūriu, Graikija ant pjedestalo
kelia žymiąją fetą, o itališka
virtuvė neįsivaizduojama be
parmezano ar mocarelos.
Kad sūris kuo ilgiau išliktų kokybiškas – svarbu tinkamai jį laikyti. Pavyzdžiui,
sūris ilgiau išliks šviežias, jei
jį suvyniosite į audinį, išmirkytą sūriame vandenyje. Sūris greitai prisigeria kitų produktų kvapo, todėl geriausia
jį laikyti sandariai uždarytose dėžutėse. Jeigu sūrį norite
patiekti ant užkandžių lentos,
nepjaustykite jo iš anksto, nes
atskiri gabalėliai greitai džiūsta, praranda skonį ir aromatą. Geriau šalia padėkite peilį ir jo atsipjauti iškart prieš
valgant.
„Iki“ dalijasi ir dar keliais

įdomiais faktais apie skirtingų rūšių sūrius.
Mocarela. Šis sūris tikras
Italijos pasididžiavimas, daugelį metų gamintas išskirtinai
tik iš buivolių pieno, tačiau
didėjant paklausai, mocarela buvo pradėta gaminti ir iš
karvės pieno. Italijoje tokia
mocarela vadinama fior di
latte – pieno gėlė. Dažniausiai
mocarela nėra brandinama,
tačiau gaminimo procesas sudėtingas – sūrio masė yra sukama, tampoma ir pjaustoma,
kol gaunamas sluoksniuotos
tekstūros rezultatas, pasižymintis itin švelniu skoniu.
Parmezanas. Šis sūris kildinamas iš itališkojo parmi-

– Graikijos vizitinė kortelė.
Šis sūris gaminamas iš avies,
karvės arba ožkos pieno. Jei
tai avies ar ožkos pieno sūris,
jo skonis bus sodrus, be to
produktas pasižymės didesniu riebumu, tačiau, jei sūris
pagamintas iš karvės pieno,
jo skonis bus švelnesnis. Nepaisant to, koks pienas naudojamas gamybai, feta išsiskiria savo sūrumu ir minkšta
tekstūra.
Maskarponė. Jos kilmės
šalis – Šiaurės Italija. Tai itin
minkštas, grietininės konsistencijos sūris, dažniausiai
baltos spalvos ir švelnaus skonio. Maskarponė yra neatsiejamas tiramisu ingredientas,

džano sūrio, kuris, be jokios
abejonės, sūrių kategorijoje
užima aukštesnę vietą. Vis
dėlto, Lietuvoje labiau mėgstamas parmezanas – ryškaus
skonio sūris, kuriame susipina riešutų, vaisių ir sviesto
poskoniai. Šis kietasis sūris
gaminamas iš karvės pieno,
be to, pasak istorinių šaltinių,
jo gamybos procesas nedaug
pakito nuo pat XIII amžiaus.
Feta. Jei mocarela yra Italijos pasididžiavimas, tai feta

tačiau naudojamas gaminant
ir kitus desertus, pavyzdžiui,
sūrio pyragus. Kadangi maskarponės sūris lengvai tepamas, jis dažnai naudojamas
vietoj sviesto.
Mėlynojo pelėsio sūris.
Tai išskirtinio skonio gurmanams subalansuotas prancūziškas sūris, kuris, kaip ir
brinza, skirstomas į porūšius.
Geriausiai žinomi – rokforas,
gorgonzola, stiltonas bei daniškas melsvasis sūris. Mėly-

Mocarela su keptais pomidorais

Jums reikės: 2 šviežių mocarelų, 500 g vyšninių
pomidorų, 4 skiltelių česnako, 2 g šviežių bazilikų,
žiupsnelio džiovinto raudonėlio, žiupsnelio druskos, žiupsnelio maltų juodųjų pipirų, šlakelio alyvuogių aliejaus.
Vyšninius pomidorus nuplaukite, o česnakus sutraiškykite peilio ašmenimis. Viską suberkite į dubenį, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, nepamirškite pagardinti druska
bei pipirais, gerai išmaišykite ir suberkite į folija išklotą
kepimo skardą. Pašaukite pomidorus į orkaitę, įkaitintą
iki 200 °C, ir kepkite apie 35 minutes. Galiausiai lėkštėje
įkomponuokite mocarelos gabalėlius, aplink juos kruopščiai išdėliokite česnakinius pomidorus ir viską apšlakstykite dar trupučiu alyvuogių aliejaus, džiovintu raudonėliu
bei šviežiais baziliko lapeliais.

17

Jums reikės: 200 g brinzos, 100 g kreminio sūrio,
15 g pistacijų, 1 skiltelės česnako, 2 v. š. medaus, 1 v. š.
alyvuogių aliejaus, žiupsnelio raudonėlio, žiupsnelio
druskos, žiupsnelio maltų juodųjų pipirų.
Nors šią užtepėlę paruošti itin paprasta ir greita, jos
skonis sužavės net ir visko ragavusius! Tiesiog sudėkite
brinzą, kreminį sūrį, česnaką bei alyvuogių aliejų į elektrinį trintuvą ir sutrinkite ingredientus iki vientisos masės. Perkelkite užtepėlę į dubenėlį, viduryje suformuokite
duobutę, į ją supilkite medų ir viską apibarstykite prieskoniais bei peiliu susmulkintais pistacijų riešutus. Štai ir
viskas – valgykite iškart.

nasis sūris pasižymi stipriu
kvapu ir itin subtiliu skoniu,
o geriausiai atpažįstamas dėl
mėlynai žalių pelėsių, kurie

sūriui suteikia aitrų žolelių
poskonį.
Čederis. Tai angliško kietojo sūrio rūšis, pradėta gaminti dar XII amžiuje. Šis sūris
gaminamas iš karvės pieno,
o jo brandinimas užtrunka
nuo 3 iki 18 mėnesių. Čede-

ris pasižymi aitriu, riešutus
primenančiu skoniu, o spalva priklauso nuo brandinimo
trukmės – jis gali būti gelsvos arba ryškiai oranžinės
spalvos.
Bri. Šis sūris pradėtas gaminti Prancūzijoje, tačiau
laikui bėgant išplito po visą
pasaulį. Tai iš karvės pieno
gaminamas apvalios formos
bei kreminės spalvos sūris,
visuomet patiekiamas su plutele. Bri pasižymi labai švelniu
ir subalansuotu žemės riešutų skoniu bei aromatu. Pagal
tradicijas šis sūris gaminamas rankomis su pelle a brie
(skylėtu samčiu), o vienam
gabalėliui pagaminti sunaudojama net 25 litrai pasterizuoto karvės pieno. Istorija
pasakoja, kad 1814 metais,
Kongreso Vienoje metu, bri
sūris buvo tituluotas „Sūrių
karaliumi“.
„Iki“ dalijasi ir keliais receptais, kurių žvaigždė – įvairiausios rūšies sūriai. ∎

Suktinukai su čederio sūriu

Jums reikės: 200 g �ilo tešlos, 20 g plonai pjaustyto mėgstamo kumpio, 120 g plonai pjaustyto čederio sūrio, 1 kiaušinio plakinio, 3 v. š. kokosų aliejaus
kepimui.
Padažui: 2 v. š. grietinės, 50 g majonezo, žiupsnio
druskos, 2 v. š. citrinos sulčių, 1 a. š. smulkintų petražolių, 1 a. š. smulkinto baziliko.
Filo tešlą supjaustykite kvadratais, į kuriuos galėsite
sluoksniuoti kumpio ir sūrio gabalėlius. Vieną filo tešlos
gabalėlio kraštą švelniai patepkite aliejumi, ant viršaus dėkite dar vieną tešlos gabalėlį. Ant viršaus uždėkite kumpio,
tada sūrio. Suvyniokite tešlą su įdaru į suktinuką užlenkdami kraštus, kad įdaras neišbėgtų ir patepkite paviršių
kiaušinio plakiniu. Keptuvėje įkaitinkite kokosų aliejų ir
kepkite suktinukus iš visų pusių, kol apskrus (apie 3–4
minutes vienai pusei). Iškepus suktinukus dėkite ant popierinio rankšluosčio ir leiskite susigerti riebalams. Prieš
patiekiant perpjaukite suktinukus ir patiekite juos su grietinės ir majonezo padažu. Grietinę, majonezą, druską ir
citrinos sultis labai gerai išmaišykite ir supilkite į atskirą
dubenėlį. Pabarstykite padažą baziliku ir petražolėmis ir
patiekite šalia suktinukų.
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2022 m. balandžio 23 d.
naujasis gĖlupis

ŠEIMININKĖMS

„Bebaimės motinos. Galingiausią pasaulio pavasarį praturtinkite savo mitybą
maﬁją parklupdžiusių moterų istorija“
gaiviais ridikėliais: su kuo juos valgyti?

L

eidykla „Briedis“ pristato sukrečiančią Alexo Perry knygą apie Italijos
mafiją „Bebaimės motinos.
Galingiausią pasaulio mafiją
parklupdžiusių moterų istorija“.
Tai prikaustanti istorija
apie įtemptą ir pavojingą kovą, į kurią gelbėdama tautą
nuo negailestingų, už savo
būvį besigrumiančių mafiozų stoja išmintinga ir ryžtinga
moteris. Įvykių sūkuryje atsiduria trys už savo vaikus ir
gyvybę kovojančios moterys.
Ne visos jų išgyvena.
Kalabrijos mafija, žinoma
kaip „ʼNdrangheta“, yra vienas turtingiausių ir negailestingiausių nusikalstamų
sindikatų pasaulyje, jo padaliniai driekiasi nuo Amerikos
iki Australijos. Ji kontroliuoja 70 proc. kokaino ir heroino pasiūlos Europoje, valdo
milijardus dolerių generuojančią turto prievartavimo
veiklą, tarpininkauja sudarant neteisėtus ginklų sandėrius – tiekia ginklus nusikaltėliams ir teroristams – ir
grobsto Italijos bei Europos
Sąjungos iždus.
„ʼNdranghetos“ galia slypi mačistiniame smurto ir
tylos – omertà – derinyje. Ji
išlieka gaji dėl šeiminių ryšių: sindikate gimstama arba
į jį patenkama per santuoką. Lojalumas – absoliutus.

Kraujo praliejimas – garbinamas. Verčiau sėsti į kalėjimą, rinktis kapo duobę, šaltakraujiškai nužudyti savo tėvą,
brolį, seserį ar motiną, negu
išduoti Šeimą. Kartu su pagarba tradicijoms ir istorijai
„ʼNdranghetos“ vyrai pasižymi žiauria mizoginija. Į moteris žiūrima kaip į kilnojamąjį
turtą, derybų įrankį, kuriuo
siekiama sudaryti ir išlaikyti
klano sąjungas, o fizinis smurtas – ir dar žiauresni dalykai
– yra įprastinė praktika.
Kai 2009 m. viena skriaudžiama „ʼNdranghetos“ žmona buvo nužudyta už tai, kad
išdavė saviškius ir davė parodymus valstybei, prokurorės
Alessandros Cerreti neapleido daug žadanti galimybė:
„ʼNdranghetos“ moterų diskriminacija gali būti didžiausia jos yda ir veiksmingiausias
ginklas. Užmezgusi dialogą su
dar dviem mafijos žmonomis,
Alessandra įtikino jas liudyti
mainais į naują savo ir savo
vaikų ateitį.
Istoriją apie „bebaimes motinas“ bandė užgniaužti nepaprastai daug žmonių. Daugelis jų darė viską, kad žinia apie
jas neišvystų dienos šviesos
ir ši knyga nebūtų parašyta.
Kaip ir atliekant bet kokį mafijos tyrimą, „ʼNdranghetos“
smurtinis omerta vykdymas
užtikrino, kad daugelis pagrindinių veikėjų tapo nepa-

siekiami. Kai A. Perry išgirdo
šią istoriją, dvi iš trijų „bebaimių motinų“ – Lea Garofalo
ir Maria Concetta Cacciola
– buvo mirusios, nužudytos
dėl savyje rastos drąsos pasipriešinti organizacijai; trečioji, Giuseppina Pesce, buvo
nepasiekiama dėl liudytojų
apsaugos. Dauguma mafijos
atstovų ir jų įbaugintų asmenų taip pat nenorėjo kalbėti. Tais atvejais, kai subjektai
prašnekdavo, jų atsakymuose į klausimus dažnai pasigirsdavo perspėjimų arba užmaskuotų grasinimų. Tai, kad
ši knyga buvo išleista, yra vos
saujelės drąsiausiųjų ir ryžtingiausiųjų nuopelnas.
2019 m. „Bebaimės motinos“ buvo nominuotos „Edgar“ apdovanojimui už geriausią dokumentinės kriminalinės literatūros kūrinį,
o „CrimeReads“ paskelbta
geriausia 2018 m. negrožine
kriminaline knyga. ∎

tų rezervus, nepakako, todėl
bendroji strateginė iniciatyva
Rytų fronte pamažu pakrypo
Raudonosios armijos naudai.
Knygoje taip pat nušviečiama
visa virtinė mažesnio masto
kautynių, iliustruojančių nesikeičiančius sovietų, o dabar ir
rusų kariuomenės metodus:
kariavimą „mėsa“, savo kareivių gyvybių visišką nuvertinimą, profesionalumo stygių.
Ši knyga, pagrįsta karo dalyvių prisiminimais ir dokumentine medžiaga, neabejotinai patrauks skaitytoją gyvu
ir originaliu stiliumi. Kovos
veiksmai nužvelgiami ne tik
Vermachto armijų grupių lygmeniu, bet ir aprašoma paprastų vokiečių kareivių kasdienybė, svarstoma, kokios
įtakos vienų ar kitų mūšių
baigčiai turėjo politinės ir karinės vadovybės sprendimai.
Nors kadaise SS oberšturmbanfiurerio laipsnį turėjęs
knygos autorius dirbo Tre-

