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V. Mykolaičio-Putino 130-ųjų gimimo metinių 
minėjimu prasidėjo 2023-iųjų – 

V. Mykolaičio-Putino metų – renginių ciklas

Prienų r. savivaldybė 
2023-iuosius paskelbė 

kraštiečio rašytojo, poeto Vin-
co Mykolaičio-Putino metais. 
Įžanga į šių metų renginių 
ciklą tapo sausio 6 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
vykęs V. Mykolaičio-Putino 
130-ųjų gimimo metinių mi-
nėjimas. 

Sveikinimo žodį susirin-
kusiems tarė meras Alvydas 
Vaicekauskas, kuris padėkojo 
V. Mykolaičio-Putino artimie-
siems už rašytojo atminimo ir 
gimtosios sodybos-muziejaus 
puoselėjimą, taip pat muzie-
jininkams bei visiems, kurie 
sukvietė ir susirinko į V. My-
kolaičio-Putino jubiliejaus pa-
minėjimo šventę. Palinkėjo dar 
artimiau pažinti rašytoją, jo gy-
venimą ir kūrybą ir išsinešti 
pačius geriausius įspūdžius.

Renginio metu skambėjo 
Vytauto Trakymo atliekamos 
dainos, V. Mykolaičio-Putino 
dienoraščio ištraukos, auto-
riaus kūryba, kuri skambėjo 
ir paties rašytojo balsu. Poeto 
kūrybą skaitė jaunasis Myko-
laičių giminės atstovas Julius 

Mykolaitis, aktorius Rimvy-
das Jurkša, pranešimą skaitė 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
memorialinio muziejaus mu-
ziejininkė Laimutė Raugevičie-
nė. Renginio pabaigoje svečiai 
iš Lenkijos – Suvalkų lietuvių 
teatras „Sūduva“ dovanojo li-
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Kokias sumas politinės 
kampanijos dalyviai gavo 
ir kiek jau išleido rinkimų 
kampanijai fi nansuoti? 

Vyriausioji rinkimų komi-
sija (VRK) informuoja, kad 
likus mažiau kaip 2 mėne-
siams iki savivaldybių tary-
bų ir merų rinkimų, rinkimų 
politinėms kampanijoms fi-
nansuoti politinės kampa-
nijos dalyviai jau yra gavę 2 
mln. 268 tūkst. 376 eurus. 

Remiantis politinės kam-
panijos iždininkų pateiktais 
duomenimis, didžiausią dalį 
šios sumos – 1 769 256 eu-
rus – sudaro lėšos, kurias 
pervedė pačios politinės 
organizacijos. 

421 519 eurų iki š. m. sau-
sio 9 d. ryto yra suaukoję fi-
ziniai asmenys (kandidatų 
į savivaldybės tarybą lėšos 
taip pat apskaitomos kaip 
fizinių asmenų aukos). Dar 
77 600 eurų yra skyrę kan-
didatai į merus iš savo as-

meninių lėšų. 
Daugiausiai lėšų rinkimų 

politinei kampanijai finan-
suoti, sausio 9 dienos duo-
menimis, yra gavę Tėvynės 
sąjunga – Lietuvos krikščio-
nys demokratai (644 496 
eurus). Mažiausiai – save iš-
sikėlę kandidatai, jiems kol 
kas suaukota 51 595 eurai. 

Iš viso iki š. m. sausio 9 
dienos informaciją apie tai, 
kiek lėšų jau yra gavę, VRK 
yra pateikę 194 iš 262 sa-
varankiškų politinės kam-
panijos dalyvių. 

Kaip rodo VRK duome-
nys, politinės kampanijos 
išlaidos iki sausio 9 die-
nos siekia 1 mln. 312 tūkst. 
327 eurus. Iš jų 138 059 
eurus sudaro skolų įsipa-
reigojimai (neapmokėtos 
išlaidos). 

teratūrinį montažą „Vai eičiau, 
aš eičiau...“. 

V. Mykolaičio-Putino gyveni-
mo ir kūrybos takais visus susi-
rinkusiuosius vedė Tautvydas 
Vencius. 

Prienų r. savivaldybės 
informacija  

tradiciniu 
bėgimu 

paminėjome 
Laisvės 

gynėjų dieną
Sausio 13-oji –Laisvės 

gynėjų diena, kai visa 
Lietuva prisimena aukas 
dėl Tėvynės laisvės. 
Šiam įvykiui pami-
nėti kasmet Vilniuje 
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Žaliuojančios pievos, 
visžaliai krūmai, me-

džiai, rūkas ir nuo medžių 
lašantys lietaus lašeliai mus 
ir vėl nukelia į rudens vi-
durį arba, geriausiu atveju, 
ankstyvą pavasarį. Jeigu 
nežiūrėtume į kalendorių ir 
neskaičiuotume, kas mūsų 
šaldytuve liko po visų šven-
čių, tuo ir patikėtume. Bet 
pasikeitusi realybė ir klima-
to pokyčiai mums siunčia 
gana keistą signalą. Ko gero, 
planuodami kitą žiemą jau 
rūpinsimės ne sniego kastu-
vais, o valtimis arba takeliais 
ant pastolių, tokiais kaip Ka-
ribų salyne arba Indonezijos 
archipelaguose.

Gamtos pokyčiai buvo pa-
grindinis mūsų protėvių ke-
lionių iniciatorius. Klimato 
atšalimas, atšilimas, stiprūs 
vėjai ar potvyniai motyvuo-
davo net didžiausius tin-
ginius ir jie su karščiausia 
ugnele širdyse, metę visą sa-
vo turtą ir susirišę pakeliamą 
mantą, leisdavosi į šimtus, 
tūkstantį ar dar daugiau kilo-
metrų siekiančią kelionę.

XXI amžius milijonus metų 
skaičiuojančioje mūsų pla-
netoje yra šiek tiek kitoks. 
Evoliucinis ir sėslusis. Sėdi-
masis. 

Iš tikrųjų, bandyda-
mas įsivaizduoti, 
kaip mūsų protė-

viams reikėtų paaiš-
kinti, kad yra sėdima-
sis darbas, kai visą 
dieną sėdi, geri kavą ir 
barškini kažkokią len-
tą su prirašytais, grei-
čiausiai magiškais, hi-
eroglifais, pasijusti su-
glumęs.

„Mūsų laikai“ yra kitokie. 
Mes turime kur kas daugiau 
už protėvius. Tiesa, ne turto, o 
daiktų. Bet džiaugsmo mums 
teikia viskas, kas džiugin-
davo ir pirmuosius žmones. 

Grobis, ramus miegas, saugi 
naktis, skanus maistas ir sek-
sas. Paskutinysis visada buvo 
mėgstamiausias. Elementa-
ru, kad XXI amžiaus žmonių 
populiacija tai įrodo. 

Sakoma, kad ištvermin-
giausi mūsų pasaulyje yra 
tarakonai ar bakterijos, bet 
jokiu būdu negalima saky-
ti, kad žmonės yra tik pas-
taraisiais metais išvešėjusi 
parazitų kolonija. Žmogaus 
gabaritai ir pažeidžiamu-
mas yra vienas iš didžiausių 
mūsų pasaulio ekosistemo-
je. Ne šiaip sau žvelgdami į 
neandertaliečių skulptūras 
ar iliustracijas matome ietis 
ir akmeninius kirvukus. Jie 
visada buvo skirti ne tik me-
džioklei, bet ir gynybai. Pra-
džioje nuo gyvūnų, vėliau –- 
vienas nuo kito.

Šiandien mes galime pa-
matyti, o jeigu labai norime, 
ir pajausti tūkstančius metų 
kauptą žmonijos sumanu-
mą. Antai žvelgdami į karo 
vaizdus galime pamatyti, ko-
kių įspūdingų „ne akmeninių 
kirvukų“ išrado mūsų rūšis. 
Vizualinės technologijos lei-
džia mums taip pat pamatyti, 
kokį faršą tie ginklai gali pa-
daryti iš mūsų pačių rūšies 
atstovų. 

Atrodo, niekaip nepasimo-
kome – ginklus kūrėme, ku-
riame ir dar kursime. Norėtų-
si tikėtis, kad imsim ir nusto-
sim juos kurti bei „štampuoti“ 
ne vienetais, o konteineriais, 
tačiau auksinė taisyklė „nuo 
durnumo vaistų nėra“ verčia 
labiau rūpintis griaunamąja, 
o ne kuriamąja galia. Kol pa-
saulyje bus garbėtroškų ir pi-
nigatroškių, mūsų kelias bus 
tolygiai plieninis. Beprasmis 
karas Ukrainoje aiškiai paro-
do, kad žmogus negali nekel-
ti konfliktų ir nelįsti ne į savo 
žemes. Panašiai kaip vyras į 
kaimyno žmonos lovą. 

Plieninė ateitis nuteikia ne-
maloniai, nes mes, vertinda-
mi žmogaus instinktyvumą, 
protinę bei moralinę evoliu-
ciją, vis dar stovime vietoje ir 
net nepradėjome savo kelio-
nės į kažkokį ryškų savo esy-
bės pokytį. Ir nepradėsim dar 

tūkstantį ar daugiau metų.
Nors kai kuriose kultūro-

se žmonės jau išmoko vie-
nokios ar kitokios pagarbos 
ir pakantos vienas kitam, ta-
čiau bendra žmonių savimo-
nė dar nepasikeitė. Jeigu ne-
kovojame su barbarizmu, tai 
kovojame su nuobodumu. O 
nuobodu tai, kas nekinta. Tai-
ka dažniausiai yra nekintan-
ti, todėl visuomenė, būdama 
skirtinga pagal asmenines 
savybes, nuolat ieškos ir kurs 
taisykles „visuomeniškumo 
suvisuomeninimui“, t. y. Ta-
do Blindos plentvoliu steng-
sis sulyginti asmenines savy-
bes pagal epizodinio lyderio 
personažą.

Žmonių asmenybių suly-
ginimas tampa mada, tokia 
nuoširdžia, blizgučiais ap-
karstyta. O blizgučius mėgs-
tam. Kartais ir nuoširdumą, 
bet blizgučiai mielesni. Bliz-
gučiai leidžia pasijusti tur-
tingiems ir ypatingiems. Kai 
neturi kuo daugiau pasigirti, 
„apsirengi“ blizgučiais. Vieni 
„apsirengia“ jiems per bran-
giais automobiliais, kiti – per 
brangiais rūbais, namais, te-
lefonais. Dar kiti apsirengia 
„valdžios ponais“. Bet netgi 
ir tai... nublanksta. Mada juk 
nestovi vietoje.

Kai viskas nu-
blanksta ir atsi-
bosta, pradeda-

me ieškoti „gero gyve-
nimo almanacho“. Vie-
ni ieško naujų namų, 
kiti naujų darbų, treti 
naujų sekso partnerių, 
o ketvirti – laimės bur-
tuose.

Kas gi nenorėtų žinoti sa-
vo ateities? Ypač – laimingos. 
Štai taip mažąsias namų bi-
bliotekėles „pasidaryk pats“, 
„pats sau gydytojas“, „pats sau 
romantikas“ ir „pats sau isto-
rikas“ praturtina dar vienas 
skyrius „pats sau būrėjas“. 
Ir ko gi tokiose bibliotekose 
nerasi! Savo ateitį galima su-
žinoti iš visko, kas kruta ir kas 
nelabai. Savo likimą gali suži-
noti (ar net pakeisti) iš

 kavos tirščių, rankų linijų, 
energetinių laukų (ne, ne tų, 
kuriais galima valgį pasišildy-

Europos Komisija patvirtino 14,28 mln. eurų vertės Lietuvos 
priemonę terminalo statybai Vilniaus oro uoste remti 
Europos Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino 14,28 mln. eurų vertės priemo-
nę, skirtą paremti Vilniaus oro uosto operatorių „Lietuvos oro uostai“. Priemone siekiama padėti 
paramos gavėjui statyti naują terminalą, kad būtų pasirengta būsimam keleivių srautui, kartu užti-
krinant veiklos saugą ir mažinant keleivių spūstis. Pagalba, kuri bus teikiama tiesioginės dotacijos 
forma, suteiks jos gavėjui galimybę oro uoste aptarnauti iki 7,8 mln. keleivių per metus. 

Priminimas pirkėjams: „Ačiū“ korteles pasikeisti ir 
„Maxima“ pinigus išleisti vertėtų iki vasario 28 d.
Kas trečias Lietuvos gyventojas, arba daugiau kaip 900 tūkst. pirkėjų, jau turi naująsias lietuviš-
ko prekybos tinklo „Maxima“ korteles. Atnaujinto dizaino ir bekontaktės „Ačiū“ kortelės leidžia 
apsipirkti dar greičiau ir patogiau. „Maxima“ primena, kad per kelias akimirkas senąsias korteles 
galima pasikeisti iki vasario 28 d. Pirkėjai kviečiami korteles atnaujinti iki vasario 28 dienos, kai 
nustos galioti senosios. Naudojantiems mobiliąją „Maxima“ programėlę, kortelės keisti nebūtina 
– jie jau sulaukia visų papildomų naudų. Kaip ir kasmet, iki vasario pabaigos taip pat raginama 
pasinaudoti galimybe išleisti iki 2023 m. sukauptus „Maximos“ pinigus, kuriais galima atsiskaityti 
iki 99 proc. pirkinio sumos.

ti), čakrų (galima ir iš čadrų, 
bet nerekomenduojama) ar 
įvairiausių kortų, paveiks-
liukų, runų, hieroglifų bei 
kitokių „burtų lazdelių“ir jų 
galių. Antai, netgi politikai 
traukdami rinkimų eilišku-
mo numerius jau krykštau-
dami džiaugėsi būsima per-
gale dėl vienokio ar kitokio 
laimingo skaičiaus. Gerai, kad 
mūsų politikai dar rūpinasi 
tik numerologija, o ne kito-
kiais archajiškais, vyriškumą 
ar moteriškumą reiškiančiais 
simboliais. 

Tačiau žmonių, atsakingų 
už materialųjį gėrį, prisiriši-
mas prie magiškų interpre-
tacijų kelia nerimą. 

Visada žinojo-
me, kad namo 
tvirtumą lemia 

įdėtas darbas ir staty-
binės medžiagos, o ne 
namo kampų skaičius 
ar kraštinių ilgis. Juo-
lab ne statybų pradžia 
konkrečią dieną. 

Magiška pradžia mus visa-
da motyvuoja ir veda į prie-
kį. Juk netgi meilę galime 
pavadinti magiška pradžia. 
Juk kaip būna gera, šilta ir 
malonu širdyje! Visas gyve-
nimas prieš akis nušvinta 
neįtikimiausiomis spalvo-
mis, kai įsimylime! Juk tai 
pati nuostabiausia magija. 
Mūsų protėvių klajonės dėl 
magiškų gamtos pokyčių irgi 
suteikdavo daug naujų poty-
rių, džiaugsmo, o tam tikroje 
gyvenimo atkarpoje – ir pa-
togumo.