čiojo reicho užsienio reikalų
ministerijoje ir iš esmės vykdė
propagandinį darbą, pokariu
jo knygos sulaukė didžiulio
populiarumo ne tik Vakarų
Vokietijoje, bet ir kitose šalyse kaip gana tikroviškai atspindinčios vieną baisiausių
XX a. tragedijų.
Pirmoji lietuviškai išleista
P. Carello knyga – „Hitlerio
karas Rytuose. I dalis. Barbarosa“, antroji – „Hitlerio karas
Rytuose. II dalis. Nuo Maskvos
iki Stalingrado“. ∎

„Hitlerio karas rytuose. iii dalis. Citadelė“

L

eidykla „Briedis“ pristato trečiąją Paulo Carello (tikrasis vardas ir pavardė
– Paulas Karlas Schmidtas)
knygą „Hitlerio karas Rytuose. III dalis. Citadelė“ iš serijos
„Hitlerio karas Rytuose“.
Joje daugiausia dėmesio
skiriama A. Hitlerio suplanuotai puolamajai operacijai
„Citadelė“, kuri pradėta 1943
m. liepos 5 d. išsirutuliojo į
didžiausias istorijoje tankų
kautynes prie Kursko. Šiose
kautynėse sovietai naudojo
įprastą taktiką: nugalėti bet
kokia kaina, užverčiant priešą
tūkstančiais lavonų, jie metė
į mūšį daugybė naujos technikos. Tankų kautynėse prie
Prochorovkos sovietų generolo Pavelo Rotmistrovo pajėgos buvo beveik sutriuškintos
kur kas mažesnių, bet žymiai
profesionaliau veikiančių vokiečių pajėgų. Tačiau taktinių pergalių, kovojant prieš
beveik neišsemiamus sovie-
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idikėliai – maisto
produktas, apie kurį
tikriausiai ne visada pagalvojame pirkdami vaisius ir
daržoves, tačiau gaivaus,
aštraus ir šiek tiek kartaus
skonio, mažai kalorijų, daug
vitaminų ir mineralų turinti
daržovė – labai sveikas pasirinkimas ne tik kasdieniniams užkandžiams, bet ir
įvairiems receptams. „Rimi“
sveikatai palankios mitybos
konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė
pavasarį rekomenduoja ridikėlius įtraukti į savo mitybos racioną dėl juose esančio vitamino C, folio rūgšties
bei kalio. Tuo tarpu balandį
sveikatos mėnesį švenčiančio prekybos tinklo „Rimi“
kulinarijos technologė Lina
Barčaitė siūlo net kelias ridikėlių valgymo idėjas.
Nors karti, bet sveikatai
naudinga daržovė
Lietuvoje ridikėlių sezonas prasideda pavasarį, todėl šylant orams jais galima
atgaivinti patiekalus, suteikiant naujų skonių. Pasak
„Rimi“ sveikatai palankios
mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos
Gavelienės, nors ridikėliuose
yra net apie 95 % vandens ir
mažai kalorijų, o tai pavasarį
padeda palaikyti organizmo
hidrataciją, juose taip pat
gausu skaidulų, vitaminų bei
naudingų mineralų.
„Ridikėliuose rasime vitamino C, folio rūgšties ir antioksidantų, kurie stiprina
mūsų organizmo gynybines
galias bei imunitetą. Juose
esantis vitaminas C, fosforas,
cinkas ir B grupės vitaminai
padeda rūpintis oda. Ridikėliai taip pat yra puikus antocianinų – flavonoidų, suteikiančių jiems spalvą ir padedančių apsaugoti širdies bei

kraujagyslių sveikatą, šaltinis. Antocianinai pasižymi
išskirtine savybe – rūpinasi
mūsų venomis ir arterijomis,
apsaugo nuo sukietėjimų ir
uždegimų. Valgydami visų
rūšių raudonos ar mėlynos
spalvos vaisius ir daržoves
gausime pakankamai šių
sveikų flavonoidų“, – įsitikinusi gydytoja dietologė.
Renkantis daržoves gydytoja pataria nepamiršti taisyklės – kasdien suvalgyti po
penkis vaisius ar daržoves,
o perkant ridikėlius reikėtų
atkreipti dėmesį į keletą aspektų: „Juos reikėtų valgyti
kietus, nesulūžusius, ryškiai
raudonos spalvos, o minkštus ar su gelsvu pagrindu išmesti. Geriausiai išsilaiko tie
ridikėliai, kurie išsaugo savo
lapus. Juos taip pat galima
dėti į salotas ar žaliuosius
kokteilius. Gerai nuplautus
ridikėlius galima valgyti žalius, kai jie yra labai švieži,
būna traškūs, todėl tai gali
būti sveikas ir puikus užkandis tarp valgymų – keliaujant, dirbant ar mokantis,
tačiau ridikėlius taip pat galima dėti į daugelį patiekalų,
jais ne tik skaninti salotas,
bet ir kepti, troškinti ar dėti
į padažus“, – rekomenduoja
dr. E. Gavelienė.
Specialistė siūlo pavasarį
į savo lėkštę įsidėti kuo daugiau daržovių ir vaisių. „Pavasarį, kaip ir visais metų
laikais, tinkamiausi yra sezoniniai ir vietiniai maisto produktai, kurie suteikia mums
bet kuriuo metų laiku reikalingų maistinių medžiagų.
Nėra nieko geriau, kaip pasinaudoti tuo, ką mums teikia
gamta, kad užtikrintume visas mūsų organizmui reikalingas maistingąsias medžiagas. Pavasarį, kai organizmui
reikia pasiruošti vasarai,

parduotuvėse gausu vaisių
ir daržovių, turinčių daug
vitamino C ir antioksidantų“,
– aiškina sveikatai palankios
mitybos konsultantė.
Ridikėlių valgymo idėjos
Pasak, „Rimi“ kulinarijos
technologės Linos Barčaitės,
ridikėlius galima valgyti perpjovus per pusę ar ketvirtadalį, supjaustyti labai plonais
griežinėliais, susmulkinti ar
sutarkuoti, kad salotose ir
kituose patiekaluose būtų
skirtingos tekstūros. Jie yra
geras šaltų padažų ir sriubų, pavyzdžiui, gaspačo ingredientas. Dėl šiek tiek aštraus skonio ridikėliai puikiai tinka visoms salotoms
pagardinti. Jas galima ruošti
tik iš griežinėliais pjaustytų
ridikėlių su sūrio ar jogurto
padažu.
„Jei jums patinka ridikėlių
skonis, pabandykite juos valgyti karpačo pavidalu. Ridikėlius supjaustykite kuo plonesniais griežinėliais ir pagardinkite keliais lašais citrinos sulčių, šlakeliu alyvuogių
aliejaus ir gaiviu prieskoniu,
pavyzdžiui, baziliku“, – rekomenduoja specialistė.
Anot „Rimi“ kulinarijos
technologės, ridikėlius dažniausiai esame įpratę valgyti
su šaltaisiais patiekalais, tačiau ji siūlo pabandyti juos
įtarkuoti į baigiančią virti
vištienos sriubą. „Japonai ridikus deda ir į kitas mėsiškas
ar jūros gėrybių sriubas. Ridikėliais galite paskaninti ir
jautienos troškinį su aitriaisiais pipirais, morkomis, imbierais, česnakais. Juos sudėkite baigdami troškinti mėsą
ir pavirkite dar apie 10 minučių. Taip, kaip žmonės vienas kitą daro geresniais, taip
ir maistas – tampa geresnis,
kai jame daugiau daržovių“,
– primena L. Barčaitė. ∎

tv Programa

REDAKCIJA UŽ GALIMUS TV PROGRAMOS PAKEITIMUS IR NETIKSLUMUS NEATSAKO.

ŠeŠtaDIeNIS
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Klauskite daktaro 08:00
Beatos virtuvė 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios 11:50
Didžiųjų kačių epocha 12:45
Mėlynoji planeta 2 13:35 Jaunasis Montalbanas 15:30 Žinios.
Orai 15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro 18:30
Žinios. Sportas. Orai 19:00 Langas į valdžią 19:30 Stilius 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Dainuoju Lietuvą 23:00 LRT radijo
žinios 23:05 Išbandymas dviem .
Romantinė komedija 00:05 Kita
tylos pusė. Vaidybinis ﬁlmas
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (9)
07:00 Bunikula (5) 07:30 Deksterio laboratorija (21) 08:00 Padūkėlių lenktynės (6) 08:30 Tomo ir Džerio šou (37,38,39) 09:00
Ponas Magu (77,78) 09:20 Ogis
ir tarakonai (54,55) 09:40 KINO
PUSRYČIAI Didžiapėdžio vaikis
11:25 Tomas ir Džeris svečiuose
pas Ozo šalies burtininką 12:30
Trys nindzės imasi veikti 14:15
Tūkstantis žodžių 16:05 Prekybos centro kietuolis 17:55 Gyvūnų pasaulis 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS Princas Žavusis 21:05
Mano mamos meilužis 23:10
Metas veikti. Komedija 00:50
Ričardas Džiuelas 01:00 Mano
mamos meilužis
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 Virtuvės istorijos 13/30s. 10:30 Gardu Gardu
11/30s. 11:00 Penkių žvaigždučių būstas 10/30s. 11:30 Tylūs
geradariai. 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 Elementaru 2/17s. 05:20
Mažieji genijai 1/10s.
06:30 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu 07:00 Negyvenamose
salose su Beru Grilsu (1) 08:00
Varom! (17,18) 09:00 Sveikatos
kodas 09:30 Sveikatos kodas
televitrina 10:05 Neatrasta Kolumbija (2) 11:10 Negyvenamose salose su Beru Grilsu (2) 12:20
Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos (11) 13:35 Pragaro
virtuvė (1) 14:35 Ekstrasensų mūšis (7) 17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Vilniaus„Rytas“- Alytaus
„Dzūkija“. Tiesioginė transliacija
19:30 Aš matau tavo balsą 21:30
MANO HEROJUS Krydas 2. Kylanti
legenda. Veiksmo ﬁlmas 00:10
Nuo sutemų iki aušros. Budelio
duktė 02:05 Baudėjas
06:59 Programa 07:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/19) 08:00

„Vyrų šešėlyje. Mariana Korvelytė - 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 agentai“ (4/7,8) 14:00 „Pėdsakas.“
(2/53,54) 16:00 Žinios 16:28
Orai 16:30 Lietuvos dvarai 17:00
Miško balsas 17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2022 19:00 „Reali mistika“ (5/39) 20:00 Žinios
20:28 Orai 20:30 A. Lukašenka.
Auksinis dugnas 22:30 Žinios
22:58 Orai 23:00 „Teisingumo
agentai“ (4/7,10) 01:00 „Pėdsakas.“ (2/55,56)

TV

06:25 Pasirinkę Lietuvą
07:00 100 metų propagandos 07:30 Pakvaišusi porelė
(71,72,73) 09:00 Alpių gelbėtojai (2,3) 11:00 Danė Lovinski (10) 12:00 Džeimio ir
Džimio kulinarinės dvikovos
(1,2) 14:10 Šventės su Ana
(1) 14:40 Mylėk savo sodą
(1) 15:45 Moteris (235,236)
17:45 Raudonas kambarys
(61) 18:45 Laukinis miestas
(16) 19:45 Žingsnis iki dangaus (16) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Kapitonė Marlo. Degantis žmogus
23:15 SNOBO KINAS Taisyklės negalioja. Romantinė
komedija 01:45 Purpurinės
upės. Juodasis mėnulis (1,2)
03:35 Geriausia draugė

tv6

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 gidas 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 Pragaro kelias 7/16s. 16:00 Sandėlių karai
13/25,26,27,28s. 18:00 Amerikos
dainų kovos 1/4s. 20:00 Išlikimo
instinktas 3/6s. 21:00 Žinios 113
21:50 Sportas 21:55 Orai 113
22:00 Taksi 3 23:50 Paskutinis
krikštatėvis Džonas Gotis 01:50
Amerikos talentai 14/6s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Auksinis protas 07:10
Meškutės Nidos nuotykiai 07:30
Keliai 08:00 Čia mano sodas
08:30 Gamtininko užrašai 09:00
Į sveikatą! 09:30 Gyvenk kaip
galima švariau 10:00 Kas geresnio, kaimyne? 10:30 Vilniaus
sąsiuvinis 11:00 Trembita 11:30
Mūsų rusų gatvė 12:00 Smalsumo genas 12:30 Pasivaikščiojimai 13:00 Premjera. Pažinti
Japoniją 13:30 Euromaxx 14:00
Meškutės Nidos nuotykiai 14:20
Premjera. Viesulas ir didysis Uraganas 16:00 Knygų savaitė 2022
17:00 Veranda 17:30 Dizainas
18:00 Mokslo ekspresas 18:30
Teatro biograﬁjos 19:25 Premjera 19:30 Premjera. Nuostabios
mintys 20:00 Čia – kinas 20:30
Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Kine kaip kine 21:30 Kita tylos pusė. Vaidybinis ﬁlmas
23:20 LRT OPUS ore. Grupė „Garbanotas Bosistas 00:15 Puikybė
ir prietarai

SekMaDIeNIS
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 LRT radijo žinios 06:07 (Pra)rasta
karta 07:00 Veranda 07:30
Šventadienio mintys 08:00
Išpažinimai 08:30 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:30
Mano geriausias draugas
12:00 Afrika 12:55 Premjera. Žalioji planeta 13:50 Mis
Marpl. Vienu pirštų spragtelėjimu 15:30 Žinios. Orai
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 18:00
Savaitė su „Dviračio žiniomis 18:30 Žinios. Sportas.
Orai 19:00 Keliai 19:30
Savaitė 20:30 Panorama
20:52 Sportas 21:00 Premjera. „Portofino viešbutis
22:00 Puikybė ir prietarai 00:05 Kita tylos pusė.
Vaidybinis filmas 01:55
Išbandymas dviem 03:40
Istorijos detektyvai 04:25
Mis Marpl. Vienu pirštų
spragtelėjimu
06:25 Peliukas Stiuartas
Litlis (10) 06:55 Bunikula
(6) 07:25 Deksterio laboratorija (22) 07:55 Padūkėlių
lenktynės (7) 08:25 Tomo
ir Džerio šou (40,41,42)
08:55 Vasaros stovyklos
sala (21,22) 09:25 Ogis ir
tarakonai (56) 09:35 KINO
PUSRYČIAI Kosminis Samsamas 11:15 Laiko valdovas
13:25 Vyrai juodais drabužiais 2 15:10 Mamos eina į
trasą 17:20 Teleloto 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 Užburtoji Ela
21:25 PREMJERA Pagrobtas 23:10 PREMJERA Vieno
žmogaus armija 01:00 Mano mamos meilužis
05:20 Mažieji genijai 1/10s.
06:00 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 3/306,308s.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina
24. Ukrainos žinių kanalas
09:00 Svajonių ūkis 8/30s.
09:30 La Maistas 4/30s.
10:00 Pasaulis pagal moteris 11/30s. 11:00 Svajonių sodai 30 12:00 Metų
laikai laukinėje Amerikos
gamtoje 3 13:10 Daktaras
Dolitlis 3 15:05 Planas tėčiui 17:20 Lietuvis pas lietuvį 1/12s. 18:30 TV3 žinios
114 19:20 TV3 sportas 19:27
TV3 orai 114 19:30 Lietuvos
talentai 7/8s. 22:00 Ištroškę greičio 00:40 Geležinis
žmogus 03:05 Lok, stauk
arba šauk
06:00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu 07:00 Galiūnų Pasaulio komandinė
taurė 2021 08:00 Pričiupom! (10) 08:30 Tauro ragas 09:00 Lietuvos galiūnų
čempionato I-asis etapas
10:05 Neatrasta Kolumbija (3) 11:10 Negyvenamose salose su Beru Grilsu

(3) 12:20 Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos
(12) 13:35 Pragaro virtuvė
(2) 14:35 Ekstrasensų mūšis (8) 17:00 Betsafe–LKL
čempionatas. Panevėžio
„Lietkabelis“ - Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija 19:30 Juodasis sąrašas (18) 20:30 PREMJERA
Supermenas ir Luiza (1,2)
22:50 Sūnus paklydėlis (6)
23:50 Narkotikų prekeiviai.
Meksika (3). Kriminalinis
serialas 01:15 Krydas 2.
Kylanti legenda
06:59 Programa 07:00
„Daktarė Kovalčiuk“ (2/21)
08:00 Miško balsas 08:30
Kaimo akademija 09:00
„ Aiškiaregė” (1/ 12 ,13)
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO
KOK 2022 11:00 180° kampu 11:30 Švyturių žmonės
12:00 „Teisingumo agentai“ (4/9,10) 14:00 „Pėdsakas.“ (2/55,56) 16:00
Žinios 16:28 Orai 16:30
„24/7“ 17:30 Lietuva tiesiogiai 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 Krepšinio pasaulyje 19:00 „Reali mistika“ (5/40) 20:00 Žinios
20:28 Orai 20:30 Lietuvos dvarai 21:00 Švyturių žmonės 21:30 „24/7“
22:30 Žinios 22:58 Orai
23:00 „Teisingumo agentai“ (4/9,10) 01:00 „Pėdsakas.“ (2/55,56) 02:50 „Reali mistika“ (5/40) 03:35
„24/7“ 04:20 „Aiškiaregė”
(1/12,13) 05:10 Mažos Mūsų Pergalės

TV

06:25 Pasirinkę Lietuvą
07:00 Informacinių mitų
griovėjai 07:30 Pakvaišusi porelė (74,75,76) 09:00
Alpių gelbėtojai (4,5) 11:00
Danė Lovinski (11) 12:00
Anos Olson virtuvė (10)
12:30 Sveikinimai 15:45
Moteris (237,238) 17:45
Raudonas kambarys (62)
18:45 Laukinis miestas (17)
19:45 Žingsnis iki dangaus
(17) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Prancūziška žmogžudystė. Žmogžudystės
Kolmare 23:00 Mano motinos prakeikimas. Komedija
01:00 Taisyklės negalioja
03:20 Kapitonė Marlo. Degantis žmogus
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim
garo! 07:30 Krikščionio
žodis 08:00 Kelias 08:30
Menora 09:00 Širdyje lietuvis 10:00 Pusryčiai pas
kaimyną 10:30 Stop juosta
11:30 7 Kauno dienos 12:00
Mokslo sriuba 12:30 Dievo
Gailestingumo sekmadienis 13:45 Meškutės Nidos
nuotykiai. Susitikimas su
briedžiu 14:05 Sunė – vyriausiasis pabrolys 15:30
Minčiukų palėpė 16:00
Dainų dainelė 2022 00:07
Sportas. Orai 00:15 Puikybė ir prietarai 02:15 Kultūringai su Nomeda 03:10
Stambiu planu 04:05 Sunė – vyriausiasis pabrolys
05:30 Gamtininko užrašai

PIRMaDIeNIS
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas
2 09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 11:30
Kas ir kodėl? 12:00 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite
12:30 Tai kur toliau? 13:30
Mūsų gyvūnai 14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios 16:30 Pagalbos šauksmas 17:15 Premjera. Ponių rojus 18:00 Kas
ir kodėl? 18:30 Svarbi valanda 19:30 Daiktų istorijos 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas
21:30 LRT forumas 22:30
Dviračio žinios 23:00 LRT
radijo žinios 23:05 Degantis
pasaulis. Karinis istorinis serialas 00:10 Komisaras Reksas 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos 02:00
LRT radijo žinios 02:05 LRT
forumas 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios 04:05
Savaitė 05:00 LRT radijo
žinios 05:05 Kuršių nerija
05:15 Ponių rojus
06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 08:00 Svajonių ūkis 8, 30 08:30 Spintos
šou su Vinted 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Mažoji
našlė 11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos 15:00
Simpsonai 32, 9/10 16:00
TV3 žinios 81 16:27 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
žinios 115 19:20 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 19:30 Karštai
su tv3.lt 20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV 21:30 TV3
vakaro žinios 65 22:20 TV3
sportas 22:27 TV3 orai 22:30
Apgultis 00:55 Bulis 01:55
Elementaru 02:55 Majų baikerių klubas 04:10 Mikė 2, 2
04:40 Moderni šeima
06:05 CSI. Majamis (9)
07:00 Mano virtuvė geriausia (9) 08:25 Teisingumo
agentai (34) 09:30 Kalnietis
(38) 10:30 Neatrasta Kolumbija (3) 11:35 Mentalistas
(69) 12:35 CSI. Majamis (10)
13:30 Mano virtuvė geriausia (10) 14:50 Teisingumo
agentai (38) 16:00 Kalnietis
(39) 17:00 Info diena 17:30
Mentalistas (70) 18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Utenos „Uniclub Casino - Juventus“ - Kėdainių „Nevėžis–Optibet“. Tiesioginė transliacija 21:00 Nulinis pacientas
22:45 Juodasis sąrašas (18)
23:45 Sūnus paklydėlis (6)
00:45 Narkotikų prekeiviai.
Meksika (3) 02:10 Supermenas ir Luiza (1,2)
0 6: 1 5 T V p a rd u o t u v ė
06:30 Eko virusas 07:00
Švarūs miestai - Švari Lietuva 07:30 „Aiškiaregė“
(1/72,73,74,75,76) 10:05

„Netikėtas teisingumas“
(3/36) 11:10 „Neišsižadėk“
(37) 12:15 TV parduotuvė
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena 14:00
„Vieno nusikaltimo istorija“
(5/10) 15:00 „Reali mistika“ (5/41) 16:00 Reporteris
16:20 Sportas 16:28 Orai
16:30 Laisvės TV valanda 18:00 Reporteris 18:20
Sportas 18:28 Orai 18:30
Lietuva tiesiogiai 19:00
„Reali mistika“ (6/36) 20:00
Reporteris 20:40 Sportas
20:48 Orai 20:50 „Aiškiaregė“ (1/77) 21:25 „Neišsižadėk“ (38) 22:30 Reporteris 22:50 Sportas 22:58
Orai 23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 „24/7“ 00:30 „Vieno
nusikaltimo istorija“ (5/10)
01:30 „Reali mistika“ (6/36)
02:30 TV parduotuvė 02:45
Mokslo ritmu 03:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/36)
03:55 „24/7“ 04:35 „Reali
mistika“ (5/41)

TV

06:00 Heldtas. Flirtas su
teisingumu (2) 07:00 Šeimyninės melodramos (30)
08:00 Mano namai - mano
likimas (60) 09:00 Anupama (119,120) 10:05 Baudžiauninkė (5) 11:10 Alpių
gelbėtojai (6) 12:15 Heldtas. Flirtas su teisingumu (3)
13:15 Kapitonas Kainas (62)
14:30 Tobuli nusikaltimai
(9) 15:35 Anupama (121,122)
16:45 Šeimyninės melodramos (31) 17:45 Baudžiauninkė (6) 18:50 Mirtis kalnuose
(1) 19:55 Tobuli nusikaltimai
(10) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Aleksas Hugo. Kelyje
23:10 Kapitonas Kainas (62)
00:25 Uždrausto miesto intrigos (13) 01:25 Prancūziška žmogžudystė. Žmogžudystės Kolmare 03:20 Du
gyvenimai (193)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 Mija ir aš 07:25
Sardinė kosmose 07:35
Alvinas ir patrakėliai burundukai 07:50 Erdvės menas 08:20 Dizainas 08:50
Mokslo sriuba. Mokslo žurnalas 09:20 Labas rytas,
Lietuva 11:50 Kas geresnio,
kaimyne? 12:20 Kultūros
diena 12:50 Fokusas 13:40
Duokim garo! 15:00 Istorijos detektyvai 15:45 Sardinė kosmose 16:00 Alvinas
ir patrakėliai burundukai
16:15 Mija ir aš 16:40 Minčiukų palėpė 17:10 Tarnauti ir ginti 18:10 Seselė Beti 19:00 Pasivaikščiojimai
19:30 Premjera. Gyvenimas
dešimtyje nuotraukų 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 3 minutės iki muzikos
21:33 Muzikinė dokumentika. Premjera. Šou turi tęstis.
„Queen ir Adamo Lamberto
istorija 23:00 Šeimos rentgeno nuotrauka. Dok.ﬁlmas
00:30 DW naujienos rusų
kalba 00:45 Dabar pasaulyje 01:10 Dainuoju Lietuvą 03:00 Panorama 03:30
Dienos tema 03:50 Sportas.
Orai 04:05 Krikščionio žodis
04:35 LRT forumas 05:30
Smalsumo genas