Tačiau ilgainiui karas mūsų 
viduje su nepažįstama aplin-
ka baigiasi ir magija pavirs-
ta realybe. Neretai ne tokia 
magiška, ne tokia meilia, ne 
tokia rožine ar romantiška. 
O kartais tampa tiesiog ne-
malonia nuobodybe. Ta, ku-
rioje tampame plentvoliais. 
Norinčiais viską išlyginti pa-
gal save dėl mažiausios smul-
kmenos – tikėjimo magijos 
pabaiga. Kai magija pasibai-
gia, lieka tik tai, ką sugebėjo-
me sukurti.

1991 metų Sausio 13-ji – 
tai lyg koks randas širdyje – 
neišgyjantis. Ir prisiminimai 
gana ryškūs, ir tarsi vis dar 
jaustum iš tos nakties ašarų 
sūrumą ant skruostų.

Buvau Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus vado-
vė, labai norėjau lėkti į Vil-
nių, budėti prie Parlamento, 
bet tuomet jaunas Kultūros 
ministras Darius Kuolys mū-
sų neleido – buvome gavę 
įsakymą būti arti savo įstai-
gų, rūpintis muziejaus ver-
tybėmis, jas gelbėti, slėpti, 
jeigu būtų puolimas. Dabar 
jau ne paslaptis, tuomet bu-
vome sutarę su Vytauto Di-
džiojo bažnyčios kunigu Ri-
čardu Mikutavičiumi slėpti 
vertingiausius eksponatus 
šios bažnyčios rūsiuose ir 
podėliuose. Sausio mėnesio 
naktimis kartu su sargu lik-
davome budėti ir kuris nors 
darbuotojas iš administra-
cijos. Kad būtų saugiau. O ir 
atsakomybė. Muziejaus pla-
čias stiklo duris iš sodo pusės  
iš vidaus užbarikadavome 
suolais, stalais ir kėdėmis.  Ir 
štai Sausio 13-osios naktį aš 
buvau namuose, net nenusi-
rengusi rūbų, žiūrėjau tele-
vizorių, tankai jau važiavo, 
šaudė, man suskambo lai-
dinis telefonas, darbuotoja 
iš ministerijos  pasakė: „va-
žiuokite į muziejų, praside-
da“. Tuoj atlėkė bendradar-
bė su vyru, sėdome į jų ma-
šiną, važiuojame link Sava-

norių prospekto, o čia minia 
žmonių – tik vieną kartą gy-
venime tokį vaizdą ir mačiau 
– pilnos gatvės pėsčiųjų, visi 
bėga link centro, link Kau-
no televizijos, jeigu kuriame 
automobilyje yra bent vie-
na vietelė, vairuotojas sto-
ja, kviečia pavežti. Man tos 
nakties liko toks vaizdas ir 
jausmas – tarsi būtume visi 
broliai ir seserys. Toks labai 
geras vienybės jausmas, lie-
tuviškumo, laisvės jausmas. 
Paskui tokį dar pajutau kar-
tą – tai Baltijos kelyje. O tą 
naktį nebuvo abejingų. Į mu-
ziejų rinkosi ir daugiau kole-
gų, suprantome, jog dabar ir 
yra laikas slėpti vertybes, o 
televizija rodė tankus, riks-
mus, matome, kad žmones 
sunkiai sužeidžia, bet neno-
rime tikėti, jog jie mirs. Pas-
kui užima radiją, televiziją. 
Mes stebime įvykius, kuriuos 
sunku įžvelgti per ašaras, nes 
visos moterys verkia, o vyrai 
laikosi sukandę dantis. Man 
į darbą skambina giminės, 
kažko klausia, sako, jog, jie 
močiutėms palikę savo ma-
žus vaikus, lekia į Juragius, į 
Sitkūnus saugoti radijo sto-
čių. Atrodo lyg atsisveikin-
tume... Aš niekada tiek ne-
verkiau, kaip tomis dienomis, 
tais metais. Einu, viską darau 
ir vis verkiu. Ir tos ašaros bu-
vo priespaudos, pažemini-
mo, netgi pykčio – kiek dar 
sovietai iš mūsų tyčiosis...

Aldona Ruseckaitė

Kokius prisiminimus sukelia 
sausio 13-oji?



naujasis gĖlupis2023 m. sausio 14 d.    Nr. 2 (2378) 3
organizuojamas pa-
triotinis pagarbos 
bėgimas ,,Gyvybės 

ir mirties keliu“. Šiuo rengi-
niu yra pagerbiami žmonės, 
žuvę 1991-ųjų sausio 13-
osios naktį gindami Lietu-
vos nepriklausomybę. 

Kaip ir kiekvienais metais, 
paminėti šios svarbios datos 
vyko ir 206-osios šaulių kuo-
pos šauliai ir šauliukai. Ren-
ginys vyko sausio 7 dieną Vil-
niuje. Visi dalyviai rinkosi prie 
Antakalnio kapinių. 206-ajai 
kuopai atstovavo jaunieji šau-
liai iš Prienų (vadovas Tomas 
Stanevičius), Stakliškių (vado-
vas Gintautas Sodaitis) ir Jiez-
no (vadovas Sigitas Žalys). Ap-
lankėme Antakalnio kapinėse 
esančius laisvės gynėjų, mūsų 
kraštiečio poeto Justino Mar-
cinkevičiaus kapus, preziden-
tų kalnelį. Renginio dalyviai ir 
garbingi svečiai pagerbė žuvu-
sius laisvės gynėjus gėlėmis.

Sugiedojus ,,Tautišką Gies-

mę“, renginio dalyvius pasvei-
kino Lietuvos Respublikos 
krašto apsaugos ministras A. 
Anušauskas. Bėgimo startą 
paskelbė garbės kuopos ka-
rių salvė. Nors oras buvo šal-
tas, pūtė atšiaurus vėjas ( juti-
minė temperatūra buvo apie 
– 20 ºC), tačiau tai nesustabdė 
bėgimo entuziazmo apimtų 
bėgikų.

Bėgimo trasai (9 km) įveik-
ti buvo skirta 1 val. ir 30 min. 
(startas – 12:00 val.; finišo pa-
baiga – 13:30 val.). Finiše bė-
gikų laukė medaliai ir vaišės 
(karšta arbata ir sausainiai). 
Bėgikus ir svečius sveikino ir 
apdovanojo žymūs žmonės. 
Įsiamžinę prie memorialo žu-
vusiems laisvės gynėjams, vy-
kome pramogauti – į Vilniaus 
„Akropolį“. Nors oras ir buvo 
atšiaurus, grįžome su pakilia 
nuotaika. 

Jiezno gimnazijos 
jaunosios šaulės 

Skaistė Petravičiūtė ir 
Miglė Kardokaitė

Nuo 2023 m. pradžios 
didėja pensijos ir so-

cialinės išmokos. Kadangi 
dalis jų skaičiuojamos už ei-
namąjį, o kita dalis – už pra-
ėjusį mėnesį, tai padidėjimą 
gyventojai realiai pajus skir-
tingu laiku – vieni jau sausio 
mėnesį, o kiti vasario mėnesį. 
Bendroji pensijos dalis 2023 
m. didėja apie 9 proc., o in-
dividualioji – beveik 15 proc. 
Palyginti su 2021 m., nuo 
2023 m. įvairios socialinės 
išmokos labiausiai pažeidžia-
miems šalies gyventojams di-
dėja ketvirtadaliu (23  proc.), 
o šalpos pensijos – beveik 
trečdaliu (30 proc.).

„Nuosekliai auga pensijos. 
Taip pat didėja baziniai socia-
linių išmokų dydžiai. Tai 
reiškia, kad kartu auga ir 
įvairios išmokos labiau-
siai pažeidžiamiems ša-
lies gyventojams: pagy-
venusiems žmonėms, 
patiriantiems neprite-
klių, žmonėms su nega-
lia“, – sako socialinės ap-
saugos ir darbo ministrė 
Monika Navickienė.

Senatvės, netekto 
darbingumo ir kitos so-
cialinio draudimo pen-
sijos mokamos už ei-
namąjį mėnesį, tad jų 
gavėjai didesnių pensi-
jų sulauks jau sausį. Už 
praėjusį mėnesį moka-
mos išankstinės pen-
sijos, taip pat šalpos, 
nukentėjusiųjų asme-
nų, mokslininkų, parei-
gūnų ir karių pensijos. 
Šias pensijas gaunantys 
žmonės padidintas pen-
sijas gaus vasario mėne-
sį. Padidintos išmokos 
vaikams, socialinė pašalpa, 
šalpos išmokos ir tikslinės 
kompensacijos gyventojus 
pasieks vasario mėnesį, nes 
jos skaičiuojamos už praėju-
sį mėnesį.

Didesnės pensijos
Vidutinė senatvės pensija 

šiemet didėja nuo 482 eurų iki 
542 eurų. Vidutinė senatvės 
pensija su būtinuoju stažu – 
nuo 510 iki 575 eurų.  

Bendroji pensijos dalis 
2023 m. didėja apie 9 proc., o 
individualioji – beveik 15 proc. 
Nuo sausio mėnesio vidutinė 
pensija turint būtinąjį stažą 
vidutiniškai ūgteli daugiau 
nei 12 proc. arba 65 eurais. 
Tačiau kiekvienam pensijos 
gavėjui šis padidėjimas bus 
individualus. Pensijos dydis 
apskaičiuojamas atsižvelgiant 
į asmens įgyto pensijų sociali-
nio draudimo stažo trukmę ir 
įgytų pensijų apskaitos viene-
tų skaičių.

Didėja pensijos ir socialinės išmokos: 
kada jos pasieks šalies gyventojus?

Didesnio dydžio socialinio 
draudimo senatvės pensijos 
gavėjus pasieks sausio mėne-
sį, nes yra mokamos už eina-
mąjį mėnesį.

Pareigūnų ir karių bei tei-
sėjų valstybinės pensijos nuo 
2023 m. sausio indeksuoja-
mos 4,6 proc. Didesnio dy-
džio jos gavėjus pasieks vasa-
rio mėnesį.

Pensijų priemokos. Mažiau-
sių pensijų gavėjams, kurių 
pensija nesiekia minimalių 
vartojimo poreikių dydžio, 
prie pensijų mokamos prie-
mokos. Nuo 2023 metų mini-
malių vartojimo poreikių dy-
dis yra 354 eurai per mėnesį, 
t.y. 87 eurais arba 32,5 proc. 
didesnis, nei pernai. Atsižvel-

giant į šį dydį, šiemet mažiau-
sių pensijų gavėjai vidutiniš-
kai gaus 31,17 eurų priemoką 
prie pensijos.

Pensijų priemokos moka-
mos už praėjusį mėnesį. Kar-
tu su padidėjusia sausio mė-
nesio pensija mažų pensijų 
priemokų gavėjai gaus 2022 
m. gruodžio mėnesį priklau-
siusią priemoką. Priemokos, 
atsižvelgiant į naują 354 eurų 
minimalių vartojimo poreikių 
dydį, bus pradėtos mokėti va-
sario mėnesį.

Didesnės socialinės 
išmokos

Nuo sausio pradžios bazi-
nės socialinės išmokos dy-
dis siekia 49 eurus, tikslinių 
kompensacijų bazė padidėjo 
iki 147 eurų, o valstybės re-
miamos pajamos siekia 157 
eurus. Šie baziniai dydžiai 
naudojami apskaičiuojant 
socialinių išmokų dydžius ir 
nustatant teisę gauti tam tikrą 

paramą, t. y., nustatant pajamų 
ribą, kurios neviršijus, asmuo 
ar šeima įgyja teisę gauti vals-
tybės paramą.

ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS 
DYDIS – 184 EURAI. Nuo 
2023 m. sausio šalpos pensi-
jų bazė padidėjo nuo 173 eurų 
iki 184 eurų. Nuo jos priklauso 
šalpos išmokų dydžiai. Šalpos 
išmokos užtikrina minima-
lias pajamas neįgalumo ar se-
natvės atvejais jokių pajamų 
negaunantiems arba labai 
mažas pajamas gaunantiems 
asmenims. Teisę gauti šalpos 
pensiją turi vaikai su nega-
lia, senatvės pensijos amžių 
sukakę arba netekusiais 45 
proc. (netekusiais  60 proc., 
jeigu negalia pripažįstama po 

24 metų sukakties dienos) ir 
daugiau darbingumo pripa-
žinti asmenys, neturintys tei-
sės gauti didesnių arba tokio 
paties dydžio pensijos išmokų, 
išskyrus socialinio draudimo 
našlių pensiją.

Padidintos šalpos neįgalu-
mo pensijos gyventojų paja-
mas per metus didina priklau-
somai nuo nustatyto neįgalu-
mo ar darbingumo lygio bent 
66 eurais arba daugiausiai 
297 eurais.

Didesnio dydžio šalpos iš-
mokos gavėjus pasieks vasa-
rio mėnesį, nes mokamos už 
praėjusį mėnesį.

TIKSLINIŲ KOMPENSACI-
JŲ BAZĖ – 147 EURAI. Nuo 
2023 m. pradžios tikslinių 
kompensacijų bazė padidėjo 
nuo 138 eurų iki 147 eurų. 
Padidinus tikslinių kompen-
sacijų bazės dydį, žmonėms, 
kuriems nustatytas pirmojo 
lygio specialusis nuolatinės 

slaugos poreikis, tikslinė kom-
pensacija padidėjo 23,4 euro, 
o kuriems nustatytas antrojo 
lygio specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis –17,1 euro. 

Tiems, kam nustatytas pir-
mojo lygio specialusis nuo-
latinės priežiūros (pagalbos) 
poreikis, tikslinė kompensa-
cija didėja 9,9 euro, o tiems, 
kuriems nustatytas antrojo 
lygio specialusis nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) porei-
kis, – 5,6 euro. 

Didesnės tikslinių kompen-
sacijų sumos gavėjus pasieks 
vasario mėnesį. Tokias kom-
pensacijas šalyje gauna apie 
91 tūkst. asmenų. 

VALSTYBĖS REMIA-
MŲ PAJAMŲ DYDIS – 157 

EURAI.  Nuo sausio pradžios 
padidinus valstybės remia-
mų pajamų dydį 10 eurų, jis 
siekia 157 eurus. Progno-
zuojama, kad vidutinis soci-
alinės pašalpos dydis asme-
niui per mėnesį padidės nuo 
124,4 iki 133 eurų.  

Valstybės remiamų paja-
mų dydis aktualus nustatant 
teisę į piniginę socialinę pa-
ramą nepasiturintiems gy-
ventojams, teisę į socialinę 
paramą mokiniams, papil-
domą išmoką vaikui, paramą 
būstui įsigyti ar išsinuomoti 
bei kitą socialinę paramą. 

BAZINĖS SOCIALINĖS 
IŠMOKOS DYDIS – 49 EU-
RAI. 2023 m. padidinus šį 
dydį nuo 46 iki 49 eurų, ati-
tinkamai didėja nuo jo pri-
klausančių išmokų dydžiai: 
visos išmokos pagal Išmokų 
vaikams įstatymą, pavyz-
džiui, vaiko pinigai, vienkar-
tinė išmoka vaikui, vienkar-
tinė išmoka nėščiai mote-

riai, globos (rūpybos) išmo-
ka, globos (rūpybos) išmokos 
tikslinis priedas, vienkartinė 
išmoka įsikurti, išmoka besi-
mokančio ar studijuojančio 
asmens vaiko priežiūrai. Di-
dėja ir laidojimo pašalpa, pa-
rama palaikams parvežti, so-
cialinė parama mokiniams, 
vaiko išlaikymo išmoka, da-
linė neįgalių studentų išlaidų 
kompensacija ir kitos sociali-
nės išmokos.