2022 m. balandžio 23 d.
naujasis gĖlupis

aNtRaDIeNIS
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas
2 09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 11:30
Kas ir kodėl?s 12:00 Gyventi
kaime gera 12:30 1000 pasaulio stebuklų 13:30 Veranda 14:00 Žinios 14:20 Laba
diena, Lietuva 15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai 16:30 Pagalbos šauksmas 17:15 Premjera. Ponių rojus 18:00 Kas ir
kodėl? 18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 21:30 Nacionalinė ekspedicija 22:30
Dviračio žinios 23:00 LRT
radijo žinios 23:05 Degantis
pasaulis. Karinis istorinis serialas 00:10 Komisaras Reksas 01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Nacionalinė ekspedicija 03:00
LRT radijo žinios 03:05 Kas ir
kodėl? 03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 04:30 Keliai.
Mašinos. Žmonės 05:00 LRT
radijo žinios 05:05 Kernavės
archeologinė vietovė 05:15
Ponių rojus
06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 08:00 La Maistas 4, 30 08:30 Spintos šou
su Vinted 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės 12:00
Nuodėminga žemė 13:00
Meilės gijos 15:00 Simpsonai
32, 11/12 16:00 TV3 žinios 82
16:27 TV3 orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 žinios 116
19:20 TV3 sportas 19:27 TV3
orai 19:30 Prieš srovę 20:30
Tautos tarnas 21:00 Prakeikti
IV 21:30 TV3 vakaro žinios 66
22:20 TV3 sportas 22:27 TV3
orai 22:30 Sekluma 00:15
Bulis 01:15 Elementaru 02:15
Majų baikerių klubas 03:40
Mikė 2, 3 04:10 Bulis 05:10
Moderni šeima
06:05 CSI. Majamis (10)
07:00 Mano virtuvė geriausia (10) 08:25 Teisingumo
agentai (35) 09:30 Kalnietis (39) 10:30 Seklys ir Makaulė (34) 11:35 Mentalistas
(70) 12:35 CSI. Majamis (11)
13:30 Mano virtuvė geriausia (11) 14:50 Teisingumo
agentai (39) 16:00 Kalnietis
(40) 17:00 Info diena 17:30
Mentalistas (1) 18:25 Seklys ir
Makaulė (35) 19:30 Akloji zona (13) 20:30 Pričiupom! (11)
21:00 Supermenas. Sugrįžimas. Veiksmo ﬁlmas 00:00
Nulinis pacientas 01:45 Strėlė
(22) 02:35 Akloji zona (13)
06:00 Nauja diena 06:15 TV
parduotuvė 06:30 Inovacijų
DNR 07:00 „Reali mistika“
(5/39) 08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/22) 09:00 „Pėdsakas.

19

Ukraina“ (2/53) 10:05 „Netikėtas teisingumas“ (3/37)
11:10 „Neišsižadėk“ (38) 12:15
TV parduotuvė 12:30 Lietuva
tiesiogiai 13:00 Nauja diena 14:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“ (5/11) 15:00 „Reali
mistika“ (5/42) 16:00 Reporteris 16:20 Sportas 16:28
Orai 16:30 #NeSpaudai 17:30
„Aiškiaregė“ (1/17) 18:00 Reporteris 18:20 Sportas 18:28
Orai 18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 „Reali mistika“ (6/37)
20:00 Reporteris 20:40 Sportas 20:48 Orai 20:50 „Aiškiaregė“ (1/78) 21:25 „Neišsižadėk“ (39) 22:30 Reporteris 22:50 Sportas 22:58
Orai 23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 #NeSpaudai 00:30
„Vieno nusikaltimo istorija“
(5/11) 01:30 „Reali mistika“
(6/37) 02:30 TV parduotuvė 02:45 Mokslo ritmu
03:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/37) 03:55 30 #NeSpaudai 4/31 04:35 „Reali
mistika“ (5/42)

TV

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingumu (3) 07:00 Šeimyninės melodramos (31) 08:00
Mano namai - mano likimas
(61) 09:00 Mirtis kalnuose
(1) 10:05 Baudžiauninkė (6)
11:10 Alpių gelbėtojai (7)
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingumu (4) 13:15 Kapitonas
Kainas (63) 14:30 Tobuli nusikaltimai (10) 15:35 Anupama
(123,124) 16:45 Šeimyninės
melodramos (32) 17:45 Baudžiauninkė (7) 18:50 Mirtis
kalnuose (2) 20:00 PREMJERA Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1) 21:00
DETEKTYVO VAKARAS Nusikaltimas šiaurėje. Zyversas
ir mirtina meilė 22:55 Kapitonas Kainas (63). Detektyvinis serialas 00:05 Uždrausto
miesto intrigos (14) 01:05
Aleksas Hugo. Kelyje 03:05
Du gyvenimai (194)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Daiktų istorijos 07:00 Mija ir aš 07:25
Sardinė kosmose 07:35 Alvinas ir patrakėliai burundukai
07:50 Erdvės menas 08:15
Dizaino dokumentika 08:25
Stop juosta 09:20 Labas rytas, Lietuva 11:50 Vilniaus sąsiuvinis 12:20 Smalsumo genas 12:50 Stop juosta 13:45
7 Kauno dienos 14:15 Mokslo sriuba 14:45 Gyvenimas
dešimtyje nuotraukų 15:45
Sardinė kosmose 16:00 Alvinas ir patrakėliai burundukai
16:15 Mija ir aš 16:40 Gustavo
enciklopedija 17:10 Tarnauti ir ginti 18:10 Seselė Beti
19:00 Nacionaliniai lygybės
ir įvairovės apdovanojimai
2021. Tiesioginė transliacija
iš Valdovų rūmų 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 21:30
Eurolyga per LRT. Tiesioginė
transliacija 00:00 DW naujienos rusų kalba 00:15 Dabar pasaulyje 00:40 Skyrybų vadovas draugėms 01:25
Baltikum 02:50 Šoka Lietuva
03:00 Panorama 03:30 Dienos tema 03:50 Sportas. Orai
04:05 Kelias 04:35 Nacionalinė ekspedicija 05:30 Pasivaikščiojimai
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tReCIaDIeNIS
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios 08:55
Detektyvas Monkas 2 09:40
Komisaras Reksas 10:30 Tarnauti ir ginti 11:30 Kas ir kodėl? 12:00 Mano geriausias
draugas 12:30 Pasaulio puodai 13:30 Gyvenk kaip galima
švariau 14:00 Žinios 14:20 Laba diena, Lietuva 16:30 Pagalbos šauksmas 17:15 Premjera. Ponių rojus 18:00 Kas ir
kodėl? 18:30 Svarbi valanda
19:30 Tai kur toliau? Kelionių
programa 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios 23:00
LRT radijo žinios 23:05 Degantis pasaulis. Karinis istorinis serialas 00:05 Komisaras
Reksas 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Tai kur toliau? Kelionių
programa 02:00 LRT radijo
žinios 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 Smegenų
paslaptys. Marselis Prustas.
05:15 Ponių rojus
06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 08:00 Prieš
srovę 08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė 11:00 Likimo pinklės 12:00 Nuodėminga žemė 13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai 32, 13/14
16:00 TV3 žinios 83 16:27 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30
TV3 žinios 117 19:20 TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30 Gero
vakaro šou 20:30 Tautos tarnas 21:00 Prakeikti IV 21:30
TV3 vakaro žinios 67 22:20
TV3 sportas 22:27 TV3 orai
22:30 Tobulas apiplėšimas
00:20 Bulis 01:20 Elementaru 02:20 Majų baikerių klubas
03:35 Mikė 2, 4 04:05 Bulis
05:05 Moderni šeima
06:05 CSI. Majamis (11)
07:00 Mano virtuvė geriausia (11) 08:25 Teisingumo
agentai (36) 09:30 Kalnietis (40) 10:30 Seklys ir Makaulė (35) 11:35 Mentalistas
(1) 12:35 CSI. Majamis (12)
13:30 Mano virtuvė geriausia (12) 14:50 Teisingumo
agentai (40) 16:00 Kalnietis
(41) 17:00 Info diena 17:30
Mentalistas (2) 18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Kėdainių
„Nevėžis–Optibet“ - Panevėžio „Lietkabelis“. Tiesioginė
transliacija 21:00 Vienveidis
22:45 Supermenas. Sugrįžimas. Veiksmo ﬁlmas 01:45
Strėlė (23)
06:00 Nauja diena 06:15 TV
parduotuvė 06:30 Švyturių
žmonės 07:00 „Reali mistika“
(5/40) 08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/23) 09:00 „Pėdsakas.
Ukraina“ (2/54) 10:05 „Netikėtas teisingumas“ (3/38)
11:10 „Neišsižadėk“ (39) 12:15
TV parduotuvė 12:30 Lietuva

tv Programa

tiesiogiai 13:00 Nauja diena 14:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“ (5/12) 15:00 „Reali
mistika“ (5/43) 16:00 Reporteris 16:20 Sportas 16:28 Orai
16:30 Laikykitės ten 17:30
„Aiškiaregė“ (1/18) 18:00 Reporteris 18:20 Sportas 18:28
Orai 18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 „Reali mistika“ (6/38)
20:00 Reporteris 20:40 Sportas 20:48 Orai 20:50 „Aiškiaregė“ (1/79) 21:25 „Neišsižadėk“ (40) 22:30 Reporteris
22:50 Sportas 22:58 Orai
23:00 Lietuva tiesiogiai 23:30
Laikykitės ten 00:30 „Vieno
nusikaltimo istorija“ (5/12)
01:30 „Reali mistika“ (6/38)
02:30 TV parduotuvė 02:45
Mokslo ritmu 03:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/38) 03:55
Laikykitės ten 04:35 „Reali
mistika“ (5/43)

TV

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingumu (4) 07:00 Šeimyninės melodramos (32) 08:00
Mano namai - mano likimas
(62) 09:00 Mirtis kalnuose (2) 10:05 Baudžiauninkė
(7) 11:10 Alpių gelbėtojai (8)
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingumu (5) 13:15 Kapitonas
Kainas (64) 14:30 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (1) 15:35 Anupama
(125,126) 16:45 Šeimyninės
melodramos (33) 17:45 Baudžiauninkė (8) 18:50 Mirtis
kalnuose (3) 20:00 PREMJERA Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS
Nusikaltimo vieta - Getingenas. Karas galvoje 22:55 Kapitonas Kainas (64). Detektyvinis serialas 00:05 Uždrausto miesto intrigos (15) 01:05
Nusikaltimas šiaurėje. Zyversas ir mirtina meilė 03:00 Du
gyvenimai (195)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 (Ne)emigrantai
07:00 Mija ir aš 07:25 Sardinė kosmose 07:35 Alvinas ir
patrakėliai burundukai 07:50
Erdvės menas 08:15 Dizaino
dokumentika 08:25 Širdyje
lietuvis 09:20 Labas rytas,
Lietuva 11:50 Menora 12:20
Kelias 12:50 Širdyje lietuvis)
13:45 Čia – kinas 14:15 Veranda 14:45 Rytis Zemkauskas
kalbina Mariną Abramovič.
Išskirtinis interviu 15:35 Vytautas Mačernis. Viltis. Skaito Laura Budreckytė 15:45
Sardinė kosmose 16:00 Alvinas ir patrakėliai burundukai
16:15 Mija ir aš 16:40 Mano
geriausias draugas 17:10 Tarnauti ir ginti 18:10 Seselė Beti
19:00 Smalsumo genas 19:30
Premjera. Architektūros ikonos 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai 21:30 Lietuvos ir Japonijos draugystės šimtmečiui
skirtas koncertas 22:30 Euromaxx 23:00 Į sveikatą! 23:30
Gamtininko užrašai 00:00 DW
naujienos rusų kalba 00:15
Dabar pasaulyje 00:40 Skyrybų vadovas draugėms 01:25
Auksinis protas 02:30 Gyvenk
kaip galima švariau 03:00 Panorama 03:30 Dienos tema
03:50 Sportas. Orai 04:05 Išpažinimai 04:35 Lietuva kalba
05:30 Euromaxx

ketVIRtaDIeNIS
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas
3 09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 11:30
Kas ir kodėl? 12:00 Gamtininko užrašai 12:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru
per Ukrainą 13:30 Čia mano sodas 14:00 Žinios 14:20
Laba diena, Lietuva 16:30
Pagalbos šauksmas 17:15
Premjera. Ponių rojus 18:00
Kas ir kodėl? 18:30 Svarbi
valanda 19:30 Vartotojų kontrolė 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas
21:30 (Pra)rasta karta 22:30
Dviračio žinios 23:00 LRT radijo žinios 23:05 Degantis
pasaulis. 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 Smegenų paslaptys 05:15 Ponių rojus
06:00 Transformeriai. Kibernetinė Visata 06:30 Didvyrių
draugužiai 07:00 Monstrų
viešbutis 07:30 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 08:00
Gero vakaro šou 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės 12:00
Nuodėminga žemė 13:00
Meilės gijos 14:00 Meilės gijos 15:00 Simpsonai 32, 15/16
16:00 TV3 žinios 84 16:27 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30
TV3 žinios 118 19:20 TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30 Farai 20:30 Tautos tarnas 21:00
Prakeikti IV 21:30 TV3 vakaro
žinios 68 22:20 TV3 sportas
22:27 TV3 orai 22:30 Greitojo reagavimo būrys 00:20
Bulis 01:20 Elementaru 02:20
Majų baikerių klubas 03:30
Mikė 2, 5 04:00 Bulis 05:00
Moderni šeima
06:05 CSI. Majamis (12)
07:00 Mano virtuvė geriausia (12) 08:25 Teisingumo
agentai (37) 09:30 Kalnietis
(41) 10:35 Iškvietimas (15)
11:35 Mentalistas (2) 12:35
CSI. Majamis (13) 13:30 Mano virtuvė geriausia (13)
14:50 Teisingumo agentai
(1) 16:00 Kalnietis (42) 17:00
Info diena 17:30 Mentalistas
(3) 18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Klaipėdos „Neptūnas“
- Vilniaus „Rytas“. Tiesioginė
transliacija 21:00 Niekada
nepasiduok 3 23:00 Vienveidis. Veiksmo trileris 00:45
Strėlė (1)
06:00 Nauja diena 06:15
TV parduotuvė 06:30 180°
kampu 07:00 Reali mistika
(5/41) 08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/24). Drama 09:00
„Pėdsakas. Ukraina“ (2/55)
10:05 „Netikėtas teisingumas“ (3/39) 11:10 „Neišsižadėk“ (40) 12:15 TV parduotu-

REDAKCIJA UŽ GALIMUS TV PROGRAMOS PAKEITIMUS IR NETIKSLUMUS NEATSAKO.

vė 12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena 14:00
„Vieno nusikaltimo istorija“
(5/13) 15:00 „Reali mistika“ (5/44) 16:00 Reporteris
16:20 Sportas 16:28 Orai
16:30 Oponentai 17:30 „Aiškiaregė“ (1/19) 18:00 Reporteris 18:20 Sportas 18:28
Orai 18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 „Reali mistika“ (6/39)
20:00 Reporteris 20:40 Sportas 20:48 Orai 20:50 „Aiškiaregė“ (1/80) 21:25 „Neišsižadėk“ (41) 22:30 Reporteris 22:50 Sportas 22:58
Orai 23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 Oponentai 00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ (5/13)
01:30 „Reali mistika“ (6/39)
02:30 TV parduotuvė 02:45
Mokslo ritmu 03:00 „Netikėtas teisingumas“ (3/39) 03:55
Oponentai 04:35 „Reali mistika“ (5/44)

TV

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingumu (5) 07:00 Šeimyninės melodramos (33) 08:00
Mano namai - mano likimas
(63) 09:00 Mirtis kalnuose
(3) 10:05 Baudžiauninkė (8)
11:10 Alpių gelbėtojai (9)
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingumu (6) 13:15 Kapitonas
Kainas (65) 14:30 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (2) 15:35 Anupama
(127,128) 16:45 Šeimyninės
melodramos (34) 17:45 Baudžiauninkė (9) 18:50 Mirtis
kalnuose (4) 20:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (3) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Komisarė Sara Kor. Tyli mirtis
22:55 Kapitonas Kainas (65).
Detektyvinis serialas 00:05
Uždrausto miesto intrigos
(16) 01:05 Nusikaltimo vieta
- Getingenas. Karas galvoje
03:00 Du gyvenimai (196)

PeNktaDIeNIS
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas
3 09:40 Komisaras Reksas 10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 12:00
Pusryčiai pas kaimyną
12: 30 Širdyje lietuvis
13:30 Euromaxx 14:00
Žinios 14:20 Laba diena,
Lietuva 15:00 Žinios 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
Vertėja. Trileris 01:10 Ponas Tadas 03:40 Kas ir
kodėl? 04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys 05:00 LRT radijo žinios
05:05 Smegenų paslaptys
05:15 Ponių rojus

06:00 Transformeriai.
Kibernetinė Visata 06:30
Didvyrių draugužiai 07:00
Monstrų viešbutis 07:30
Kung fu panda. Meistrų
paslaptys 08:00 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
1 1: 0 0 L i k i m o p i n k l ė s
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos 15:00
Simpsonai 32, 17/18 16:00
TV3 žinios 85 16:27 TV3
orai 16:30 TV Pagalba
17:55 Namų idėja su IKEA
18:30 TV3 žinios 119 19:20
TV3 sportas 19:27 TV3
orai 19:30 Koko 21:35
Geležinis žmogus 2 00:05
Pagieža 01:55 Greitojo
06:00 Lietuvos Respublikos reagavimo būrys 03:45
himnas 06:05 Tai kur toliau? Apgultis
Kelionių programa 07:00 Mija
ir aš 07:25 Sardinė kosmose
07:35 Alvinas ir patrakėliai 06:05 CSI. Majamis (13)
burundukai 07:50 Erdvės 07:00 Mano virtuvė geriaumenas 08:15 Dizaino doku- sia (13) 08:25 Teisingumo
mentika 08:25 Kultūringai su agentai (38) 09:30 KalniNomeda 09:20 Labas rytas, etis (42) 10:35 Iškvietimas
Lietuva 11:50 Trembita 12:20 (16) 11:35 Mentalistas (3)
Gyvenk kaip galima švariau 12:35 CSI. Majamis (14)
12:50 Kultūringai su Nomeda 13:30 Mano virtuvė geri13:45 Teatro biograﬁjos 14:45 ausia (14) 14:50 TeisinArchitektūros ikonos 15:45 gumo agentai (2) 16:00
Sardinė kosmose 16:00 Alvi- Kalnietis (43) 17:00 Info
nas ir patrakėliai burundukai diena 17:30 Mentalistas
16:15 Mija ir aš 16:40 Skonio (4) 18:30 Seklys ir Makaulė
pasaka 17:10 Tarnauti ir ginti (36) 19:30 Amerikietiškos
18:10 Seselė Beti 19:00 Ve- imtynės 21:30 Juodas vanranda 19:30 Kylantis potvy- duo 23:45 Niekada nepanis 20:20 Vytautas Mačernis siduok 3. Veiksmo filmas
20:30 Panorama 21:00 Die- 01:45 Strėlė (2)
nos tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 3 minutės iki kino. Švedų ﬁlmą „Prakaituok! pristato 06:00 Nauja diena 06:15
menininkė Agnė Kišonaitė. TV parduotuvė 06:30 Is21:33 Elito kinas. Premjera. torija gyvai 07:00 ReaPrakaituok! 23:20 Vizionie- li mistika (5/42) 08:00
riai. Antanas Gerlikas 23:30 „Daktarė Kovalčiuk“ (2/25)
Čia – kinas 00:00 DW naujie- 09:00 „Pėdsakas. Ukraina“
nos rusų kalba 00:15 Dabar (2/56) 10:05 Netikėtas
pasaulyje 00:40 Skyrybų va- teisingumas“ (3/40) 11:10
dovas draugėms 01:25 Duo- „Neišsižadėk“ (41) 12:15
kim garo! 02:45 Sukurta Len- TV parduotuvė 12:30 Likijoje 03:00 Panorama 03:30 etuva tiesiogiai 13:00
Dienos tema 03:50 Sportas. Nauja diena 14:00 „ViOrai 04:05 Šventadienio min- eno nusikaltimo istorija“
tys 04:35 (Pra)rasta karta (5/14) 15:00 „Reali mistika“ (5/45) 16:00 Repor05:30 7 Kauno dienos

teris 16:20 Sportas 16:28
Orai 16:30 Laisvės TV valanda 17:30 „Aiškiaregė“
(1/20) 18:00 Reporteris
18:20 Sportas 18:28 Orai
18:30 Lietuva tiesiogiai
19: 0 0 „Reali mistika“
(6/40) 20:00 Reporteris
20:40 Sportas 20:48 Orai
20:50 „Aiškiaregė“ (1/81)
21:25 „Neišsižadėk“ (42)
22:30 Reporteris 22:50
Sportas 22:58 Orai 23:00
Lietuva tiesiogiai 23:30
Laisvės TV valanda 00:30
„Vieno nusikaltimo istorija“ (5/14) 01:30 „Reali
mistika“ (6/40) 02:30 TV
parduotuvė 02:45 Mokslo
ritmu 03:00 05 Netikėtas
teisingumas“ (3/40) 03:55
Laisvės TV valanda 04:35
„Reali mistika“ (5/45,41)

ŠeŠtaDIeNIS

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Vartotojų kontrolė 07:00 Klauskite daktaro 08:00 Beatos
virtuvė 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios 11:45
Didžiųjų kačių epocha
12:40 Mėlynoji planeta
2 13:35 Jaunasis Montalbanas 15:30 Žinios. Orai
15:45 Sveikinimų koncertas 17:30 Klauskite daktaro 18:30 Žinios. Sportas.
Orai 19:00 Langas į valdžią 19:30 Stilius 20:30
Panorama 20:52 Sportas
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:00 LRT radijo žinios
23:05 50 pavasarių 00:35
Vertėja 02:40 Didžiųjų kaTV
06:00 Heldtas. Flirtas čių epocha 03:35 Langas
su teisingumu (6) 07:00 į valdžią 04:05 Jaunasis
Šeimyninės melodramos Montalbanas
(34) 08:00 Mano namai mano likimas (64) 09:00
Mirtis kalnuose (4) 10:05 06:00 Kung fu panda.
Baudžiauninkė (9) 11:10 Meistrų paslaptys 07:00
Alpių gelbėtojai (10) 12:15 Bakuganas. Šarvų sąjunHeldtas. Flirtas su teisingu- ga 07:30 Bailus voveriumu (7) 13:15 Kapitonas Kai- kas 08:00 Kung fu panda.
nas (66) 14:30 Įstatymas ir Meistrų paslaptys 08:30
tvarka. Specialiųjų tyrimų Simpsonai 14, 5 09:00
skyrius ( 3) 15: 35 An- Amžius ne riba 09: 30
upama (129,130) 16:45 Sveikata.lt 10:00 VirtuŠeimyninės melodramos vės istorijos 10:30 Gardu
(35) 17:45 Baudžiauninkė Gardu 11, 31 11:00 Penkių
(10) 18:50 Mirtis kalnu- žvaigždučių būstas 11:30
ose (5) 20:00 Įstatymas ir Tylūs geradariai. Tvarumo
tvarka. Specialiųjų tyrimų istorijos 12:00 Amerika.
skyrius (4) 21:00 DETEK- Keturi metų laikai 13:05
TYVO VAKARAS. PREMJERA Laukinė karalystė 14:15
Purpurinės upės. Atpirki- Kosmoso kariai 16:05 Šemas (1,2) 23:10 Paskutinė fas ant ratų 18:30 TV3 žiišdavystė. Trileris 00:55 nios 120 19:20 TV3 sportas
Komisarė Sara Kor. Tyli 19:27 TV3 orai 19:30 galmirtis 02:50 Kapitonas vOK 4, 35 21:30 Auklė TuKainas (66) 03:45 Du gy- lė 23:25 Nuodėmių miesvenimai (197)
tas 2 01:35 Tobulas apiplėšimas 03:20 Sekluma
05:05 Elementaru
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Klauskite
daktaro 07:00 Mija ir aš 06:00 Info komentarai su
07:25 Sardinė kosmose Arnu Mazėčiu 07:00 Negy07:35 Alvinas ir patrakėliai venamose salose su Beru
burundukai 07:50 Dainų Grilsu (3) 08:00 Varom!
dainelė 2022. Lietuvos (19,20) 09:00 Sveikatos
vaikų ir moksleivių tel- kodas 09:30 Sveikatos
evizijos konkursas 09:20 kodas televitrina 10:05
Labas rytas, Lietuva 11:50 Neatrasta Kolumbija (1)
Mūsų rusų gatvė 12:20 11:10 Negyvenamose saMokslo ekspresas 12:50 lose su Beru Grilsu (4)
Stambiu planu 13:45 Za- 12:20 Padėtis nevaldochor. Atsimink. Atkuriamoji ma. Žmonijos katastrofos
dokumentika 14:45 Ky- (13) 13:35 Pragaro virtuvė
lantis potvynis 15:35 Vy- (3) 14:35 Ekstrasensų mūtautas Mačernis. Etapai. šis (9) 17:10 Didžioji kova
Skaito aktorius Mantas 19:30 Aš matau tavo balVaitiekūnas 15:45 Sardinė są 21:30 MANO HEROJUS
kosmose 16:00 Alvinas Oušeno tryliktukas 23:55
ir patrakėliai burundukai Stebėtojai. Trileris 01:45
16:15 Mija ir aš 16:40 Sko- Juodas vanduo
nio pasaka 17:10 Tarnauti
ir ginti 18:10 Seselė Beti
19:00 Kultūros diena 19:30 06:59 Programa 07:00
Fokusas 20:30 Panorama „Daktarė Kovalčiuk“ (2/24)
21:00 Dienos tema 21:20 08:00 „Vyrų šešėlyje. MaSportas. Orai 21:30 Euro- rija Kazimiera Kaupaitė“.
pos kinas. Bilietas į Mėnulį Dok.filmas 08:30 Eko vi23:30 Pasivaikščiojimai rusas 09:00 „Aiškiaregė“
00:00 DW naujienos rusų (1/15,16) 10:00 Vantos
kalba 00:15 Dabar pa- lapas 10:30 Klausimėlis
saulyje 00:40 Prakai- 11:00 Švarūs miestai 11:30
tuok! 02:30 Čia – kinas Inovacijų DNR 12:00 „Tei03:00 Panorama 03:30 Di- singumo agentai“ (4/11,12)
enos tema 03:50 Sportas. 14:00 „Pėdsakas. Ukraina“
Orai 04:05 Pusryčiai pas (2 /57, 58) 16:00 Žinios
kaimyną 04:35 Fokusas 16:28 Orai 16:30 Lietuvos
dvarai 17:00 Miško balsas
05:30 Mokslo sriuba