Pavyzdžiui, vienkartinė iš-
moka gimus vaikui 2023 m. 
didėja nuo 506 eurų iki 539 
eurų. Vaiko pinigai didėja iki 
85,75 euro, o gausioms ir ne-
pasiturinčioms šeimoms ar 
vaiką su negalia auginančioms 
šeimoms išmoka vaikui  – iki 
136,22 euro.  

Didėja ir socialinė parama 
mokiniams, vaiko išlaikymo 
išmoka, dalinė neįgalių stu-
dentų išlaidų kompensacija ir 
kitos socialinės išmokos.

tradiciniu bėgimu paminėjome 
Laisvės gynėjų dieną

atkelta
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Prienų rajono savivaldybės 
informacija

Prienų rajono savivaldybės taryba 2023 m. sausio 26 
d. posėdyje planuoja tvirtinti Prienų rajono savivaldybės 
2023 metų biudžetą ir 2023-2025 metų strateginį vei-
klos planą. Su savivaldybės biudžeto ir strateginio veiklos 
plano projektais jau galima susipažinti Prienų rajono sa-
vivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, taip pat 
Savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio pla-
navimo skyriuje. 

Kviečiame Savivaldybės tarybos narius, rajono gyvento-
jus ir juridinius asmenis iki š. m. sausio 19 d. teikti pasta-
bas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos Finansų ir 
strateginio planavimo skyriui (Laisvės a. 12, Prienai), el. p. 
jurgita.cerkauskiene@prienai.lt, tel. (8 319) 61 115.

Kviečiame siūlyti kandidatus 
Prienų rajono Metų sportininko 

ir Metų sporto komandos 
apdovanojimams

Kviečiame Prienų rajono sporto klubus, asociacijas, 
įstaigas, organizacijas, seniūnijas, fizinius asmenis, tre-
nerius ir visus, neabejingus sportui, išrinkti geriausius 
2022 m. Prienų rajono sportininkus ir komandas. Prašo-
me siūlyti apdovanojimams sportininkus ar komandas, 
kurie (-ios) 2022 metais tapo tarptautinių ir nacionali-
nių varžybų, Lietuvos moksleivių čempionatų, įtrauktų 
į atitinkamos sporto šakos federacijos varžybų metinį 
kalendorių, nugalėtojais ir prizininkais.

Metų sportininko ir Metų sporto komandos rinkimai 
bus vykdomi remiantis Prienų rajono savivaldybės me-
ro potvarkiu patvirtinto aprašo reikalavimais. Užpildytą 
ir pasirašytą kandidatų anketą siųsti el. paštu artiomas.
marchockis@prienai.lt arba pristatyti į Prienų r. savi-
valdybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (229 
kab.) iki 2023 m. sausio 27 d. imtinai. 

Prienų rajono Metų sportininką, Metų sporto komandą 
ir kitus apdovanojamus sportininkus iš pateiktų kandi-
datų išrinks Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu 
sudaryta komisija.

Išrinkti sportininkai ir jų treneriai bus apdovanoti 
2023 vasario mėn. Prienų rajono savivaldybės kūno kul-
tūros ir sporto centre vyksiančiame geriausių 2022 m. 
Prienų rajono sportininkų pagerbimo renginyje.
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Metų sandūra – tai 
laikas, kai norisi 

sustoti,susimąstyti apie 
praėjusius metus, įvertinti 
nuveiktus darbus ir pradėti 
dėlioti planus ateinantiems 
metams. Lopšelio-darželio 
„Saulutė“ bendruomenei 
2022-ieji buvo ypatingi 
– jubiliejiniai metai. Darželis 
šventė savo veiklos 60-metį. 

Tai šešiasdešimt rugsėjų su 
gausybe mažylių, nedrąsiai 
įsikibusių tėveliams į rankas. 
Tai šešiasdešimt metų, kai 
klega vaikų juokas, gyvena 
pasakos, skamba muzika, er-
dvėse klaidžioja vaikų, tėvelių 
bei darbuotojų džiaugsmai ir 
rūpestėliai. Tai šešiasdešimt 
prisirišimo metų, per kuriuos 
užauginti vaikystės sparnai ir 
tiek pat kartų tarti atsisveiki-
nimo žodžiai išleistuvėse.

 Šeši lopšelio-darželio 
dešimtmečiai

Tikrasis įstaigos gyvavimas 
matuojamas ne metais, o nu-
veiktais darbais ir bendruo-
menės narių išsaugotais pri-
siminimais. O jų buvo ne tiek 
ir mažai!

Lopšelis-darželis įkurtas 
1962 m. rugsėjo 1 d. J. Basana-
vičiaus g. esančiose patalpose 
veikė 2 ankstyvojo ir 4 iki-
mokyklinio amžiaus vaikų 
grupės. Nuo darželio įkūri-
mo iki šių dienų jam vado-
vavo 10 vadovių moterų, o 
kiek pasikeitė darbuotojų, 
kiek ugdytinių užaugo, var-
gu ar galima suskaičiuoti. 
Keičiantis metams, keitė-
si bendruomenė, darželis 
ir jo aplinka, nesikeitė tik 
tikslas – ugdyti, šviesti ir 
augti visiems kartu.

Kai 2020 m. kovo 2 d. 
lopšelis-darželis persikėlė 
į naujas patalpas Kauno g., įs-
taigos bendruomenė padidėjo 
– pasipildė dar 2 grupėmis ir 
naujais darbuotojais. Šiuo me-
tu įstaigoje veikia 3 ankstyvo-
jo ir 5 ikimokyklinio amžiaus 
vaikų grupės.

Ypatingai sukakčiai pami-
nėti buvo surengta vaikų ir jų 
tėvelių kūrybinių darbų par-
oda „Mano mylimas darželis“ 
bei nuotraukų paroda „Saulu-
tės“ istorijos žingsneliai nuo 
1962 iki 2022“. Piešiniai, lip-
diniai ir atvirukai spinduliuo-
ja džiugias emocijas, prisimi-
nimus, o užrašyti vaikų palin-
kėjimai pralinksmina ir teikia 
viltį. Žvilgsniui keliaujant nuo-

ugdyti, šviesti ir augti visiems kartu
traukų galerija užplūsta nos-
talgiški prisiminimai, stebina 
užfiksuotos ir į užmarštį nu-

grimzdusios akimirkos. Kvie-
čiame buvusius, esamus, o gal 
ir būsimus bendruomenės na-
rius aplankyti parodas.
 Siekiama lavinti turimus 
ir ugdyti naujus įgūdžius

Klaidžiodami dešimtmečius 

besitęsiančiuose prisimini-
muose galime surasti be galo 
daug pačių įvairiausių veiklų. 
Vienos prarado aktualumą ir 
išnyko, kitos, veikiamos lai-
kmečio aktualumo, keitėsi ir 
tapo tradicinėmis, o sparčiai 
besikeičiantis pasaulis paska-
tino naujas veiklas.

Lopšelyje-darželyje „Saulu-
tė“ ugdomosios veiklos, pro-
jektai, šventės, akcijos ir kitos 
iniciatyvos organizuojamos 
siekiant lavinti turimus ir ug-
dyti naujus vaikų įgūdžius bei 
tenkinti jų prigimtinius porei-
kius. Pedagogai, pasitelkdami 
išradingumą ir kūrybiškumą, 
komandinį darbą ir asmeni-

nę lyderystę šias veiklas pa-
daro užburiančiai įdomias, 
įtraukiančias ir skatinančias 

augti, veikti ir vaikus, ir su-
augusiuosius. Visų aštuonių 
grupių ugdytojų komandos 
savo grupėse yra sukūrusios 
mažus „pasaulėlius“, kuriuose 
kiekvienas vaikas gali pasijus-
ti laukiamas, svarbus, laimin-

gas ir saugus. Šis mažas „pa-
saulėlis“ ir mūsų pedagogų 
profesionalumas, empatija, 
darbštumas, ryžtas padeda 
skleistis neatrastiems vaikų 
gebėjimams.

Vaikų gebėjimas pajausti 
muziką formuojasi dar kū-
dikystėje, supantis jaukiame 
mamos glėbyje ir klausantis 
tyliai niūniuojamos lopšinės. 
Muzikos klausymas, dainavi-
mas ir muzikavimas spartina 
visapusišką vaiko raidą. Lop-
šelio-darželio „Saulutė“ me-
ninio ugdymo mokytojos me-
todininkės Žydrūnės Kondro-
tienės vedami muzikos užsiė-
mimai bei muzikos elementų 

integravimas į kasdienes vei-
klas, projektus ir šventes lavi-
na vaikų kalbinius, emocinius, 

fizinius ir socialinius įgūdžius. 
Pedagogė daug dėmesio ir pa-
stangų skiria gabių muzikai 
vaikų lavinimui. Kryptingos 
muzikinio ugdymo veiklos, 
nuoseklus ir kantrybės rei-
kalaujantis darbas pedagogei 

Žydrūnei Kondrotienei padė-
jo išugdyti ne vieną dešim-
tį gabių dainorėlių. Meninio 

ugdymo mokytojos paruošti 
mergaičių vokaliniai ansam-
bliai, solistai ir solistės, duetai 

savo skambiais balseliais su-
virpino ne vieno klausytojo 
širdį. Jau nuo 2006 metų Žy-

drūnės Kondrotienės kiekvie-
nais metais ruošiami ugdyti-
niai dalyvauja rajoniniuose ir 
respublikiniuose konkursuo-
se, festivaliuose: „Dainų dai-
nelė“, „Tramtatulis“, „Giesmių 
giesmė“. Mažiesiems darželio 

dainorėliams yra pažįsta-
mas ir pergalės jausmas 
laimėjus rajoninius „Dai-
nų dainelės“ etapus. Jaudu-
lio ir begalinio džiaugsmo 
kupinomis širdimis dar-
želio ugdytiniai tris kartus 
keliavo į Lietuvos televizi-
joje filmuotus „Dainų dai-
nelės“ finalinius etapus. 
Muzikali vaiko prigimtis, 
muzikos garsai aplinko-
je ir išradingos pedagogo 
veiklos padeda atrasti ir la-
vinti mažųjų gebėjimus bei 

įgūdžius, suteikia jiems daug 
džiaugsmo.

Tenkindami vieną iš svar-

biausių prigimtinių vaiko po-
reikių, skatinantį vaiko raidą, 
poreikį judėti, organizuojame 

fizinio aktyvumo veiklas. Di-
dindami vaikų fizinį aktyvumą 
jau kuris laikas neapsiriboja-
me veiklomis darželyje – daly-
vaujame Prienų rajone ir res-
publikoje organizuojamuose 
renginiuose. Šios jau tradici-
nėmis tapusios veiklos įtrau-
kia visą darželio bendruome-
nę. Lopšelis-darželis „Saulu-
tė“ dalyvauja respublikinėje 
ikimokyklinio ugdymo kūno 
kultūros pedagogų asociaci-
jos (toliau – RIUKKPA) organi-
zuojamuose projektuose „Lie-
tuvos mažųjų žaidynės“ (nuo 
2019 m.), „Žiemos olimpinės 
žaidynės“, akcijose „Sportuo-
jantis koridorius“, „Mažoji 
mylia“, „Mažųjų maratonas“, 
„Rieda rieda rateliukai“. Jau 
nuo 2017 metų labai aktyviai 
dalyvaujame Lietuvos futbolo 
federacijos (LFF) kartu su Lie-
tuvos masinio futbolo asoci-
acija (MaFa) organizuojame 
projekte „Futboliukas“.

Įgijusi daugiau žinių ir pa-
sitikėjimo veikti darželio ben-
druomenė sukaupta patirtimi 
pradėjo dalintis su kitomis 
mūsų rajono ikimokyklinė-
mis įstaigomis. Ikimokykli-
nio ugdymo mokytoja Laura 
Revinskienė rajono pedago-
gams vedė atvirą ugdomąją 
veiklą „Sportuojantis korido-
rius“. Šioje veikloje dalyvavo ir 
pirmą kartą veikė kartu visų 
trijų Prienų miesto lopšelių-
darželių „Saulutė“, „Pasaka“ ir 
„Gintarėlis“ ugdytiniai. Vyres-
niosios pedagogės Lauros Re-
viskienės iniciatyva darželyje 
vyko ir Prienų švietimo pagal-
bos tarnybos organizuotas se-
minaras „Inonatyvus fizinis 
ugdymas ikimokyklinio ug-
dymo įstaigoje. Patarimai pe-
dagogui praktikui“, kurį vedė 
lektorė, RIUKKPA prezidentė 
Audronė Vizbarienė.

 Nepamirštama ir 
emocinė savijauta

Rūpindamiesi vaikų fizi-
ne sveikata nepamirštame 

ir emocinės vaikų savijautos. 
Geros emocinės vaikų savi-
jautos ir saugumo jausmo už-Naujosios l/d “Saulutė” patalpos Kauno g.

Senasis darželio pastatas J. Basanavičiaus g. keli metai po atidarymo

Velykinis kiškių bėgimas 
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įtaką vaikų raidai ir sėkmin-
gam ugdymo procesui. Siek-
dami gerinti vaikų savijautą 
daug dėmesio skiriame soci-
aliniam-emociniam vaikų in-
telektui ugdyti. Dviejose dar-
želio grupėse integruojama 
socialinio-emocinio intelekto 
ugdymo programa „Kimočiai“, 
kitose grupėse pačių pedago-
gų pasigamintos metodinės 
priemonės bei grupių aplin-
kų pritaikymas padeda siek-
ti užsibrėžtų tikslų. Siekiant 
stiprinti socialinius ir emoci-
nius ryšius organizuojamos 
bendros ekskursijos ir išvy-
kos vaikams. Bendraudami 
ir bendradarbiaudami netra-
dicinėse aplinkose vaikai ge-
riau susipažįsta vienas su ki-
tu, atranda buvimo ir veikimo 
kartu džiaugsmą.

Daug dėmesio skiriama ir 
emociškai tvariems santy-
kiams tarp suaugusių mo-
kyklos bendruomenės narių 
kurti. Įrengtas darbuotojų po-
ilsio kambarys, galimybė pa-
ilsėti, susitikti ir pabendrauti 
su kolegomis. Bendruome-
nės narių dalyvavimas susi-
tikimuose ir komandos for-
mavimo veiklos neformalioje 
aplinkoje paskatino aktyves-
nį darbuotojų bendravimą ir 
bendradarbiavimą, iniciaty-
vumą, atvirumą, tarpusavio 
pagalbą bei asmeninį įsitrau-
kimą ir atsakomybės prisiė-
mimą įgyvendinant konkre-
čias veiklas. 