17:30 Vantos lapas 18:00
Žinios 18:28 Orai 18:30
Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO
KOK 2021 19:00 „Reali
mistika“ (5/41) 20:00 Žinios 20:28 Orai 20:30 „Gimę būti stiprūs“. Sportinė
dok.drama 22:30 Žinios
22:58 Orai 23:00 „Teisingumo agentai“ (4/11,12)
01:00 „Pėdsakas. Ukraina“ (2/57,58) 02:50 „Reali
mistika“ (5/41) 03:35 Lietuvos dvarai 04:00 Miško
balsas 04:20 „Aiškiaregė“
(1/14,15) 05:10 „Gimę būti
stiprūs“. Sportinė dok.drama 05:35 Vantos lapas

TV

06:25 Pasirinkę Lietuvą
07:00 Informacinių mitų griovėjai 07:30 Pakvaišusi porelė (77,78,79)
09:00 Alpių gelbėtojai
(7,8) 11:00 Danė Lovinski
(12) 12:00 Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos
(3,4) 14:05 Šventės su
Ana (2) 14:35 Mylėk savo sodą (2) 15:45 Moteris
(239,240) 17:45 Raudonas
kambarys (63) 18:45 Laukinis miestas (18) 19:45
Žingsnis iki dangaus (18)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Vera. Slaptos gelmės
22:55 SNOBO KINAS Amerikietiška afera. Kriminalinė drama 00:50 Amerikietiška afera 01:45 Purpurinės upės. Atpirkimas
(1,2) 03:20 Vera. Slaptos
gelmės 03:35 Paskutinė
išdavystė
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Auksinis
protas 07:15 Kelionių atvirukai 07:30 Keliai 08:00
Čia mano sodas 08:30
Gamtininko užrašai 09:00
Į sveikatą! 09:30 Gyvenk
kaip galima švariau 10:00
Kas geresnio, kaimyne?
10:30 Vilniaus sąsiuvinis 11:00 Trembita 11:30
Mūsų rusų gatvė 12:00
Smalsumo genas 12:30
Pasivaikščiojimai 13:00
Premjera. Pažinti Japoniją 13:30 Euromaxx 14:00
Mano geriausias draugas
14:30 Premjera. Maištininkė fėja 16:00 Knygų
savaitė 2022 17:00 Veranda 17:30 Dizainas 18:00
Mokslo ekspresas 18:30
Premjera 18:35 Premjera.
Nuostabios mintys 19:00
Džiazas taikai 20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Kine kaip kine
21:30 Pilis. Drama 23:00
LRT OPUS ore. Elektroninės muzikos grupė „Solo
Ansamblis 23:55 Kelionių
atvirukai 00:10 Elžbieta
00:35 Panorama 00:57
Sportas. Orai 01:05 Ponas
Tadas 03:35 Knygų savaitė 2022. Vilniaus pasaulis:
kalbasi Laimonas Briedis
ir Aurimas Švedas 04:05
Knygų savaitė 2022. Kaip
įveikti itin sunkias gyvenimo patirtis? Traumų
psichologę Pauliną Želvienę kalbina Živilė Kropaitė 04:35 Veranda 05:05
Nuostabios mintys 05:30
Gamtininko užrašai

skelbimai

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

2022-04-13 apie 13 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Jiezno sen., Jiezne, Stoties g.,
išvažiuojant iš Jiezno Kauno
link, į griovį nuvažiavęs vilkikas
su puspriekabe, viduje žmonių
nėra. Ugniagesiai gelbėtojai budėjo, kol atvyko evakuatorius.
2022-04-14 į Alytaus apskr. VPK Prienų r. PK kreipėsi
moteris (g. 2000 m.), kad Prienuose, Statybininkų g., iš namų
buvo pavogti pinigai. Nuostolis
– 1820 eurų. Įvykis tiriamas.

2022-04-14 apie 15 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Išlaužo sen., Pakumprio k.,
Kumprės g., dega žolė. 25 arų
plote degusi žolė užgesinta.

2022-04-15 apie 15 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Jiezno sen., Jiezne, S. Nėries g.,
medikams reikalinga pagalba

išnešti ligonį. Ligonis išneštas ir
įkeltas į GMP automobilį.

2022-04-15 apie 21 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Veiverių sen., Pievų g., kaimynei
sutriko sveikata, negali atsidaryti durų. Gyventojai į vidų
pateko pro langą iki ugniagesių
atvykimo. Sąmoninga moteris
išnešta į kiemą ir įkelta į GMP
automobilį.

2022-04-16 apie 7 val. Prienų
r., Jiezne, Vilniaus g., neblaivus
(2,11 prom.) vyras (g. 2002
m.) nesuvaldė vairuojamo automobilio „Daimlerchrysler“, ir
atsitrenkė į elektros stulpą.
2022-04-17 apie 13 val. Prienų
r. Prienlaukio k., automobilis „
VW Passat“, vairuojamas vyro
(g. 1952 m.), nuvažiavo nuo
kelio ir atsitrenkė į pakelės
medį. Eismo įvykio metu vairuotojas žuvo. Įtariama, kad
nelaimė įvyko sutrikus vairuotojo sveikatai.

2022-04-17 apie 13 val. Prienuose, M. Valančiaus g., asmens
patikros metu, pas vyrą (g.
1998 m.) rasta plastiko paketėlis su, įtariama, augalinės
kilmės narkotine ar psichotropine medžiaga.
2022-04-18 apie 14 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Prienų sen., Strielčių k., Liepų g.,
mato juodus dūmus, kas dega
– nežino. Prižiūrint buvo deginamas laužas, saugūs atstumai

išlaikyti.

2022-04-19 apie 19 val. moteris pranešė, kad Prienuose,
Statybininkų g., jai sutriko sveikata, neišlipa iš lovos, negali atdaryti durų. Ištraukiamosiomis
kopėčiomis per langą patekta į
butą, įleisti policijos pareigūnai
bei medikai. Iš lovos iškritusi
sąmoninga moteris įkelta į lovą,
ją apžiūrėjo medikai.

kazlu ruda

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

2022-04-13 apie 14 val. Kazlų
Rūdos PK gautas vyro pareiškimas, kad balandžio 9 d. apie
13.40 val. Kazlų Rūdos sav.,
kelio Kazlų Rūda–Pažėrai 1ame km, naujose Kazlų Rūdos
kapinėse, pastebėjo, jog nuo
paminklo Tauro apygardos
partizanams nulaužtas žalvarinis kryžius. Nuostolis nustatinėjamas. Surinkta medžiaga
pagal LR BK 312 str. 1 d.
2022-04-14 apie 8 val. Kazlų
Rūdoje, Miško g. susidūrė automobilis „Škoda“, kurį vairavo
neblaivus (1,40 prom.) vyras
(g. 1972 m.) ir sunkvežimis
„Scania“, kurį vairavo blaivus
vyras (g. 1974 m.). Įvykio metu
nukentėjo lengvojo automobilio vairuotojas ir keleivė (g.

1970 m.), kuri dėl sužalojimų
pristatyta į VšĮ Marijampolės
ligoninės Priėmimo skyrių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
pagal LR BK 281 str.
2022-04-15 apie 7 val. Kazlų
Rūdoje, Maironio g., namuose,
kilus konfliktui, neblaivi moteris (g. 1961 m.) smurtavo prieš
vyrą (g. 1987 m.). Pradėtas
ikiteisminis tyrimas pagal LR
BK 140 str. 2 d.
2022-04-16 apie 4 val. gautas
pranešimas, kad Kazlų Rūdoje,
Vytauto g., reikalinga pagalba
atidaryti buto duris. Durys
atidarytos, įleisti medikai.

2022-04-17 apie 1 val. Kazlų
Rūdos sav., Jūrės k., bute, kilus
konfliktui, vyras (g. 1963 m.)
sužalojo neblaivią (2,31 prom.)
moterį (g. 1965 m.), kuri, suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis
ieškomas. Pradėtas ikiteisminis
pagal LR BK 140 str. 2 d.
2022-04-17 apie 21 val. Kazlų
Rūdos sav., Jankų k., Ąžuolų
g., namuose, kilus konfliktui,
neblaivus (0,6 prom.) vyras
(g. 1958 m.) smurtavo prieš
moterį (g. 1968 m.). Pradėtas
ikiteisminis tyrimas pagal LR
BK 140 str. 2 d.
2022-04-18 apie 12 val. Kazlų Rūdoje, J. Basanavičiaus
g., kilus konfliktui, neblaivus
(3,30 prom.) vyras (g. 1981 m.)
smurtavo prieš neblaivią (2,21
prom.) moterį (g. 1974 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo
patalpą. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas pagal LR BK 140 str.
2 d.
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MB „Dalimatis“ informuoja, kad matininkė Dalė Gulijeva (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-882) 2022
m. gegužės 2 d. 16.15 val. vykdys žemės sklypo (kad.
Nr. 6943/0005:82), esančio Kalnų Sodo g. 9, Prienų
m., ženklinimo darbus. Gretimo žemės sklypo (kad. Nr.
6943/0005:83), esančio Kalnų Sodo g. 11, Prienų m., (sav.
J.A.M. gim. 1933-03-02, miręs 1998-06-27) paveldėtojus
arba jų įgaliotus asmenis kviečiame atvykti nurodytu laiku į savo sklypą arba atsiliepti per 30 d. nuo informacijos
paskelbimo .
Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis MB
„Dalimatis“ (304034280) adresu Vytauto g. 32-3, Prienai,
el. paštu info@dalimatis.lt arba telefonu 8 609 04746.
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ neišeidami iš namų
www.prenumeruok.lt

Automobiliai, dalys
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.
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 676 41155.

Brangiai mišką (gali turėti
bendrasavininkų, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus. Tel.: 8 644 55355, 8 660
66466.

Parduoda

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

Sodybas, sodus

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

Perka

Perku vienkiemį su daugiau
žemės. Gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar
upės. Gerą variantą siūlyti tel.
8 611 01110.
Pirkčiau garažą Prienuose arba
Birštone. Tel. 8 618 82025.

Perka
BRANGIAI PERKAME AUTOMOBILIUS. ATSISKAITOME
IŠ KARTO, IŠRAŠOME SĄSKAITAS. 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 sėklai „Vineta“ ir „Borwina“. Tel. 8 616 78165.

Nekilnojamas turtas

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

Tel. 8 656 79029.

Išnuomoja
Patalpas sandėliavimui su rampa (plotas apie 230 kv. m, geras privažiavimas, asfaltuotas
kiemas) Prienų mieste. Tel. 8
698 72088.

Išsinuomoja

Ieškau išsinuomoti dirbamos
žemės Šilavoto, Leskavos, Klebiškio, Jiestrakio seniūnijose.
Kaina priklauso nuo vietos,
ploto, derlingumo balo. Gali
būti pieva, arimas, pūdymas ar
apleista žemė. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 683 47763.

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

Ūkininkas parduoda įvairius
grūdus, pašarus ir pašarines
žoles. Tel. 8 685 60452.
Miežius ir avižas. Tel. 8 604
11141.
Šieną ritiniais. Tel. 8 606
91063.

Amonio salietrą. Atveža. Tel. 8
620 10788.

Parduodami šiltnamiai su
polikarbonato danga. Polikarbonatas stoginėms, užuovėjoms. Stogeliai, „KETER“
lauko baldai, sodo nameliai,
išmanieji vazonai. Pristatome, sumontuojame. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.
Pakabinamą mechaninę noraginę sėjamąją „Nordsten“
(darbinis plotis 4 m,
NUkelta
700 Eur). Tel. 8 602
16581.
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Perka
Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav. iki 8 sav.
amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš
karto. Tel. 8 612 34503.
Superkamekarves,
bulius ir telyčias.
KREKENAVOS
AGROFIRMOS supirkėja
Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima patys. Tel.: 8 699 93682, (8
319) 69541.