 Nuolat keliama 
kvalifikacija, tobulinamos 

kompetencijos
Lopšelio-darželio „Saulu-

tė“ darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimas, įgūdžių lavinimas 
arba naujų formavimas kon-
kretiems darbams atlikti ro-
do mūsų kaip bendruome-
nės ir kiekvieno bendruome-
nės nario augimą ir brandą. 
Mokymasis ar kvalifikacijos 

kėlimas mūsų įstaigoje jau 
senokai nesiejamas tik su pe-
dagoginį išsilavinimą turinčia 
bendruomenės dalimi. Ikimo-
kyklinio ugdymo mokytojų 
padėjėjos (buvusios auklėtojų 
padėjėjos) yra grupės ugdy-
tojų komandos narės ir taip 
pat tobulina savo kompeten-
cijas, mokosi. 40 akademinių 
valandų kvalifikacijos tobuli-
nimo programoje „Auklėto-

jų padėjėjų vaidmuo kuriant 
emociškai palankią ir ugdy-
mui vertingą aplinką ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigose“ 
įgytos teorinės žinios ir ug-
domųjų veiklų analizavimas 
padidino auklėtojų padėjėjų 
savivertę ir įsitraukimą į ug-
dymo procesą.

Ikimokyklinio ugdymo mo-
kytojų kvalifikacijos kėlimas 
neapsiriboja vien dalyvavi-
mu kursuose, mokymuose 
ar konferencijose, vyksta ir 
dalijimasis gerąja patirtimi su 
įstaigos ir rajono pedagogais. 
2022 metų pavasarį mūsų 
įstaigoje vyko Prienų rajono 
ikimokyklinio ugdymo mo-
kytojų metodinėje diena, o jos 
metu savo darbo patirtimi da-

lijosi net keli pedagogai. Meto-
dinės dienos dalyviams buvo 
pristatytos grupių ugdomo-
sios erdvės, aptartos informa-
cinių technologijų panaudoji-
mo galimybės ugdomosiose 
veiklose, praktiškai išbandy-
tos veiklos su interaktyviomis 
grindimis.

 „Erasmus+“ programa 
padeda įgyti žinių ir 

įgūdžių, susipažinti su kitų 
šalių patirtimi

Prienų lopšelis-darželis 
„Saulutė“ dalyvavo Prienų r. 
savivaldybės administracijos 
Švietimo ir sporto skyriaus ko-
ordinuojamame „Erasmus+“ 
programos projekte Nr. 2020-
1-LT01-KA101-077685 „Mo-
kymuisi palanki aplinka: nuo 

poreikio link poveikio“ ir nuo 
2020 m. gruodžio iki 2022 m. 
gruodžio įstaigoje įgyvendi-
no kaitos projektą tuo pačiu 
pavadinimu. Projekto tikslas 
– sukurti mokinių mokymui-
si palankią mokyklų emoci-
nę aplinką sudarantsąlygas 
mokyklų darbuotojams įgyti 

reikiamų žinių ir įgūdžių šio-
je srityje, susipažinti su kitų 
Europos Sąjungos šalių patir-
timi. Iš 2022 metų pavasarį 
vykusių stažuočių „Emociš-
kai tvarių santykių tarp mo-
kyklos bendruomenės narių 
kūrimas“(Graikijoje) ir „Paty-
čių eliminavimas mokyklos 
aplinkoje“ (Italijoje) direkto-
rės Ritos Drazdauskienės ir 
pavaduotojos ugdymui Vaidos 

Aleškevičienės parsivežtos 
idėjos įgyvendintos per kaitos 
projekto veiklas įstaigoje.

 Dalijamasi gerumu, 
ruošiamasi naujoms 

veikloms
Dar viena, jau tampanti 

tradicine, veikla – drauge su 
mūsų socialiniais partneriais 

Prienų „Ąžuolo“ progimna-
zijos jaunaisiais maltiečiais 
gruodžio mėnesį organizuoja-
ma paramos akcija „Pasidalink 
gerumu“. Siekiame nuo anks-
tyvojo amžiaus ugdyti meilę 
artimui, pagarbą brandai, glo-
bą ir rūpestį silpnesniu. Visi 
bendruomenės nariai turėjo 
galimybę paaukoti Prienų jau-
nųjų maltiečių globojamiems 
vienišiems seneliams. Surink-
tos lėšos perduodamos Prienų 
jaunųjų maltiečių grupės va-
dovei Linai Suchorukovienei. 
Šiais metais lopšelio-darželio 
„Saulutė“ bendruomenės su-
rinkta suma – 348, 50 Eur.

Be kasdienių veiklų, dar-
bų, projektų, jau netolimoje 
ateityje laukia nauji iššūkiai: 
rajoninis renginys „Velykinių 
kiškių bėgimas“, kuriame kvie-
sime rungtis rajono ikimoky-
klinio ugdymo įstaigų ugdyti-
nių komandas, taip pat visos 
Lietuvos darželių „Saulutė“ 
sambūrio organizavimas.

Bendruomeniškumo jaus-
mas, užsidegimas, jaunatviška 
energija, noras atrasti, sužino-
ti – tai skatina mūsų bendruo-
menę augti, tobulėti, veikti.

 Lopšelio-darželio 
„Saulutė“ direktorė 
Rita Drazdauskienė

Futboliuko veiklose dalyvaujančių ugdytinių gausa

Jaunatviška energija spinduliuojantis kolektyvas

L/d “Saulutė”  mergaičių vokalinis ansamblis
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Baltarusijoje sulaikytas 2020 metais prezidento rinkimuose dalyvavęs aktyvistas
Minske trečiadienį buvo suimtas opozicijos politikas, ginčijamuose 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimuose varžęsis su 
autoritariniu šalies lyderiu Aliaksandru Lukašenka, pranešė teisių gynimo grupė „Viasna“. Andrejų Dzimtryjevą, 41 metų aktyvistą, 
vadovaujantį politiniam judėjimui „Sakyk tiesą“, saugumo pajėgos sulaikė netoli jo namų Baltarusijos sostinėje, nurodė „Viasna“.
Sulaikymo priežastis ir jam pateikti kaltinimai kol kas nežinomi. A. Dzmitryjevas laikomas liūdnai pagarsėjusiame Okrestinos izolia-
toriuje, kur, žmogaus teisių gynėjų teigimu, politiniai kaliniai buvo kankinami. Baltarusijos valdžios institucijos atsisakė komentuoti 
pranešimą apie sulaikymą.

Plečiama maisto atlie-
kų surinkimo paslau-

ga: dalijami maisto ir virtu-
vės atliekų kibirėliai Prienų 
ir Jiezno daugiabučių namų 
gyventojams. Šiuos 10 li-
trų talpos kibirėlius gaus 
daugiabučių namų, kurie 
naudojasi konteinerinėmis 
aikštelėmis su maisto atlie-
kų konteineriais, gyven-
tojai. Kartu su kibirėliais 
jiems bus įteiktos ir maisto 
bei virtuvės atliekų rūšia-
vimo atmintinės. Kibirėliai 
bus atvežami prie daugia-
bučių namų ir dalijami gy-
ventojams. Tie gyventojai, 
kurie neturės galimybės 
tuo metu pasiimti kibirėlių, 
galės juos pasiimti seniūni-
jose. Kibirėliai išduodami: 
pirmadienį – ketvirtadie-

Daugiabučių namų gyventojams dalijami 
kibirėliai maisto ir virtuvės atliekoms

Į maisto atliekų konteinerius reikia mesti visas atlie-
kas, kurios susidaro gaminant maistą: popierinius 

rankšluosčius, servetėles, kavos tirščius ir jų �iltrus, 
arbatos tirščius ir pakelius, riebalais ir kitais maisto 
produktais suteptą popierių, kambarinius augalus, 
daržovių, vaisių likučius, lupenas, žieves, naudoti 

netinkamus maisto produktus. 

ARATC nupirkto vieno kibi-
rėlio kaina – 1, 87 euro. 

Ar kibirėlius gavusiems 
gyventojams reikės už juos 
susimokėti?

Ne, nereikės. 
Ar į kibirėlį reikia 

dėti maišelį? 
Daugiabučių namų 

gyventojai atliekas ga-
li rinkti tiesiai į kibirėlį, 
dėti jas į mažus maiše-
lius ir į kibirėlį mesti su 
jais, arba tiesti į kibirė-
lį vieną didesnį maišelį. 
Maisto atliekas į kontei-
nerius galima mesti su 
maišeliais.  

Ar maišelis turi būti 
specialus? 

Specialūs maišeliai ne-
būtini. Kaip ir nebūtina 
pirkti naujų maišelių. 
Maisto atliekoms rink-
ti puikiai tinka naudoti plo-
ni maišeliai nuo sveriamų 
maisto produktų, popieriniai 
maišeliai nuo duonos ir pyra-
go gaminių. Galima į kibirėlį 
tiesti ir įprastus maišelius, ko-
kius naudojate kitose šiukš-
liadėžėse. 

Ką daryti, jei maisto atlie-
kos kibirėlyje smirdės? 

Bent kartą per savaitę jas iš-
nešti ir išmesti į maisto kontei-
nerį. Ilgai laikomos neišneštos 
atliekos smirdės bet kurioje 
šiukšliadėžėje. 

Kodėl maisto atliekų kibirėliai su 
skylėmis ir kiek jie kainuoja? 

Maisto atliekas renkant į 
joms skirtą kibirėlį, laiku jas 
išpilant ir prižiūrint kibirė-
lį, nemalonūs kvapai nesusi-
darys.

Kaip ir bet kurį kitą apyvo-
kos daiktą, panaudojus kibirė-
lį reikia išplauti –  bent kartą 
per savaitę.  

Ar privalau imti šį kibi-
rėlį? 

Prievolės imti kibirėlį nėra, 
bet rūšiuoti maisto atliekas 
privaloma, tad turint kibirė-
lį tą daryti yra paprasčiau ir 
patogiau. Kibirėlis – tai prie-
monė kokybiškesniam rū-
šiavimui. 

Kas sugalvojo, kad maisto 
atliekos turi būti renkamos 

atskirai? 
Europos Komisija, Lietu-

vos įstatymų leidėjai, Valsty-
binio atliekų tvarkymo plano 
rengėjai ir kiti žmonės, ku-
riems rūpi, kokioje aplinkoje 
gyvename. 

Aš maisto nemėtau – 
kam man tas kibirėlis? 

Kibirėlis yra skirtas vi-
soms maisto ir virtu-
vės atliekoms. 

O tai yra popieriniai 
rankšluosčiai, serve-
tėlės, riebaluotas ar 
kitais maisto produk-
tais suteptas popie-
rius, arbatos ir kavos 
tirščiai, filtrai pake-
liai, kiaušinių lukštai, 
kambariniai augalai, 
vaisių ir daržovių li-
kučiai, žievės, nuo-
pjovos, mėsos ir žu-
vies kaulai bei kitos 
atliekos, visi naudoji-
mui netinkami maisto 
produktai.  

Kas man bus, jei 
maisto atliekų nerūšiuo-
siu? 

Mokėsite brangiau ne tik 
jūs, bet ir visi kaimynai. Miš-
rių atliekų, į kurias nerūšiuo-
jantys žmonės meta maisto ir 
virtuvės atliekas, tvarkymas 
yra pats brangiausias ir tar-
šiausias. 

Žmogaus elgesys su atlie-
komis parodo jo kultūros ir 
sąmoningumo lygį. Dėkoja-
me rūšiuojantiems!

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro inf.∎ 

Maisto ir virtuvės atlie-
koms skirtų kibirėlių 

dalijimas daugiabučių namų 
gyventojams įsibėgėja. Aly-
taus  regiono atliekų tvarky-
mo centras kibirėlius jau pri-
statė visoms savivaldybėms, 
kurios organizuoja kibirėlių 
perdavimą gyventojams. 

Alytaus mieste 135 gyve-
namųjų namų bendrijos jau 
yra atsiėmusios 5166 kibi-
rėlius. 

Pradėjus dalinti kibirėlius 
maisto ir virtuvėms atlie-
koms, žmonėms kilo įvairių 
su jų naudojimu susijusių  
klausimų. Pateikiame atsa-
kymus į dažniausiai užduo-
damus. 

Kodėl maisto atliekų ki-
birėliai su skylėmis? 

„Skylės“, t.y. angos, yra skir-
tos oro cirkuliacijai – atlie-
koms turint santykį su de-
guonimi, užkertamas kelias 
nemalonių kvapų susidary-
mui. Todėl angos (perfora-
cija) yra kibirėlio dangtyje, 
visose šoninėse sienelėse ir 
dugne.  Kibirėlio dugne angos 
oro cirkuliacijai įrengtos iš-
kiliuose elementuose. Dėl to 
atliekos neprisispaudžia prie 
dugno, o susidariusi drėgmė 
nepatenka į aplinką – ji nu-
sėda iškiliuose elementuose 
padarytose kapsulėse. 

Kiek kainuoja kibirėlis? 

nį nuo 8 val. iki 16.30 val., 
penktadienį – nuo 8 val. iki 
15.30 val.  (pietų pertrauka 
nuo 12 val. iki 12.45 val.). 
Pasiteirauti dėl kibirėlių 
atsiėmimo Prienų seniū-
nijoje galima tel. (8 319) 
52 195, Jiezno seniūnijoje 
– tel. (8 319) 57 230, (8 
616) 74811. 

Ir konteineriai, ir kibirė-
liai  gyventojams dalijami 
nemokamai. Siekiama pa-
skatinti žmones tvariau gy-
venti, geriau rūšiuoti maisto 
ir virtuvės atliekas. Paste-
bėta, kad žmonės, pradėję 
rūšiuoti  maisto atliekas, iš-
meta daug mažiau maisto 
produktų ir labai sumaži-
na mišrių atliekų kiekį, taip 
prisidėdami prie švaresnės 
aplinkos išsaugojimo ir kū-
rimo.

Prienų rajono 
savivaldybės informacija  ∎

Pacientai piktinasi, kad kai 
kuriose gydymo įstaigose, tei-
kiančiose šeimos medicinos 
paslaugas, jas pasirinkusių 
pacientų prašoma mokėti me-
tinį mokestį arba už atskirus 
apsilankymus pas šeimos gy-
dytoją. Ligonių kasos prime-
na, kad pacientai turi teisę net 
ir privačiose gydymo įstaigose 
šeimos medicinos paslaugas 
gauti nemokamai ir atsisaky-
ti mokėti papildomai.

Privalomuoju sveikatos 
draudimu (PSD) apsidraudu-
siems žmonėms, norintiems 
gauti Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) lė-
šomis apmokamas šeimos 
gydytojo paslaugas keliama 
vienintelė sąlyga – prisirašyti 
pasirinktoje gydymo įstaigo-
je, dėl šeimos medicinos pas-
laugų sudariusioje sutartį su 
teritorine ligonių kasa (TLK). 
Rekomenduojama gydymo įs-
taigą rinktis arčiau namų. 

„Iš prisirašiusių PSD ap-
draustų pacientų už šeimos 
gydytojo paslaugas jokie mo-
kesčiai negali būti imami nei 
valstybinėje, nei privačioje 
gydymo įstaigoje, jei ji turi su-
tartį su ligonių kasa. Taigi koks 
bebūtų tokios įstaigos teisinis 
statusas, šie pacientai neturi 
mokėti ne tik už apsilanky-
mus pas šeimos gydytoją, bet 
ir jokių metinių ar kitų pana-
šių mokesčių“, – pabrėžia Vals-
tybinės ligonių kasos direkto-
rius Gintaras Kacevičius. 

Taip pat ir prisirašyti gy-
dymo įstaigose apdraustie-
siems bemaž nieko nekainuo-
ja – šiuo metu dalyje gydymo 
įstaigų gali būti imamas 0,29 
euro mokestis už dokumentų 
tvarkymą, o 2,90 euro mokes-
tis taikomas tik tuomet, kai 
gydymo įstaigą žmogus keičia 
anksčiau nei po pusmečio. 

Gyventojų pateiktais duo-
menimis, pavyzdžiui, viena 
gydymo įstaiga iš prisirašiu-
sių pacientų reikalauja su-
mokėti metinį 300 eurų arba 
vienkartinį 30 eurų mokes-
tį už apsilankymą. To neturi 
būti: papildomai nemokėda-
mi prisirašę apdraustieji sa-
vo poliklinikoje, klinikoje ar 
medicinos centre turi gauti ne 
tik būtinąsias paslaugas, kurių 
nesuteikus kyla grėsmė žmo-
gus gyvybei ar sveikatai, bet 
visas tiriamąsias, gydomąsias, 
profilaktines šeimos gydytojo 
kompetencijai priskiriamas 
paslaugas. Jų spektras išties 
platus – šeimos gydytojai at-
lieka pacientų apžiūrą, skiria 
reikalingus tyrimus ir proce-
dūras, išrašo vaistus, prirei-
kus siunčia papildomų tyri-
mų, pas gydytoją specialistą 
ar į ligoninę. 

Ypač svarbi yra ligų profi-
laktika, todėl be papildomų 

Ligonių kasos: reikalavimai 
papildomai susimokėti – netoleruotini

mokesčių kartą per metus 
šeimos gydytojai savo paci-
entams turi suteikti komplek-
sines paslaugas: pamatuoti 
kraujospūdį, svorį, ūgį, skirti 
elektrokardiogramą, patikrin-
ti cholesterolio kiekį kraujyje, 
moterims skirti ginekologinę 
apžiūrą, atlikti krūtų apčiuopą 
ir kt. Kartą per dvejus metus 
profilaktiškai suaugusiems 
pacientams gali būti atlieka-
mas bendras kraujo ir ben-
dras šlapimo tyrimas, nusta-
tomas gliukozės kiekis krau-
jyje, patikrinama rega. 

Šeimos gydytojai ar šias 
paslaugas teikianti gydymo 
įstaiga tam tikro amžiaus 
prisirašiusius pacientus in-
formuoja apie poreikį pasi-
tikrinti pagal gimdos kakle-
lio, krūties, storosios žarnos, 
prostatos vėžio bei širdies ir 
kraujagyslių ligų prevencines 
programas. 

Žmonės dažnai teiraujasi 
dėl tyrimų skyrimo, jų skai-
čiaus ir apmokėjimo. Ligonių 
kasų specialistai pabrėžia, 
kad dėl tyrimų ar paslaugų 
reikalingumo sprendžia šei-
mos gydytojai, atsižvelgdami 
į pacientų sveikatos būklę, 
nusiskundimus, simptomus. 
Pavyzdžiui, jei šeimos gydy-
tojas, matydamas širdies ligų 
riziką, skiria atlikti lipidogra-
mą, gydymo įstaigoje, kurioje 
žmogus prisirašęs, ji atlieka-
ma nemokamai tiek kartų per 
metus, kiek reikia. 

Iš apdraustų ir gydymo įs-
taigoje prisirašiusių pacien-
tų gali būti paprašyta susi-
mokėti tik tada, kai pacientas 
pats pageidauja PSDF lėšomis 
nekompensuojamų tyrimų 
ar paslaugų, nori paslaugas 
gauti greičiau ar renkasi tas 
paslaugas, kurios įtrauktos į 
sveikatos apsaugos ministro 
patvirtintą mokamų paslau-
gų sąrašą. Tačiau net ir prieš 
teikiant mokamą paslaugą, 
apdraustas privalomuoju 
sveikatos draudimu pacientas 
turi būti supažindinamas su 
galimybe gauti tokią paslau-
gą nemokamai.

Šiuo metu sutartis dėl šei-
mos gydytojo paslaugų teiki-
mo su ligonių kasomis suda-
riusios 375 gydymo įstaigos, 
iš jų 126 – viešosios, 249 – pri-
vačios. Visose jose prisirašę 
apdraustieji šias paslaugas 
turi gauti nemo-
kamai.
turi gauti nemo-
kamai.



naujasis gĖlupis2023 m. sausio 14 d.    Nr. 2 (2378) 7

Priimami prašymai 
įsigyti naujo dizaino 
Birštoniečio kortelę

Startuoja naujo dizaino, mo-
derni, skaitmenizuota Biršto-
niečio kortelė. 

Kviečiame birštoniečius 
teikti prašymus:

> atvykus į Birštono savival-
dybės administracijos Bendrą-
jį skyrių, 205 kab., Jaunimo g. 
2, Birštonas;

> el. paštu kortele@birs-
tonas.lt;

> per e. pristatymo informa-
cinę sistemą;

> paštu ar per kurjerį adre-
su: Jaunimo g. 2, 59206 Birš-
tonas.

Asmuo turi pateikti asmens 
tapatybę patvirtinantį doku-
mentą arba kitą dokumentą 
su nuotrauka, su asmens įra-
šytu vardu ir pavarde, gimi-
mo data. Birštoniečio  korte-
lė suteikiama tik gyvenamąją 
vietą Birštone deklaravusiems 

asmenims ne jaunesniems nei 
16 metų.

Birštoniečio kortelė suteikia 
teisę gauti specialius pasiūly-
mus, lengvatas, nuolaidas įvai-
rioms prekėms, paslaugoms, 
renginiams, kurias taiko Birš-
tone veikiančios sanatorijos, 
SPA centrai, maitinimo, pas-
laugų ir kitos verslo įstaigos.

Birštono savivaldybės inf.

Kviečiame 
dalyvauti natūralių 

gamtos išteklių 
panaudojimo 

sveikatinime tyrime
Kviečiame dalyvauti natū-

ralių gamtos išteklių panau-
dojimo sveikatinime tyrime. 
Tyrimo metu, priklausomai į 
kurią tiriamųjų grupę patek-
site, Jūsų laukia:

> baseinas;
> procedūros, panaudojant 

mineralinį ar geoterminį van-
denį bei gydomąjį purvą;
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Praėjusius metus prisiminė 
keliaudami po Vilnių ir trakus

Birštono sveikos gy-
vensenos klubo „Šila-

gėlė“, vadovaujamo Aldonos 
Žaliauskienės, nariai buvo 
išvykę į Vilnių ir Trakus.

Gidas Arūnas supa-
žindino Birštono svei-
kuolius su LR Seimu, 
papasakojo apie Seimo 
narių darbą, Lietuvos 
Konstituciją. Sužinojo-
me, kad kai Europoje 
moterys dar negalėjo 
balsuoti, rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė su keturio-
mis moterimis jau dirbo Lie-
tuvos Seime.

Dalyvavome ir ekskursi-
joje po jubiliejiniam gimta-
dieniui besiruošiantį Vilnių. 
Gidė Lina, vedžiodama sena-
miesčio gatvelių labirintais, 
supažindino su 700 metų 
senumo miesto istorija. Ke-
lionę užbaigėme prie kalėdi-
nės eglės.

Jau anksčiau Birštono svei-
kuoliai buvo spėję aplanky-
ti Kauno eglę, o pasigrožėję 
Vilniaus kalėdine egle, grįž-

dami namo sustojo pasigė-
rėti Trakų inovatyviąja egle, 
kuri, panaudojant XXI am-
žiaus technologijas, apšvie-
čia pati save.  

Pasigrožėję egle dar užsu-
kome į kavinę paragauti tra-
dicinių karaimų patiekalų. Ne 

„Sodra“ išsiuntė prane-
šimus 67 713 gyvento-

jų, kurie šiemet įtraukiami į 
antros pakopos pensijų kau-
pimą. Jei jums mažiau nei 40 
metų, dirbate pagal darbo 
sutartį arba vykdote sava-
rankišką veiklą ir niekada 
iki šiol nekaupėte pensijai, 
galite būti vienas iš jų.

Pranešimai išsiųsti į asme-
nines paskyras www.sodra.
lt/gyventojui. Gavusieji tokį 
pranešimą gali apsispręsti 
– nieko nedaryti ir nuo liepos 
1 d. tapti pensijų kaupimo da-
lyviais „Sodros“ parinktoje 
bendrovėje bei pradėti mo-
kėti pensijų kaupimo įmokas, 
sudaryti sutartį su savo pa-
sirinkta kaupimo bendrove, 
arba iki birželio 30 d. pateikti 
prašymą asmeninėje pasky-
roje arba „Sodros“ klientų ap-
tarnavimo skyriuje ir atsisa-
kyti dalyvauti kaupime.

Kaupti atsisakiusiam as-
meniui kas trejus metus vėl 
siūloma prisijungti prie pen-
sijų kaupimo. Šiemet į kau-
pimą pakartotinai įtraukti 
tie gyventojai, kurie 2020 m. 
nepanoro tapti kaupimo da-
lyviais. Kai žmogus sulaukia 
40 metų,  jis daugiau į kaupi-
mą nebeįtraukiamas, tačiau 
nepriklausomai nuo amžiaus 
gali pats pasirinkti kaupimo 
bendrovę ir pradėti kaupti 
pensijai papildomai.

Pasitikrinkite asmenines „Sodros“ paskyras: beveik 
68 tūkst. gyventojų šiemet įtraukti į pensijų kaupimą

Jei žmogus apsispręs daly-
vauti pensijų kaupime, į pen-
sijų fondus bus pervedama 3 
proc. nuo žmogaus pajamų ir 
1,5 proc. nuo vidutinio dar-
bo užmokesčio šalyje (VDU) 
perves valstybė.

Pavyzdžiui, kaupiantysis 
uždirba 1000 eurų neatskai-
čius mokesčių kas mėnesį. 
2023 metais žmogaus įmo-
ka bus 30 eurų ( 1000 eurų 
x 3% = 30 eurų). Iš valstybės 
biudžeto už žmogų į pensi-
jų fondą bus pervedama dar 
23,85 euro (1590,30 euro x 
1,5% = 23,85 euro). Iš viso 
per mėnesį bus kaupiama 
53,85 euro (30 eurų + 23,85 
euro = 53,85 euro).

Jei žmogus nenori dalyvau-
ti kaupime, naujai įtrauktie-
siems dalyviams atsisaky-
ti kaupimo labai paprasta. 
Prisijungus prie asmeninės 
paskyros www.sodra.lt/gy-
ventojui, matomas prašymas 
atsisakyti kaupimo. Prašy-
mas yra beveik užpildytas, 
tereikia paspausti mygtuką 
„pateikti“. Prašymą taip pat 
galima užpildyti atvykus į bet 
kurį „Sodros“ priimamąjį.

Pradėjus kaupti antroje pa-
kopoje, galimybės atsisakyti 
dalyvavimo pensijų kaupime 
nebėra, todėl ypač svarbu, 
kad visi įtrauktieji pasirink-
tų sau tinkamiausią varian-
tą – dalyvauti kaupime ar ne 

> druskų terapija;
> gamtos terapija su pa-

prastų jėgos ir kvėpavimo 
mažo intensyvumo pratimų 
kompleksu ir sąmoningumo 
lavinimu;

> standartizuoti sveikatos 
įvertinimo testai.

Procedūros bus atliekamos 
ambulatoriškai arba stacio-
nare.

Nusprendusieji dalyvau-
ti tyrime turės galimybę 
lankytis viename iš šių ty-
rimo centrų: Atostogų par-
kas, Kretingos r.; „Gradiali“, 
Palanga;„Draugystės“ sanato-
rija, Druskininkai; „Eglės sana-
torija“, Druskininkai; „Tulpės“ 
sanatorija, Birštonas; sanatori-
ja „Versmė“, Birštonas.

Norite sužinoti apie šią gali-
mybę plačiau? Klauskite, mie-
lai atsakysime. 

> lolita.rapoliene@inbox.lt, 
projekto vadovė

> aelita.skarbaliene@ku.lt, 
projekto koordinatorė

Birštono savivaldybės inf.

– iki birželio 30 d.
Naujai į pensijų kaupimą 

įtrauktiems gyventojams 
„Sodra“ iki pat birželio pa-
baigos primena apie galimy-
bę apsispręsti. Visi į pensijų 
kaupimą įtraukti gyventojai 
gauna pranešimus į asme-
nines paskyras, kuriose gali 
sužinoti, kokia kaupimo ben-
drovė jiems buvo parinkta ir 
ką daryti toliau. Gyventojai, 
nurodę savo elektroninio 
pašto adresus, pranešimus 
gauna taip pat ir elektroni-
niu paštu.

Jei žmogus neperskaito 
pranešimo asmeninėje pa-
skyroje, informacija apie 
įtraukimą į pensijų kaupimą 
jam bus siunčiama registruo-
tu laišku.

Tam, kad laiku gautumėte 
informaciją  apie įtraukimą į 
dalyvavimą pensijų kaupime 
ir valstybinio socialinio drau-
dimo naujoves, nepamirškite 
atnaujinti savo kontaktinių 
duomenų asmeninėje pasky-
roje www.sodra.lt/gyvento-
jui.  Pasirinkę meniu punktą 
„Mano pasirinkti informaci-
jos iš „Sodros“ gavimo būdai“ 
galite nurodyti, kokiu būdu 
Jums bus siunčiama svarbi 
informacija. Taip pat svarbu 
peržiūrėti nustatymus, kad 
„Sodros“ laiškai nebūtų nu-
kreipiami į nepageidaujamus 
pranešimus (SPAM).

Paskelbti 2023 m. karo prievolininkų sąrašai
Interneto svetainėje https://sauktiniai.karys.lt paskelbti karo prievolininkų sąrašai. 18-23 

metų jaunuoliai jau gali pasitikrinti ar pateko į šiais metais šaukiamų asmenų sąrašus. Iš viso į tar-
nybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose planuojama pašaukti apie 3,8 tūkst. asmenų. Šių 
metų karo prievolininkų sąraše nebus aukštosiose mokyklose studijuojančių asmenų – jiems tarny-
ba studijų metu bus atidėta. Tačiau norintieji atlikti konstitucinę pareigą turi teisę stabdyti studijas 
nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiui arba studijuoti ir per tris metus baig-
ti jaunesniųjų karininkų vadų mokymus ar tarnauti Krašto apsaugos savanorių pajėgose.