Įvairios prekės
Parduoda

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

Perka

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

Paslaugos

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

skelbimai

Paskolos ir paskolų re�inansavimas,
autolizingas. Suteikia-

me paskolas ir refinansuojame (padengiame) turimas
sumoje nuo 100 iki 25 000
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 84
mėn. Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Pirmą
įmoką galime atidėti iki 3 mėn.
Konsultuojame pensijų kaupimo II-III pakopoje klausimais.
Tarpininkas Ričiardas (ind.
veiklos pažym. Nr. 621263). Tel.
8 601 50935.
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 plokštėmis, trinkelių klojimas, dekoratyvinė skalda. Tel. 8 691
65201.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

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

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

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

VASARAI ARTĖJANT

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

Tel. 8 606 59056.

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

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

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

Kokybiškai remontuojame
butus: dažome, glaistome, klojame laminatą, atliekame kitus
darbus. Tel. 8 606 46488.
Atliekame mūrijimo, griovimo
ir kitus statybinius darbus. Tel.
8 683 47763.

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

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

38 m. moteris iš Birštono ieško
valytojos arba virtuvės pagalbinės darbininkės darbo.
Pageidautina nuo 8 iki 17–18
val. Tel. 8 699 09892.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą,
atsijas ir kitus birius krovinius.
Tel. 8 690 66155.

Tel. 8 677 68382.

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

UAB „Rūdupis“ langų ceche
šiuo metu reikalingi paruošėja (-as) dažymui. Neturinčius
patirties apmokome. Tel. 8
612 37382.

Darbo skelbimai
reikalinga
Viešbučiui-restoranui Birštone
reikalinga administratorė,
barmenė-padavėja ir ūkvedys. Apmokome dirbti. Galima
siųsti cv el.paštu: pusynebirstone@gmail.com, tel. 8 687
53756.
Marijampolės r. Dovinės ŽŪB
reikalingas veterinarijos
gydytojas. Atlyginimas 2000–
2600 Eur. Tel. 8 615 39486.
UAB „Ekofrisa“ reikalingas
grūdų perdirbimo mašinų
operatorius. Atlyginimas
nuo 790 Eur (atskaičius mokesčius). Tel. pasiteiravimui
+370 604 98747.

PrIeNAI
reNgINIAI

Balandžio 23 d. 10 val. – pėsčiųjų žygis Jiezno apylinkėse
1919 metais vykusio mūšio su
bolševikais kautynių vietomis.
10.00 val. – dalyvių registracija, iškilminga rikiuotė, žygio
programos pristatymas Jiezno
Nepriklausomybės aikštėje;
10.20–14.50 val. žygis Jiezno
apylinkėse; 15.00 val. – renginys, skirtas Jiezno 530 m.
jubiliejui paminėti; istorinis
pranešimas; patriotinių dainų koncertas; žygio dalyvių
pažymėjimų įteikimas (Jiezno
Nepriklausomybės aikštėje).

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

Balandžio 24 d. 16 val.
Skriaudžių laisvalaikio salėje
– proginių muzikantų susitikimas-koncertas „Mes dar
dainuosim“. Dalyvauja grupės
„Prieš vėją“, „Dainupė“, „VR“,
„Le’muzika“, „Bent“ „Age“,
„Cukraus pudra“, „Evara“ ir
atlikėjai Dovilė Bičkauskaitė,
Darius Sukackas, Vaidas Dimša. Staliukų ir vietų rezervacija
darbo dienomis 12.30–18.00
val. tel. 8 699 85050.
Balandžio 25 d. 11 val. Išlaužo
seniūnijos parke – Mažosios
Velykėlės. Lauksime Jūsų su
gera nuotaika ir margučiais,
kurių stiprumą išbandysime
rungtyse, o dailumą konkurse!

Balandžio 25 d. 12 val. Šilavoto
laisvalaikio salės prieigose
– Atvelykio šventė vaikams
„Kai margutis rieda – žemė

bunda“. Kūrybinės veiklos,
smagūs žaidimai, margučių
ridenimo varžytuvės, saldūs
prizai.

Balandžio 28 d. 10 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– vaikų ir kūdikių rytmetis
„Grūdu grūdu čiulkinuką“.
Renginio viešnios ir vedėjos
folkloro mokyklėlės „Tindi rindi riuška“ įkūrėjos ir vadovės
( Garliavos sporto ir kultūros
centras) Nijolė Grivačiauskienė ir Laima Stankevičienė. Šeimos mokyklėlė „Tindi
rindi riuška“ skirta ne tik
vaikučiams (0,5–3 m.), bet ir
mamytėms, būsimoms mamytėms, tėveliams, močiutėms,
auklėms ir kt.
Balandžio 28 d. 19 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– „Humoro klubo“ programa
„Su visais pažadais“. Bilieto
kaina 15 Eur.

Balandžio 29 d. ir gegužės 6
d. – edukacinės programos
3–4 klasių mokiniams „Kas
yra šiuolaikinis šokis“. Kūrybinės užduotys ir „Planet Dance“
bei „Šokis plius miestas“ trumpametražių filmų peržiūra“. In-

renginIai

2022 m. balandžio 23 d.
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HOROSKOPAS

Balandžio 25-gegužės 1 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)

Būti namuose šią savaitę jums
bus paprasčiausiai nuobodu.
Užsiimkite tokia veikla, kuri
žada naujos patirties ir įspūdžių. Savaitgalį patartina kur
nors iškeliauti. Turėsite šiokių tokių papildomų išlaidų,
užtat patirtų įspūdžių ilgai nepamiršite.



teraktyvias pamokas parengė
Šiuolaikinio šokio asociacija, o
ves šokėjai, asociacijos nariai
– edukologė Ieva Jackevičiūtė
ir šokio praktikas Paulius Prievelis. Balandžio 29 d. 10.30
val. – Ašmintos laisvalaikio
salėje;
Balandžio 29 d. 12.00 val.
– Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre; Balandžio 29
d. 13.40 val. – Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre; Gegužės
6 d. 12.30 val. – Šilavoto laisvalaikio salėje.

Balandžio 29 d. 18 val. Pakuonio pagrindinės mokyklos
salėje – regioninis vokalinių
kolektyvų festivalis „Dainuoju mamai“. Trečius metus
vykstantis festivalis tampa
tradiciniu. Šiemet laukiama
per 10 kolektyvų iš savo krašto, o taip pat svečių. Maloniai
kviečiame mamas ir šeimas
smagiai praleisti vakarą!
Balandžio 30 d. 15 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– Šokio ir muzikos šventė „Ringio ringiai“. Šventėje dalyvaus
geriausi Lietuvos liaudiškų
šokių kolektyvai, dainininkai
ir liaudiškos kapelos: „Suvartukas“ (Plungė), „Nemunėlis“ (Jurbarkas), „Tryptukas“
(Igliauka), „Lendvarė“ (Lentvaris), „Sintuola“ (Sintautai), „Verdenė“ (Panevėžys),
„Vėtra“ (Klaipėda), „Ąžuolas“
(Garliava), „Ratelinis“ (Kaunas), „Suktinis“ (Kaunas),
„Ringis“ (Prienai). Bilieto
kaina 3 Eur.

Balandžio 30 d. 18 val. Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės
Marijos bažnyčioje – koncertas Motinos dienai „Ave Maria“.
Dalyvauja Elena KalvaitytėVitkauskienė (sopranas), Laura Katinienė (fortepijonas).
Renginys nemokamas.

PARODOS
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje
eksponuojama paroda „Pasaulis margas, margutis dar
margesnis“. Parodoje eksponuojami esamų ir buvusių bibliotekos skaitytojų tradicine
ir mišria technika dekoruoti
100 margučių. Paroda veiks
iki balandžio 30 d.
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, eksponuojama 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 muziejuje eksponuojama Vengrijos
dailės akademijos plakatų
paroda „PoszTerra“, skirta 30osioms Višegrado šalių grupės
(V4) įkūrimo metinėms. Paroda, susidedanti iš 2 dalių, bus
eksponuojama iki balandžio
30 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre ir Prienų krašto
muziejuje. Parodoje išvysite
iškiliausių Vidurio Europos
šalių plakato menininkų darbų rinktinę.
Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje
eksponuojama Egidijaus Stadaliaus medžio darbų paroda
„Velykų belaukiant“. Paroda
veiks iki birželio 11 d.
Šilavoto laisvalaikio salėje
eksponuojama Rasos Sakalauskienės fotomontažų paroda „Tėviškės ilgesys“. Paroda

veiks iki balandžio 30 d. Parodos lankymas pirmadienį ir
trečiadienį nuo 11.00 iki 18.00
val., antradienį, ketvirtadienį
ir penktadienį nuo 10.00 iki
17.00 val.

turizmo informacijos centras,
B. Sruogos g. 4.

Prienų sporto arenoje eksponuojama Romualdo Požerskio
fotografijų paroda „Miražas
Nevados dykumoje“.
Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama kraštiečio fotografo Mariaus Baranausko fotografijų paroda.

birštonas

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 kultūros centras, Jaunimo g. 4.
Balandžio 21 d. 19:30 val.
Kino filmas „Piligrimai“. Vieta:
Birštono kultūros centras,
Jaunimo g. 4.

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

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

Balandžio 30 d. 10:00 val. Žygis Miško tako maršrutu Siponys-Birštonas. Vieta: Birštono

Savaitės viduryje pagaliau būsite deramai įvertintas ir pagerbtas už anksčiau padarytus
darbus. Pagaliau skinsite kantrybės ir darbštumo prinokintus vaisius. Tik nepervarkite,
nes jau kyla grėsmė sveikatai.
Būtų labai naudinga kiek sulėtinti tempą.



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

krepšinis

krepšinio varžybos

LKL

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

Lietuvos
krepšinio lyga

Komanda/Laimėta/Pralaimėta

1. Rytas		
25
2. Žalgiris
25
3. Lietkabelis
21
4. CBet		
14
5. Šiauliai-7bet 13
6. Juventus
13
7. Neptūnas
12
8. Dzūkija
11
9. Pieno žvaigždės8
10. Nevėžis–Optibet 7
11. Labas Gas
3

3
3
6
14
14
14
16
17
19
20
26

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

JAUTIS
(04.21-05.21)

DVYNIAI
(05.22-06.21)

Jau nebegalite ignoruoti seno
troškimo pabėgti nuo įkyrėjusios rutinos. Ko delsiate? Meskite viską ir eikite atostogų tiesiog dabar. Jei negalite sau leisti
didelės kelionės, bent jau pasistenkite pakeisti aplinką, ištrūkti iš darbo ir namų kelioms
dienoms. Nauja meilė jau beldžiasi į duris, būkite pasiruošęs
tinkamai ją pasitikti.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Kiekvienas turi retkarčiais pagalvoti apie savo ateitį. Šią savaitę teks daug dirbti ir konstruktyviai pasinaudoti siūlomomis galimybėmis. Kolektyvinis darbas kur kas geriau
seksi antroje savaitės pusėje.
Pirmoji bus sėkmingesnė individualistams.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje galite prastai jaustis, būti kiek irzlokas.
Savaitės viduryje nesugalvokite keisti darbo ar prašyti didesnio atlyginimo. Trečiadienį turėsite būti pastabus ir įžvalgus.
Savaitgalį būkite rimtas ir dalykiškas, ilsėkitės aktyviai, žaiskite kolektyvinius žaidimus.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Jums jau senokai gadina kraują užsitęsę kivirčai su senu pažįstamu. Tas labai nepatinka
ir jums pačiam, ir kitiems. Šią
savaitę pagaliau pasiryžkite
ir parodykite iniciatyvą baigti
seną vaidą. Beje, tai būtų ir fi-
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nansiškai naudinga. Savaitės
viduryje galite labai emocingai
reaguoti į tai, kad bus suabejota
vertybėmis, kuriomis jūs šventai tikite.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Šią savaitę visai teisėtai galite jaustis laimingas. Jūs gerai
nusiteikęs, o ir asmeniniame
gyvenime pajutote pavasario
dvelktelėjimą... Komerciniai
projektai ypač gerai seksis antradienį ir trečiadienį. Antroje savaitės pusėje labai didelė
konflikto su viršininku tikimybė, tad būkite ypač apdairus
reikšdamas savo nuomonę
ir gerai apgalvokite atsakymą kad ir į patį paprasčiausią
klausimą.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Savaitės pradžioje laikas - jūsų sąjungininkas. Kruopščiai
saugokite paslaptis, tiek savas,
tiek svetimas. Nevaržomos
emocijos savaitės viduryje tik
sukomplikuos reikalus. Bus
aštrių žodžių ir sužeistų širdžių. Savaitgalį šeimoje taip
pat prireiks viso jūsų takto ir
subtilumo.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Labai rimti ir ambicingi planai
bręsta jūsų galvoje. Deja, kompromisas savaitės pradžioje
bus neišvengiamas. Nekovokite su vėjo malūnais ir nemanykite, kad tik jūs vienas sugebate
suprasti ir adekvačiai įvertinti
tikrąją padėtį. Būkite supratingesnis! Savaitgalį su mylimu
žmogumi ar sutuoktiniu priimsite bendrą sprendimą, turėsiantį įtakos jūsų ateičiai.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje gali išaugti
jūsų populiarumas ir autoritetas. Ketvirtadienį laukia svarbus dalykinis susitikimas. Nauji žmonės, naujos pažintys reiškia originalias idėjas ir įdomias
perspektyvas. Romantiškas
nuotykis savaitgalį gali turėti
ne visai malonių padarinių.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Šią savaitę spręsis jūsų galimybės pasinaudoti savo padėties
privalumais. Beje, galite gauti
daugiau nei kada nors tikėjotės. Savaitės viduryje gali tekti užsiimti įdomiu ir pelningu
projektu. Savaitgalį šeimos
nariai gali ypač pasigesti jūsų
dėmesio.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Jūsų sėkmė šią savaitę susideda iš planingumo, ištvermės ir
kruopštumo. Pasistenkite nieko nepriimti už tikrą pinigą pasikliaudamas vien kažkieno žodžiu. Nesiimkite tvarkyti finansinius reikalus pirmadienį - didelė tikimybė nudegti. Apskritai šią savaitę patartina vengti
rizikos bet kokia forma.
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Balandžio 23 d.
ŠEŠTADIENIS
Jorė, Jurginės, Ganiklio diena
Pasaulinė knygos ir autorinių
teisių diena
Anglų kalbos diena
Saulė teka 06:01
leidžiasi 20:35
Dienos ilgumas 14.34
Delčia (22 mėnulio diena)
Adalbertas, Jurgis, Daugaudas,
Vygailė, Jurgita, Jurga.
Sėja:
Netinkamas laikas sėti.
Balandžio 24 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė jaunimo solidarumo
diena.
DNR diena
Šuns diena
Atvelykis
Geologų diena
Pasaulinė gyvybės diena
Pasaulinė susigiminiavusių miestų
diena
Saulė teka 05:59
leidžiasi 20:37
Dienos ilgumas 14.38
Delčia (23 mėnulio diena)
Fidelis, Kantrimas, Gražvyda, Ervina.
Sėja:
Netinkamas laikas sėti.
Balandžio 25 d.
PIRMADIENIS
Daržų diena, šv. Morkus
Pasaulinė pingvinų diena
Pasaulinė maliarijos diena
Saulė teka 05:56
leidžiasi 20:39
Dienos ilgumas 14.43
Delčia (24 mėnulio diena)
Morkus, Tolmantas, Žadmantė,
Žavinta.
Sėja:
Netinkamas laikas sėti.
Balandžio 26 d.
ANTRADIENIS
Tarptautinė kovos su triukšmu
diena
Pasaulinė intelektinės
nuosavybės diena
Tarptautinė Černobylio avarijos
aukų atminimo diena
Saulė teka 05:54
leidžiasi 20:41
Dienos ilgumas 14.47
Delčia (25 mėnulio diena)
Gailenis, Dargailė, Klaudijus, Vilūnė.
Sėja:
Ankštiniai augalai, žalumynai,
šakninės daržovės, svogūnai,
bulvės, svogūninės gėlės.
Balandžio 27 d.
TREČIADIENIS
Medicinos darbuotojų diena
Pasaulinė grafinio dizaino diena
Saulė teka 05:52
leidžiasi 20:43
Dienos ilgumas 14.51
Delčia (26 mėnulio diena)
Anastazas, Zita, Gotautas, Aušra,
Žydrė, Edilija.
Sėja:
Ankštiniai augalai, žalumynai,
šakninės daržovės, svogūnai,
bulvės, svogūninės gėlės.
Balandžio 28 d.
KETVIRTADIENIS
Pasaulinė darbuotojų saugos ir
sveikatos diena
Saulė teka 05:50
leidžiasi 20:45
Dienos ilgumas 14.55
Delčia (27 mėnulio diena)
Prudencijus, Valerija, Vygantas,
Rimgailė, Vitalius, Vygandas.
Sėja:
Ankštiniai augalai, žalumynai,
šakninės daržovės, svogūnai,
bulvės, svogūninės gėlės.
Balandžio 29 d.
PENKTADIENIS
Tarptautinė šokio diena
Tarptautinė cheminio karo aukų
atminimo diena
Saulė teka 05:47
leidžiasi 20:46
Dienos ilgumas 14.59
Delčia (28 mėnulio diena)
Kotryna, Tarmantas, Indrė,
Augustinas, Rita.
Sėja:
Ankštiniai augalai, žalumynai,
šakninės daržovės, svogūnai,
bulvės, svogūninės gėlės.

Paskutinis PuslaPis

v. radzevičius kviečia pažinti ukrainą per jos kulinarinį
paveldą ir dalijasi Sumų krašto tarkuotų blynų receptu
Keliautojas ir žurnalistas Vytaras Radzevičius šiltai prisimena savo keliones į Ukrainą.
Ten jis ne kartą ragavo nacionalinius šios šalies patiekalus,
o šiandien kviečia pasigaminti
nuostabaus skonio Sumų krašto tarkuotus blynus su grybais.
Šiam receptui, palaikydamas
vietinius gamintojus, Vytaras
rinkosi tik lietuviškų prekių
ženklų produktus, kuriuos galima rasti „Rimi“ parduotuvėse
– kiekvienos kategorijos lentynose jie pažymėti „Su meile
iš“ ženklu.
„Man ne kartą teko būti
Ukrainoje. Joje lankantis visada žavėdavo šios šalies puikus maistas, tinkantis mano

skoniui. Gal kas jį pavadins
valstietišku, bet iš ukrainiečių
stalo neatimsi sūdytų lašinių,
ukrainietiškų barščių su „pampuškomis“, virtinių, gaidienos

šaltienos, marinuotų daržovių
ir kitų skanumynų gardumo“,
– sako V. Radzevičius, kurį nuo
vaikystės viliojo pagal ukrainiečių rašytojo Nikolajaus Gogolio apsakymų rinkinį „Vakarai
viensėdyje prie Dikankos“ sukurta filmo scena, kai virtiniai

iš dubens iššoka po vieną, pa- miesto. Jie tarsi primena mūsišsidažo grietinėje ir nuskrieja į kius bulvinius blynus, bet yra
valstiečio burną.
kitokie, nes su bulvėmis kartu
„Dažnai ukrainietiškoje vir- tarkuojamos ir morkos, o į vidų
tuvėje galima rasti sąsajų su dedamas grybų bei svogūnų
Lietuvoje įprastais patiekalais, įdaras. Kviečiu palaikyti Ukraibet tame nėra nieko keisto, ną, o šios tautos kultūrą pažinti
juk LDK laikais buvome vie- per kulinarinį paveldą“, – kviena didelė bendra valstybė. Pa- čia Vytaras Radzevičius. ∎
vyzdžiui, šie
tarkuoti blynai, kuriuos
siūlau pasigaminti, atkeliavo iš Ukrainos
šiaurės rytuoPatiekalui reikės: 6 bulvių; 3 morkų;
se esančio Su- 2 svogūnų; 2 šaukštų miltų; 1 šaukštelio
mų krašto. Jei sodos; 2 kiaušinių; 30 g džiovintų baravydar tiksliau
kų; Druskos ir juodųjų pipirų pagal skonį;
– Bilpopilios

Sumų krašto tarkuoti
blynai su grybais pagal
Vytarą Radzevičių

Aliejaus kepimui.
Bulves ir morkas sutarkuokite, įdėkite
kiaušinius, druską, sodą ir gerai išmaišykite. Svogūnus ir atmirkytus džiovintus
grybus sumalkite, įdėkite druskos, juodųjų
pipirų pagal skonį.
Keptuvėje įkaitinkite aliejų. Dėkite šaukštą tarkių, išskleiskite blyną ir ant vidurio
– šaukštą grybų įdaro. Išlyginkite. Ant viršaus dėkite dar vieną sluoksnį tarkių. Išlyginkite. Vartydami iškepkite.
Valgykite su grietine.
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Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 taip,
kad skaitmenys
nesikartotų eilutėse, stulpeliuose
bei paryškintuose 9 langelių (3×3)
kvadratuose.

997

m. Balandžio 23 d. Baltų
žemėse nužudytas pirmasis krikščionių misionierius Adalbertas Prahiškis;
m. Balandžio 23 d. kryžiuočiai užpuolė Kolainių pilį (manoma, kad ji buvo Jurbarko (Bišpilio) piliakalnyje). Pilį apgynė
Surmino vadovaujami lietuviai, tačiau
greitai patys pilį apleido ir ją 1291 m.
vasario 2 d. kryžiuočiai pilį sudegino.
m. Balandžio 23 d. Rusijos bažnytinių hierarchų
suvažiavime nuspręsta nuo bažnyčios
atskirti visus, kurie žengojasi dviem
pirštais. Tai buvo viena iš patriarcho
Nikono vykdytos stačiatikių bažnyčios
reformos dalių.
.m. Balandžio 23 d.
Pirmą kartą JAV teritorijoje demonstruotas kino ﬁlmas
(Niujorke).
m. Balandžio 23 d. Pakilo SSRS kosminis laivas
Sojuz 1. Sugedus erdvėlaivio įrangai
jį pilotavęs Vladimiras Komarovas Balandžio 24 d. nusileidimo metu žuvo.
m. pr. m. e. Balandžio 24
d. Graikai, pasinaudoję
Trojos arkliu, užėmė Troją.
m. Balandžio 24 d. Vilniaus
Rotušės aikštėje paskelbtas
Lietuvos sukilimo aktas, vyriausiuoju sukilimo vadu paskelbtas Tadas Kosciuška,

1290
1656

1896
1967
1184
1794

VANDENS TEMPERATŪRA

+9 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+9 KAUNO MARIOS
+6 BALTIJOS JŪRA (PALANGA)
+8 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)
pradėjo veikti Lietuvos Tautinė Aukščiausioji Taryba
m. Balandžio 24 d. Turkijoje
pradėtos masinės armėnų
žudynės. Naktį Stambulo policijos skyriai paviešino žmonių, kuriuos „reikia likviduoti“, sąrašus. Visuose buvo minimi
armėnų poetai, gydytojai, dailininkai,
verslininkai ir kt. Genocidas truko iki 1918
metų, žuvo apie 1,5 mln. armėnų.
m. Balandžio 25 d. Išleista Danieliaus Defoe knyga
„Robinzonas Kruzas“;
m. Balandžio 25 d. Įvykdyta pirmoji mirties
bausmė, naudojant giljotiną;
m. Balandžio 25 d. D.
Votsonas ir F. Krikas
žurnale „Nature“ paskelbė apie jų
atrastą DNR struktūrą.
m. Balandžio 26 d.
Žydų tautybės mokiniai buvo
išmesti iš Vokietijos
mokyklų;
m. Baland ž i o 26
d. JAV užpatentuotos
sauskelnės;
m. Balandžio 26
d. Černobylio avarija:
sprogimas Černobylio
atominėje jėgainėje.

1915

1719
1792
1953
1933

1965

1986

1930

m. Balandžio 27 d. vokiečių
kalbininkas Hansas Baueris iššifravo Ugarito (dabartinės Sirijos
teritorijoje III–II tūkst. m. pr. m. e. gyvavusios valstybės) raštus molinėse lentelėse, kurios buvo rastos Ras Šamros
griuvėsiuose. Didelei nuostabai Ugarito
raštas paaiškėjo buvęs ne skiemeninis,
o abėcėlinis (turėjo 30-32 raides);
m. Balandžio 27 d. Filipinuose nužudytas Ferdinandas
Magelanas;
m. Balandžio 28 d. Bresto Seime Lietuvos bajorams suteiktos visos Lenkijos bajorų
turėtos teisės;
m. Balandžio 28 d. Azerbaidžanas prijungtas prie
TSRS;
m. Balandžio 28 d. Partizanai mirties bausme nu-

1521
1566
1920
1945

baudė pagrobtą Italijos diktatorių Benitą
Musolinį (Benito Mussolini);
m. Balandžio 28 d. JAV baigė Japonijos okupaciją;
m. Balandžio 28 d. Žlugo
Jugoslavijos Socialistinė
Federacinė Respublika.
m. Balandžio 29 d. Žana
D’Ark (Jeanne d’Ark) įžengė
į apsiaustą Orleano miestą;
m. Balandžio 29 d. Patentuotas kaučiukas;
m. Balandžio 29 d. Vokietijos armija Italijoje besąlygiškai pasidavė sąjungininkams;
Adolfas Hitleris vedė savo ilgametę
draugę Evą Braun Berlyno bunkeryje
ir paskyrė admirolą Karlą Dionicą savo
įpėdiniu. Sekančią dieną Adolfas Hitleris ir Eva Braun šturmuojant jų bunkerį
nusižudė.

1952
1992
1429
1813
1945
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SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S1
R4

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

ORO UŽTERŠTUMO LYGIS
Noreikiškių matavimo stotis

1
1
2

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

1
2
1

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

sieros dioksido
SO2. (24val.)

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
41

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
5867 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
---- nSv/val.

ČERNOBYLIO AE RADIACIJOS LYGIS DĖL RUSIJOS
SUKELTO KARO UKRAINOJE LIEKA NEŽINOMAS

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