Pirmieji 2023 m. šaukimo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą pra-
dės vasario pabaigoje, paskutinieji – gruodžio pradžioje. Gausiausiai karo prievolininkai užpildys 
dalinius balandžio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Iš viso pagal metinį šaukimo planą į tarnybą bus 
kviečiama daugiau kaip 3,8 tūkst. karo prievolininkų iš sudaryto sąrašo, jie tarnybą atliks 18 Lietu-
vos kariuomenės dalinių.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba primena, kad paskelbus karo prievolininkų sąrašus, į 
juos nepatekę vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų taip pat gali teikti prašymus savo noru atlikti 
nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Jie galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos 
pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes kaupiamąsias išmokas. Pirmumo prašymus galės teikti ir 
patekusieji į šaukiamųjų sąrašus. Į jų pageidaujamas tarnybos vietas bus stengiamasi atsižvelgti, o 
kaupiamosios išmokos jiems bus didesnės 15 procentų.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. padidėjus išmokų dydžiams, tarnybą savo noru pasirinkę ir gerai ją atlikę 
kariai turi galimybę gauti didesnę nei 3900 eurų išmoką.

tik skanavome kibinų, troški-
nių, bet ir tradicinio karaimų 
pyrago „Kiubėtė“, ruošiamo 
net su dešimt skirtingų įdarų. 
Šio pyrago vardu pavadintos 

kavinės šeimininkė In-
grida atskleidė daug 
karaimų virtuvės pa-
slapčių. Skaniai paval-
gėme, jaukiai pavaka-
rojome, prisimindami 
praeitais metais nu-
veiktus darbus, vieni 

kitiems palinkėdami gerų 
Naujųjų.

N. Kvietkauskaitė
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BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ 
BIUDŽETO PAJAMOS

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas Suma
1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 8042000

2.

Gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, 
gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo 
liudijimą 11000

3. Žemės mokesčiai 60000
4. Nekilnojamojo turto mokesčiai 310000
5. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą 290000

6.
Vietinė rinkliava už naudojimąsi Birštono kurorto 
viešąja infrastruktūra 620000

7. Vietinė rinkliava 44500
8. Valstybės rinkliava 11000

9.
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio 
vidaus vandenų fondo vandens telkinius 55000

10. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 80000
11. Mokestis už aplinkos teršimą 13000
12. Pajamos už trumpalaikio ir ilgalaikio turto  nuomą 147840
13. Pajamos už teikiamas paslaugas 147465

14.
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir 
kitose įstaigose 71510

15. Kompensuotos išlaidos iš Europos Sąjungos fondų 97700
16. Materialiojo turto realizavimo pajamos 2000
17. Delspinigiai ir baudos 3000
18. Paveldimo turto mokestis 1000
19. Iš viso pajamų savarankiškoms funkcijoms: 10007015

20.
 Lietuvos Respublikos švietimo ministerija Mokymo 
lėšų tikslinė dot. 1794300

21.

Lietuvos Respublikos švietimo ministerija tikslinė 
dotacija ugdymo reikmėms finansuoti iš Valstybės 
rezervo 68200

22.
Lietuvos Respublikos švietimo ministerija 
neformaliajam švietimui 26000

23.
Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, tikslinė 
dotacija  tarpinstituciniam bendradarbiavimui 24453

24. Valstybinė kalbos inspekcija 9000
25. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 200
26. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija  16400
27. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 1600
28. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 17200
29. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 28800

30.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija 311600

31. Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija 39900
32. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 63900
33. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 3676

34.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija  valstybės biudžeto lėšos kompleksinėms 
paslaugoms šeimai organizuoti 12340

35.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos tikslinės lėšos 
asmeninei pagalbai teikti 36750

36.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija spaudinių 
įsigijimui 14044

37.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija  tikslinės lėšos akredituotai vaikų dienos 
socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir adminstruoti 7800

38. Iš viso tikslinių lėšų 2476163
39. Iš viso prognozuojamų pajamų 12483178

_____________________________

Eur
Eil. 
Nr. Asignavimų paskirtis Iš viso

Iš jų: darbo 
užmokesčiui

1. 01. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo programa 
2. Savivaldybės biudžeto lėšos 1803028 915717

3. Speciali tikslinė dotacija valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti 95700 85114
4. Savivaldybės laisvi likučiai 610000 587593
5. Biudžetinių įstaigų pajamos 82000
6. Biudžetinių įstaigų programų laisvi likučiai 20696.27
7. Parduotų žemės sklypų laisvi likučiai 539460
8. Iš viso 01 programai: 3150884.27 1588424
9. 02. Švietimo veiklos programa
10. Savivaldybės biudžeto lėšos 2041366.68 1661153.94
11. Valstybės biudžeto dotacijos mokinio reikmėms finansuoti 1862500 1735671.33
12. Kitos dotacijos iš valstybės biudžeto 50453 23969.54
13. Biudžetinių įstaigų pajamos 91000 1990
14. Biudžetinių įstaigų programų laisvi likučiai 8106.81
15. Iš viso 02 programai: 4053426.49 3422784.81
16. 03. Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programa
17. Savivaldybės biudžeto lėšos 1747343 1317984
18. Valstybės biudžeto dotacijos 14044
19. Biudžetinių įstaigų pajamos 102200 13000
20. Biudžetinių įstaigų programų laisvi likučiai 22769.16

21. Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra 70000
22. Iš viso 03 programai: 1956356.16 1330984

23. 04. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
24. Savivaldybės biudžeto lėšos 100000

25. Speciali tikslinė dotacija valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti 39900 295.71
26. Aplinkos apsaugos rėmimo programa 18600
27. Aplinkos apsaugos rėmimo programos laisvi likučiai 17087.45
28. Iš viso 04 programai: 175587.45 295.71
29. 05. Socialinės paramos ir paslaugų teikimo programa
30. Savivaldybės biudžeto lėšos 1211967 564086
31. Speciali tikslinė dotacija valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti 289100 143233.04
32. Valstybės biudžeto dotacijos 56890 50791.14
33. Biudžetinių įstaigų pajamos 28000 8000
34. Parduotų žemės sklypų laisvi likučiai 50000
35. Iš viso 05 programai: 1635957 766110.18

36.
06. Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir 
modernizavimo programa

37. Savivaldybės biudžeto lėšos 1909225.56 937000
38. Speciali tikslinė dotacija valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti 63900 54400
39. Savivaldybės biudžeto laisvi likučiai 195875.85
40. Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra 350000
41. Parduotų žemės sklypų laisvi likučiai 34133.83

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL 
PROGRAMAS

42. Aplinkos apsaugos rėmimo programa 74400
43. Aplinkos apsaugos rėmimo programos laisvi likučiai 45316.71
44. Biudžetinių įstaigų pajamos 23300 6000
45. Biudžetinių įstaigų programų laisvi likučiai 1502.77
46. Parduoto nekilnojamojo turto laisvi likučiai 86519.48
47. Infrastruktūros mokesčio laisvi likučiai 51308
48. Iš viso 06 programai: 2835482.2 997400

49. 07. Turizmo skatinimo, rekreacijos ir verslo vystymo programa
50. Savivaldybės biudžeto lėšos 115887 101709
51. Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra 160000
52. Biudžetinių įstaigų pajamos 21515 750
53. Iš viso 07 programai: 297402 101709
54. 08. Urbanistinės plėtros  programa
55. Savivaldybės biudžeto lėšos 17182.76

56. Speciali tikslinė dotacija valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti 3676 3623
57. Savivaldybės biudžeto laisvi likučiai 47642.45

58. Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra 40000

59.
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra laisvi 
likučiai 96633.25

60. Parduotų žemės sklypų laisvi likučiai 8838.53
61. Iš viso 08 programai: 213972.99 3623
62. Iš viso programoms: 14319068.56 8211330.7

Eur
Eil. 
Nr. Asignavimų paskirtis Iš viso

Iš jų: darbo 
užmokesčiui

1. 01. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo programa 
2. Savivaldybės biudžeto lėšos 1803028 915717

3. Speciali tikslinė dotacija valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti 95700 85114
4. Savivaldybės laisvi likučiai 610000 587593
5. Biudžetinių įstaigų pajamos 82000
6. Biudžetinių įstaigų programų laisvi likučiai 20696.27
7. Parduotų žemės sklypų laisvi likučiai 539460
8. Iš viso 01 programai: 3150884.27 1588424
9. 02. Švietimo veiklos programa
10. Savivaldybės biudžeto lėšos 2041366.68 1661153.94
11. Valstybės biudžeto dotacijos mokinio reikmėms finansuoti 1862500 1735671.33
12. Kitos dotacijos iš valstybės biudžeto 50453 23969.54
13. Biudžetinių įstaigų pajamos 91000 1990
14. Biudžetinių įstaigų programų laisvi likučiai 8106.81
15. Iš viso 02 programai: 4053426.49 3422784.81
16. 03. Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programa
17. Savivaldybės biudžeto lėšos 1747343 1317984
18. Valstybės biudžeto dotacijos 14044
19. Biudžetinių įstaigų pajamos 102200 13000
20. Biudžetinių įstaigų programų laisvi likučiai 22769.16

21. Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra 70000
22. Iš viso 03 programai: 1956356.16 1330984

23. 04. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
24. Savivaldybės biudžeto lėšos 100000

25. Speciali tikslinė dotacija valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti 39900 295.71
26. Aplinkos apsaugos rėmimo programa 18600
27. Aplinkos apsaugos rėmimo programos laisvi likučiai 17087.45
28. Iš viso 04 programai: 175587.45 295.71
29. 05. Socialinės paramos ir paslaugų teikimo programa
30. Savivaldybės biudžeto lėšos 1211967 564086
31. Speciali tikslinė dotacija valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti 289100 143233.04
32. Valstybės biudžeto dotacijos 56890 50791.14
33. Biudžetinių įstaigų pajamos 28000 8000
34. Parduotų žemės sklypų laisvi likučiai 50000
35. Iš viso 05 programai: 1635957 766110.18

36.
06. Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir 
modernizavimo programa

37. Savivaldybės biudžeto lėšos 1909225.56 937000
38. Speciali tikslinė dotacija valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti 63900 54400
39. Savivaldybės biudžeto laisvi likučiai 195875.85
40. Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra 350000
41. Parduotų žemės sklypų laisvi likučiai 34133.83
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2023 m. Savivaldybės biudžeto projektas
Kviečiame susipažinti su Birštono savivaldybės 2023 m. biudžeto projektu.
Birštono savivaldybės gyventojai, juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus 

dėl Biudžeto projekto gali teikti iki sausio 19 d. elektroniniu paštu egle.macio-
ne@birstonas.lt

Informuojame, kad Birštono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2023 m. sausio 
26 d. (ketvirtadienį) 9.00 val.

Aštuoniems laisvės gynėjams skirtas Sausio 13-osios 
atminimo medalis
Minint Laisvės gynėjų dieną prezidentas Gitanas Nausėda Sausio 13-osios atminimo medaliu apdo-
vanojo aštuonis asmenis, nurodoma ketvirtadienį pasirašytame dekrete. Bulgaras Maksimas Becha-
ras, ukrainietis Oleksijus Kostiukevyčius, Marius Ramūnas Inkėnas, Sigitas Jakubka, Laimutis Kaselis, 
Raimondas Meilūnas, lenkas Jacekas Stanislawas Podwysockis ir Leonardas Raginskas apdovanoti 
už tai, kad 1991 metais sausio–rugsėjo mėnesiais aktyviai gynė Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, 
saugojo visuomenės rimtį ir žmonių sveikatą. Medaliai bus įteikti vasario 16 dieną. Sausio 13-oji 
Lietuvoje minima kaip Laisvės gynėjų diena, pagerbiant žuvusiuosius 1991 metų sausio 13 dieną per 
sovietų kariuomenės agresiją Vilniuje. Sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 
1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.

už atsisakymą kariauti ukrainoje rusui skirta penkerių metų 
įkalinimo bausmė
Rusijos teismas nuteisė 24 metų profesionalų karį penkerių metų laisvės atėmimo bausme už 
atsisakymą kariauti Ukrainoje, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Karys, „nenorėdamas dalyvauti 
specialiojoje karinėje operacijoje“, 2022 metų gegužę neatvyko į tarnybą, pranešė Uralo pietuose 
esančios Baškirijos respublikos teismų spaudos tarnyba. Teisėsaugos institucijos šį vyrą, Marselį 
Kandarovą, surado rugsėjo mėnesį. Atskirai Maskvos karinis tribunolas nuteisė kitą karį kalėti 
pusšeštų metų už tai, kad jis per ginčą sumušė karininką, trečiadienį pranešė Rusijos valstybinė 
naujienų agentūra TASS. TASS teigė, kad karys išreiškė „savo nepasitenkinimą“ mobilizuotų karių 
mokymu netoli Maskvos. Kalbėdamas jis pūtė cigaretės dūmus karininkui į veidą, karininkas į tai 
sureagavo jį pastumdamas. Tada eilinis taip pat pastūmė karininką.
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Kitoks teatras pristato in-
triguojančią komediją „In-
trigantės” su visiems pui-
kiai pažįstamomis teatro, 
kino, TV žvaigždėmis – Ri-
mante Valiukaite, Oneida 
Kunsunga, Edita Užaitė/ 
Toma Vaškevičiūtė ir Ma-
riumi Repšiu/ Ainiumi 
Storpirščiu. Tai ypatinga 
komedija, kurioje pasakoja-
ma apie tris aktores, kurios 
visą gyvenimą dalinasi viena 
grimerine, bei vaidina vieno-
je scenoje. Jos visada viena 
kitą palaiko, šventes švenčia 
kartu, bėdoje taip pat kartu, 
o aplinkiniai paslapčiomis 
jas vadina ,,trimis muškieti-
ninkėmis”.

Nuo studijų laikų jos pa-
slapčiomis svajoja sukurti 

Komedija „intrigantės“  
Birštone sausio 18 d. 19.00 val. 

grupę ir nustebinti savo ne-
eiliniu talentu visą Lietuvą, 
bet vis neatranda tinkamo 

momento pradėti tai įgy-
vendinti. Tačiau šiandien 
ypatinga diena! Pasigirsta 

telefono skambutis, ku-
ris praneša, kad tarp ,,tri-
jų muškietininkių” yra ta, 
kuri šiais metais taps GE-
RIAUSIA KINO AKTORE. 
Deja, tik viena!

Atvažiuoja operatorius 
imti interviu. Scenoje ne-
tikėtai atsiranda muzikos 
instrumentai, o dar vienos iš 
Jų vakare laukia svarbiausia 
gyvenimo premjera.

Režisierius ir pjesės au-
torius Ramūnas Cicėnas

Scenografija ir kostiu-
mai – Vita Eidimtaitė

Intrigos, pavydas, tikros 
ašaros, dar nuoširdesnis 
juokas ir scenoje skamban-
ti gyvai atliekama muzika. 
Ar ši ypatinga diena nesu-
griaus aktorių draugystės? 
Atsakymai jau greitai ko-
medijoje ,,Intrigantės” 
Birštono kultūros centre, 
sausio 18 d. 19.00 val. Bi-
lietus platina: bilietai.lt ir 
centro kasoje.

Knygos apie grįžtamąjį ryšį pristatymas
Sausio 17 d. (an-

tradienį) 18 val. 
Birštono viešojoje 
bibliotekoje vyks su-
pervizorės, lektorės 
Ligitos Jakučionytės 
knygelės „Ačiū, kad 
pasakei: mokomės 
grįžtamojo ryšio“ 
pristatymas. Knyge-
lė skirta 10–12 metų 
vaikams apie tar-
pusavio santykius 
ir grįžtamąjį ryšį, 
tačiau kviečiame 
ir suaugusiuosius, 
norinčius mokyti 
vaikus ir mokytis 
kartu su jais: pozity-
viai mąstyti, auginti 
save, ugdyti saviver-
tę, stiprinti valią, o 
svarbiausia – suvok-
ti grįžtamojo ryšio 
vertę bendraujant. 

L. Jakučionytė yra 
ir Lietuvos profesinių 
santykių konsultantų 
asociacijos profesi-
nių santykių konsul-
tantė, „Psichologija 
Tau“ žurnalo straipsnių au-
torė, 30 metų išdirbusi Lie-
tuvos ir užsienio verslo kom-
panijose (Mars Incorparated, 
Alma littera grupė). Neseniai 
įsikūrė Birštone ir tęsia savo 
mėgstamą veiklą. „Ačiū, kad 
pasakei“ gimė iš noro pasida-
linti savo patirtimi:  

„Pirmą kartą grįžtamąjį ry-
šį apie save išgirdau daugiau 
nei prieš 20 metų darbe. Ir 
ką gi? Turėjau atsiprašyti ir 
grįžau namo. Negalėjau nei 
dirbti, nei galvoti. Jaučiausi 
kaip traukinio pervažiuota... 
Nors tas atsiliepimas, ku-
rį išgirdau, buvo pozityvus, 
tačiau pasijutau kaip nuoga. 
Šitaip mane mato? Mato net-

gi daugiau nei aš pati save? 
Kaip taip gali būti?! Šiai in-
formacijai suvirškinti man 
reikėjo laiko... 

Daug metų mokiau, mo-
kau ir pati mokausi teikti ir 
priimti grįžtamąjį ryšį, kol 
pagaliau supratau, kad pra-
dėti reikėtų jau vaikystėje. 
Todėl ir parašiau šią knyge-
lę. „Ačiū, kad pasakei“ skirta 
ne tik vaikams, bet ir jums, 
suaugusieji. 

Ar pamenate tą jausmą, 
kai pirmą kartą pamatėte 
save nufilmuotą? Ar išgirdo-
te įrašytą savo balsą? Ar taip 
sureagavote: „O ne... tai ne 
aš... negali būti, kad aš taip 
atrodau... tai ne mano balsas.“  

Buvo taip? Deja, nenuramin-
siu – būtent taip mus mato 
kiti. Vienintelis žmogus, ku-
rio balso negirdžiu, kurio 
veido išraiškų, kūno kalbos 
ir veiksmų nematau – esu aš 
pati / aš pats. 

Netikėtai išgirdus informa-
ciją apie save pirmoji reakci-
ja visuomet būna didesnis ar 
mažesnis šokas. Arba stiprūs 
jausmai. Arba išsibalansavi-
mas. Grįžti į save reikia laiko. 
Apsvarstyti reikia laiko. Kad 
nepradėtume gintis, t. y. gin-
čytis ar užsisklęsti, labai pa-
togu pasakyti: „Ačiū, kad pa-
sakei, dabar man reikia laiko 
su šia informacija pabūti.“ 

Pats sunkiausias darbas – 

Aukščiausiame apžvalgos 
bokšte Lietuvoje – nauja 

monitoringo sistema: 
šventiniu laikotarpiu 

sulaukta virš 1300 lankytojų

Gruodį aukščiausio 
apžvalgos bokšto Lie-

tuvoje viršūnė tapo ne tik 
stacionariai apšviesta, bet ir 
viena pirmųjų sulaukė nau-
jos monitoringo sistemos 
– sensorinės švieslentės, fik-
suojančios lankytojų srautą. 
Šventiniu periodu Birštone 
esantį bokštą aplankė virš 
1300 lankytojų, nepabijoju-
sių užkopti 300 laiptelių ir 
pasigrožėti žiemiška Nemu-
no kilpų panorama. 

Kalėdų dieną – 235, sausio 
pirmąją – 295, o visu šven-
tiniu laikotarpiu – net 1320 
lankytojų, užlipusių į aukš-
čiausią apžvalgos bokštą 
pasigrožėti didžiausios Lie-
tuvos upės – Nemuno – kil-
pomis. Šiuos skaičius pirmą 
kartą užfiksavo gruodį Birš-
tono savivaldybės iniciatyva 
ir lėšomis įrengtas lankytojų 
srautų skaičiuotuvas, kuris 
apžvalgos bokšte veikia vie-
nas pirmųjų šalyje. 

„Iki šiol galėjome stebėti 
atvykstančių turistų srautą 
tik Birštono senamiestyje, 
Nemuno krantinėje, tačiau 
neturėjome jokios lankytojų 
stebėsenos kitoje kurorto pu-
sėje – apžvalgos bokšte, todėl 
naujasis skaičiuotuvas padės 
nustatyti ir įvertinti viena-
dienių lankytojų skaičių, ku-
rį realiu laiku galima stebėti 
Birštono turizmo informaci-
jos interneto puslapyje. Tai 
dar viena pažangi monito-
ringo sistema Birštone šalia 
jau įrengtos dviratininkų ir 
pėsčiųjų skaičiuoklės Žvėrin-
čiaus miške bei interaktyvios 
automobilių stovėjimo vietų 
sistemos Algirdo g.”, – teigia 
Birštono turizmo informa-
cijos centro direktorė Rūta 
Kapačinskaitė. 

Birštono apžvalgos bokš-
te esantis lankytojų srautų 
skaičiuotuvas veikia radijo 
dažnio principu ir sukauptus 
duomenis siunčia internetu į 
debesų saugyklą, kai tik ker-
tamas apžvalgos bokšto peri-
metras – praėjimas pro bokš-
to vartus. Skaitiklis skirtas 
apskaičiuoti bokšto lankyto-
jų srautą bei reguliuoti jį dėl 
saugumo. Kai pasiekiamas 
40 lankytojų bokšte vienu 
metu kiekis, monitoriuje virš 
įėjimo į bokštą rodomas pra-
nešimas STOP, nes tokia yra 
projektinė saugaus bokšto 
lankymo bei apkrovos riba. 

Bokšto apžvalgos aikštelė 
yra įrengta 45 metrų aukš-
tyje, o viso bokšto aukštis 
– 55 metrai. Kylant į bokštą, 
įrengtos šešios atokvėpio vie-
tos, kadangi įveikti tokį aukš-
tį be poilsio sunkoka. Įveikus 
300 bokšto laiptelių, lankyto-
jams matosi Nemuno kilpos, 
Birštono panorama ir Ne-
muno slėnis. Priešais bokštą 
įrengta atokvėpio aikštelė ir 
stendas, kuriame galima su-
sipažinti su Nemuno kilpų 
regioninio parko kraštovaiz-
džiu. Pagal surinktus skai-
čiuotuvo duomenis matyti, 
kad populiariausias bokšto 
lankymo laikas – tarp 12 val. 
ir 14 val.  

Praėjusių metų gruodį 
aukščiausio Lietuvoje apžval-
gos bokšto viršūnė pasipuo-
šė ir stacionariu apšvietimu. 
Iki tol ji buvo apšviečiama 
tik išskirtinėmis progomis, 
tačiau, pritaikius išmanų ir 
taupų LED apšvietimą, bokš-
to viršūnė šviečia visomis 
savaitės dienomis: 6–8 val. 
rytais, 16–24 val. vakarais, o 
per šventes ar įsimintas pro-
gas – visą naktį. 

pasiryžti ir atsisukti 
į save. Paklausti: „ką 
tu galvoji apie mane? 
kokia aš esu darbuo-
toja, kolegė, kaimynė, 
žmona, draugė ar net 
mama? Po pirmojo 
sudėtingo posūkio  
– pakeitus mąstymo 
kryptį nuo kitų į save 
– viskas darosi len-
gviau ir lengviau. 

Bet koks moky-
masis prasideda nuo 
mokymosi klausytis. 
Nesiginti, nekritikuo-
ti, nelyginti. Tiesiog 
klausytis. Gerbti. Su-
telkti dėmesį. Duoti 
sau laiko. Padėkoti: 
ačiū, kad pasakei...“

Knygelė analogiš-
ka dienoraščiui, tik 
joje yra nukreipian-
čioji saviugdos link 
teorinė dalis. Ne sau-
sa, sudėtingo stiliaus, 
bet labai aiški, kons-
truktyvi ir nuosekliai 
išdėliota – žingsnelis 
po žingsnelio savęs 

pažinimo kryptimi. Mezga-
mas šiltas, atviras ir nuošir-
dus dialogas su skaitytoju. 
Jam iškeliami klausimai pa-
mąstymui ir veiklai. Pasta-
bas, mintis galima užsirašyti 
pateiktame, sistemiškai su-
darytame priede, kuris padė-
tų pažinti save ir kryptingai 
kurti savo asmenybę. Žais-
mingas, linksmas kalbėjimo 
tonas kuria pozityvizmą ir 
įgalina atsigręžti į save. 

Knygos pristatymo metu 
vyks kūrybinės dirbtuvės 
atveriančios saviugdos ke-
lius. Maloniai kviečiame į šią 
kelionę kartu su L. Jakučio-
nyte, kuri taria: „Ačiū, kad 
pasakei...“

PriE VytAuto KALno
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Popiežius: 

nelaukime, kol 
kiti pas mus 

ateis, bet patys 
pas juos eikime
Trečiadienio rytą per ben-

drąją audienciją popiežius 
Pranciškus pradėjo naują 
savo kassavaitinių kateche-
zių ciklą apie visiems tikin-
tiesiems suteiktą pašaukimą 
skelbti ir liudyti Evangeliją. 
Tai yra gyvybiškai svarbus 
Bažnyčios matmuo – Jėzaus 
mokinių bendruomenė iš pri-
gimties yra apaštališka ir mi-
sionieriška, sakė popiežius.

Bažnyčia pačia savo esme 
yra išeinanti. Ji negali užsida-
ryti savyje, bet turi eiti į pa-
saulį, liudyti Jėzų ir skleisti jo 
šviesą iki pat žemės pakraš-
čių. Tačiau, kaip matome, gali 
atsitikti ir taip, kad apaštališ-
kasis užsidegimas, troškimas 
pasiekti kitus sumažėja. Kai 
nuslopsta tikinčiųjų bendruo-
menės užsidegimas ir troški-
mas dalytis Evangelijos žinia, 
bendruomenė suserga, užsi-
daro savyje. Be apaštališkojo 
uolumo nyksta ir tikėjimas. 
Kita vertus, misija gaivina ir 
pačių misionierių tikėjimą, 
padeda nuolat atsinaujinti.

Naują katechezių ciklą apie 
tikinčiųjų bendruomenės mi-
sionieriškąjį pašaukimą po-
piežius pradėjo nuo tam tikra 
prasme simboliško Evangeli-
jos epizodo – Mato pašauki-
mo (plg. Mt 9, 9–13). Viskas 
prasideda nuo Jėzau žvilgs-
nio. Jėzus „pamatė žmogų“. 
Dauguma žmonių į Matą 
žiūrėjo kitaip, negu Jėzus. 
Dauguma jį pažinojo kaip 
mokesčių rinkėją, Palestiną 
valdžiusių okupantų romė-
nų kolaborantą, nusidėjėlį ir 
išdaviką. Galime įsivaizduo-
ti, sakė Pranciškus, su kokia 
panieka žmonės į jį žvelgė. 
Tačiau Jėzaus akyse Matas 
– tai visų pirma žmogus, as-
muo su visu savo vargingumu 
ir didybe. Jėzus prieina prie 
jo, nes Dievas myli kiekvieną 
žmogų. Šis žvilgsnis, matantis 
kitą, kad ir kas jis būtų, kaip 
mylimą Dievo vaiką, yra dali-
jimosi tikėjimo žinia pradžia. 
Viskas prasideda nuo Jėzaus 
žvilgsnio. Ir mes turime iš Jė-
zaus mokytis taip žiūrėti į ki-
tą žmogų.

Galime savęs paklausti, tęsė 
Pranciškus, – koks yra mūsų 

žvilgsnis į kitus? Kaip daž-
nai matome tik jų trūkumus! 
Kaip dažnai klijuojame žmo-
nėms etiketes! Kaip dažnai 
skirstome žmones į savus ir 
svetimus! Jėzus žiūri kitaip: 
jis visada žvelgia į kiekvie-
ną žmogų su gailestingumu 
ir empatija. Krikščionys yra 
pašaukti elgtis taip, kaip el-
gėsi Kristus. Ypač į tuos, ku-
rie mums yra tolimi ir sveti-
mi, turime žiūrėti taip, kaip 
žiūrėjo Jėzus.

Viskas prasideda nuo 
žvilgsnio, tačiau vien jo nega-
na. Po jo seka antras žingsnis 
– žingsnis tikrąja šio žodžio 
prasme, judėjimas. Jėzus tarė 
Matui: „Sek paskui mane!“ Šis 
atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Po-
piežius atkreipė dėmesį į tai, 
kad tekste pabrėžiama, jog 
Matas „atsikėlė“. Kodėl ši de-
talė tokia svarbi? Todėl, kad 
tais laikais valdžią kitiems tu-
rėjo sėdintysis, o kiti turėdavo 
stovėti priešais sėdintįjį. Tad 
šiuo atveju Jėzus nurodo Ma-
tui atsisakyti valdžios. Jis turi 
atsistoti ir pajudėti link kitų, 
palikti viršenybės poziciją, 
kad taptų lygus su broliais 
ir seserimis. Pasak Pranciš-
kaus, tai labai svarbi pamoka 
ir mūsų laikų krikščionims: 
mes, kaip Jėzaus mokiniai, 
kaip Bažnyčia, neturime sė-
dėti ir laukti, kol žmonės pas 
mus ateis, bet turime keltis, 
eiti pas kitus, keliauti kartu 
su kitais.

Paminėjus žvilgsnį, nuo ku-
rio viskas prasideda, ir žvilgs-
nio sužadintą judesį, reikia 
atkreipti dėmesį ir į trečią 
dalyką – tikslą, į kurį veda 
žvilgsnio sužadintas judėji-
mas. Kur eina Matas, atsikė-
lęs ir sekdamas paskui Jėzų? 
Galime įsivaizduoti, kad jo gy-
venime įvykęs pasikeitimas 
ves jį į naujus susitikimus, į 
naujas dvasines patirtis. Ta-
čiau Evangelijos pasakojime 
apie Mato pašaukimą pir-
miausia kalbama apie Jėzaus 
apsilankymą Mato namuo-
se, apie Jėzaus susitikimą su 
kitais nusidėjėliais, tokiais, 
koks buvo Matas. Ką tai reiš-
kia? Tai reiškia, kad mes ne-
turime laukti, kol tapsime 
tobuli, kad galėtume liudy-
ti Jėzų. Turime vykdyti savo 
pašaukimą čia ir dabar, kur 
gyvename. Turime tuoj pat 
dalytis meile, kuri į mus pa-
žvelgė ir mus pakėlė. Popie-
žius Pranciškus priminė, ką 
sakė prieš pusantros svaitės 
miręs jo pirmtakas Benedik-

EvangElijos taku
tas XVI: „Bažnyčia nevykdo 
prozelitizmo, bet patraukia 
kitus į save.“ Šis patrauklus 
ir džiaugsmingas liudijimas 
yra tikslas, į kurį Jėzus mus 
kviečia savo meilės žvilgsniu 
ir Šventosios Dvasios skatina-
mu judėjimu.

Arkivysk.  
V. Paglia: 

žmogus turi 
būti aukščiau 

dirbtinio intelekto
„Kaip žinome, naujos ky-

lančios technologijos turi sa-
vo vidinę logiką, kuri greitai 
progresuoja ir kyla pavojus, 
jog jos perspektyva išeis už 
humanistinės perspektyvos 
ribų tiek, kad ims išnaudoti 
žmogų savo naudai.”

Sausio 10 d. Vatikane trijų 
su Abraomu siejamų religijų 
atstovai pasirašė dokumen-
tą dėl dirbtinio intelekto. „Tai 
svarbus ženklas siekiant iš-

vengti pavojaus, kuris galėtų 
prisidėti skatinant posthu-
manizmą“. Taip sakė vysku-
pas Vincenzo Paglia, Popiežiš-
kosios Gyvybės akademijos 
pirmininkas, apie dokumen-
tą, kurį pasirašė trijų abra-
omiškųjų religijų atstovai. 
Dokumentas skirtas etiškam 
dirbtinio intelekto vystymui, 
pasirašytas sausio 10 d. Vati-
kane vykusio renginio metu. 
Dokumentą pasirašė vysku-
pas Vincenzo Paglia, rabinas 
Eliezeras Simha Weiszas, 
Izraelio Rabinų tarybos na-
rys, ir šeichas Abdallahas bin 
Bayyahas, Abu Dabio Taikos 
forumo vadovas ir Jungtinių 
Arabų Emyratų Fatvos tary-
bos pirmininkas.

Vyskupas V. Paglia primi-
nė, kad šio dokumento idėja 
kilo prieš porą metų, kai Ro-
moje pasirašytas manifestas 
dėl dirbtinio intelekto. „Kaip 
žinome, naujos kylančios 
technologijos turi savo vidi-
nę logiką, kuri greitai progre-
suoja ir kyla pavojus, jog jos 
perspektyva išeis už huma-

nistinės perspektyvos ribų 
tiek, kad ims išnaudoti žmo-
gų savo naudai. Popiežiškoji 
gyvybės akademija, kartu su 
Microsoft prezidentu, IBM vi-
ceprezidentu, Jungtinių Tautų 
maisto ir žemės ūkio genera-
liniu sekretoriumi ir Italijos 
vyriausybės atstovu, parengė 
dokumentą su trimis huma-
nistinėmis perspektyvomis: 
etiniu, edukaciniu ir teisiniu 
principais, kurie turėtų va-
dovauti dirbtinio intelekto 
plėtros procesui“, – sakė vys-
kupas.

Dabar tą patį dokumentą 
pasirašo ir islamo bei žydų 
pasaulio atstovai, o liepą Ja-
ponijoje jį pasirašys ir kitų 
didžiųjų pasaulio religijų at-
stovai. Popiežius Pranciškus 
teigiamai priėmė šią inicia-
tyvą pabrėžti žmogaus pir-
mumą prieš technologijas. 
Dokumente pabrėžiama, kad 
reikia apsaugoti žmogaus pir-
mumą, šviesti jaunimą apie 
sudėtingas technologijas ir 
skatinti teisinę dimensiją mė-

ginant įsivaizduoti tarptautinį 
valdymą.

Kad geriau suprastume šių 
veiksmų svarbą, vyskupas V. 
Paglia pateikia pavyzdį: „Tar-
kime, viena vyriausybė ren-
gia programą, kuri naudoja 
algoritmus, skirtus pripažinti 
pabėgėlio statusui: egzamino 
metu mašina atlieka apklau-
są, veda dialogą. Tačiau rei-
kia atsižvelgti į tai, kad joks 
algoritmas nėra autonomiš-
kas, o buvo nustatytas. Todėl 
etinė dimensija turi būti pri-
oritetinė“.

Tai, kad algoritmai pasitel-
kiami žmonių kontrolei vyk-
dyti, yra rimta problema, pa-
kanka prisiminti veidų kon-
trolę: todėl turime sukurti tei-
sinę praktiką, kuri tarptauti-
niu lygmeniu reglamentuotų 
šį tokį jautrų klausimą, sako 
vyskupas V. Paglia, pristaty-
damas kitą idėją – kaip buvo 
Paryžiaus susitarimas dėl kli-
mato kaitos, galbūt turėtų bū-
ti ir Paryžiaus susitarimas dėl 
naujųjų technologijų. 

VaticanNews

t. V. raskevičius patvirtino siekiantis partnerystės bent Vilniaus 
savivaldybės lygiu
Laisvės partijos kandidatas į sostinės merus, Seimo Žmogaus teisių komiteto vadovas Tomas 
Vytautas Raskevičius patvirtino siekiantis partnerystės reglamentavimo bent Vilniaus savivaldybės 
lygiu. Jis tvirtina, kad tam tikras garantijas nesusituokusioms poroms galima užtikrinti savivaldos 
lygmeniu, nes Civilinis kodeksas ar joks kitas teisės aktas nedetalizuoja, kaip yra įgyjamas sugyven-
tinio statusas, o Lietuvoje veikia kelios dešimtys įstatymų, kuriuose numatytos teisės ir pareigos 
būtent sugyventiniams. 

CoViD-19 statistika: 249 nauji atvejai, vienas žmogus mirė
Per trečiadienio parą nustatyti 249 nauji COVID-19 atvejai, fiksuota viena mirtis, rodo ketvirtadie-
nį paskelbti Valstybės duomenų agentūros duomenys. Per trečiadienio parą pirmą kartą užsikrėtė 
165, antrą – 72, trečią – 12 žmonių. Ligoninėse gydoma 115 COVID-19 sergančių pacientų, iš jų 
šeši – reanimacijoje. 14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų suma-
žėjo ir siekia 162,8 atvejo. Tuo metu septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis taip pat 
nukrito ir siekia 15,5 procento. Pernai vasario pradžioje per parą buvo nustatoma daugiau kaip 14 
tūkst. užsikrėtimų koronavirusu. Iš viso šalyje bent kartą koronavirusu užsikrėtė daugiau nei 1,16 
mln. žmonių.

Lietuvos kariuomenės 
analitikai gruodžio mė-

nesį priešiškoje informacinė-
je erdvėje fiksavo mažėjantį 
dezinformacijos srautą. Ana-
litikai pastebi, jog nuo 2022 
m. rugsėjo mėnesio propa-
gandos srautas kas mėnesį 
mažėja. Gruodį buvo fiksuoti 
327 unikalūs, neigiamos in-
formacinės veiklos bruožų 
turintys atvejai, tuo tarpu 
lapkričio mėnesį buvo fiksuo-
ta kiek daugiau – 335.

Gynybos sektoriui ir gruodį 
skirtas didžiausias propagan-
dinių kanalų dėmesys, nors 
bendras gynybos sektoriaus 
atvejų skaičius pastarąjį mė-
nesį ir mažėjo. Karo Ukrai-
noje tema skleista negatyvi 
informacija NATO, Lietuvos–
Ukrainos santykių, NATO ir 
Lietuvos kariuomenės para-
mos teikimo Ukrainai, Ukrai-
nos karių apmokymo kon-
tekstuose. Lietuvos gynybos ir 
saugumo politika priešiškoje 
žiniasklaidoje gruodžio mė-
nesį sulaukė Kremliaus pro-
pagandos dėmesio dėl mūsų 
šalies karinių pajėgumų sti-
prinimo, ginkluotės, technikos 
įsigijimų, tokių kaip HIMARS, 
Swithblade 600, Caesar Mark 
II ir kitų. Būta žinučių, esą, už-
baigus karą Ukrainoje, bus 
pradėtas karas su Rusija Bal-
tijos šalyse ir Lenkijoje.

NATO – Rusijos konfronta-
cijos aštrinimas propagandi-
nėje žiniasklaidoje itin ryškė-
jo gruodį. Informacinis spau-
dimas buvo nukreiptas taip 
pat tiek į JAV, tiek į Vakarus 
apskritai. Skleisti jau pusme-
tį naudoti priešiški naratyvai, 
kad NATO ruošiasi pulti Rusi-
ją, Baltarusiją ir Kaliningrado 
sritį, neva, NATO kelia grės-
mę tarptautinei taikai ir sta-
bilumui pasaulyje, be to, sa-
vo veiksmais ir sprendimais 
NATO nuolat provokuoja tiek 
Rusiją, tiek Baltarusiją.

Taip pat analitikai nurodo, 
jog Rusijos propagandos ka-
nalai toliau naudojo „agresy-
vaus NATO“ klišę, kuris neva 
yra nukreiptas prieš Rusiją. 
Stiprėjo informacinis puoli-
mas, nukreiptas tiesiogiai į 
NATO instituciją, būta refera-
vimų į 2021 metų gruodžio 
mėnesį Rusijos pareiškimus 
ir Aljansui pateiktus saugumo 
garantijų pasiūlymus. Gruodis 

Gruodį, dėl nesėkmių ukrainoje, 
Kremliaus propaganda skyrė 

mažiau laiko Lietuvai
– labai ryškus anti – NATO mė-
nuo, anti – JAV, mėnuo ir dėl 
Ukrainos Prezidento Volody-
miro Zelenskio vizito į JAV.

Gruodį priešiškų šaltinių 
dėmesys Lietuvos – Rusijos 
santykių temai išliko gana 
aukštas. Kryptingai, daugiau-
sia komunikuojant Rusijos ir 
Baltarusijos vidinėms audito-
rijoms, buvo kurtas neigiamas 
Lietuvos, kaip rusofobiškos, 
agresyvios ir provokuojančios 
valstybės įvaizdis. Tai sietina 
su Lietuvos politine ir karine 
parama Ukrainai, diploma-
tiniu aktyvumu tarptautinė-
je arenoje, siekiant sankcijų 
Rusijai.

Lietuvos – Baltarusijos 
įtemptų santykių tema, ne-
paisant atvejų skaičiaus su-
mažėjimo, gruodį Maskvos ir 
Minsko režimų šaltiniai ir to-
liau siekė neigiamai nuteiki-
nėti Baltarusijos visuomenę 
prieš Lietuvą, taip pat diskre-
dituoti Baltarusijos demokra-
tines jėgas, reziduojančias ir 
veikiančias Lietuvoje.

Analitikai vertina, kad gruo-
džio mėnesio neigiamos infor-
macinės veiklos atvejams dau-
giausia įtakos turėjo Europos 
Sąjungos Karinio komiteto 
pirmininko generolo Robert 
Brieger oficialus vizitas Lietu-
voje, krašto apsaugos ministro 
Arvydo Anušausko apsilan-
kymas JAV, susitikimas su JAV 
gynybos sekretoriumi Lloydu 
Austinu, sutarties dėl HIMARS 
įsigijimo pasirašymas, taip 
pat krašto apsaugos ministro 
vizitas Prancūzijoje ir patvir-
tintas dvišalis susitarimas su 
Prancūzijos gynybos ministru 
Sebastienu Lecornu dėl prisi-
jungimo prie „Caesar Mark II“ 
vystymo programos, Europos 
Sąjungos Tarybos nutarimas 
dėl 9-ojo sankcijų paketo Ru-
sijai skyrimo bei Ukrainos Pre-
zidento Volodymiro Zelenskio 
vizitas į JAV.

Priešiška informacija buvo 
skleidžiama tikslingai, siekiant 
sukelti Lietuvos piliečių nepa-
sitikėjimą šalies politinės ir ka-
rinės vadovybės sprendimais, 
menkinti Lietuvos narystės 
NATO ir ES reikšmę, skatinti 
nepasitenkinimą savo vals-
tybe, manipuliuoti istoriniais 
faktais, plėtoti tikrovės neati-
tinkančią, vienašališką faktų 
interpretaciją.
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Šauktinių reformą Vyriausybė svarstys artimiausiu metu
Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministro pristatyta šauktinių reforma artimiausiu metu bus svars-
toma Vyriausybėje, sako premjerė Ingrida Šimonytė. Arvydo Anušausko praėjusią savaitę pristatyta 
reforma siūloma, kad pagrindinė privalomoji tarnyba truktų pusmetį, bet būtų įvesta daugiau jos 
alternatyvų, o šauktinių skaičius nuo 2027-ųjų per metus siektų 5 tūkst. vietoj dabartinių 3,8 tūks-
tančio. Pusė šešių mėnesių tarnybą atlikusių šauktinių iš karto būtų priskirti rezervui, kita pusė dar 
tris mėnesius toliau testų tarnybą savanoriškai, už pastarąjį laikotarpį jiems būtų mokama profesi-
nės karo tarnybos kario alga. Be to, kariuomenei būtų suteikta galimybė trims mėnesiams pašaukti 
studijas baigusius jaunuolius trūkstamoms specialybėms. Reformą ketinama įgyvendinti palaipsniui 
nuo 2024-ųjų iki 2027, jai turės pritarti Seimas. Reforma siekiama ilgainiui ginkluotosiose pajėgose 
turėti 40 tūkst. aktyviojo rezervo karių. Šiuo metu rezervą sudaro 27 tūkst. asmenų.

Baltijos šalyse, Suomijoje kitą šildymo sezoną turėtų būti 
pakankamai dujų – „Latvenergo“
Baltijos šalių ir Suomijos regione veikia Klaipėdos ir Ingos suskystintų gamtinių dujų (SGD) ter-
minalai, tad kitą šildymo sezoną neturėtų būti jokių problemų dėl dujų pasiūlos pakankamumo, 
prognozuoja Latvijos valstybinės energetikos grupės „Latvenergo“ valdybos pirmininkas Martinis 
Čakstė. Kalbėdamas apie dujų pakankamumą Europoje kitą šildymo sezoną, kai į Europos saugy-
klas, priešingai negu 2022 metais, nebebus tiekiama rusiškų dujų, jis pareiškė, kad reikia žiūrėti 
į padėtį atskiruose Europos regionuose. Jis pažymėjo, kad Vokietijoje padėtis „bus labai įtempta“, 
bet pabrėžė, kad šią įtampą daugiausia pajus šios šalies chemijos pramonė, nes deginant dujas 
Vokietijoje pagaminama tik apie 10 proc. elektros energijos.

Griežčiausius ribojimus 
per pandemiją patyręs 

apgyvendinimo ir maitini-
mo sektorius pernai pasiekė 
proveržį. Įmonės atsitiesė, 
įveikė veiklos sutrikimus ir 
darbuotojų praradimus. Per 
tris ketvirčius 2022 metais 
jos paskelbė 60,5 proc. dau-
giau laisvų darbo vietų bei 
įdarbino 18,9 proc. daugiau 
Užimtumo tarnybos klientų 
nei prieš pandemiją 2019 
metais. Šis sektorius pernai 
taip pat buvo vienas pirmau-
jančių pagal išaugusį laisvų 
darbo vietų skaičių, palyginti 
su 2021 metais.

Didesnei darbo jėgos pa-
klausai įtakos turėjo ir apgy-
vendinimo ir maitinimo pas-

užimtumo tarnyba: apgyvendinimo ir maitinimo sektorius atsigauna
laugų veiklą vykdančių įmo-
nių skaičiaus augimas. Šalyje 
tokią veiklą vykdė 2485 įmo-
nės – 4,8 proc. daugiau nei 
2019 m. I-III ketvirtį.

Visgi atsigavimas rudenį 
sulėtėjo, o Sodra“ fiksavo šių 
įmonių skaičiaus mažėjimą 
(4,4 proc.). Tuo tarpu 2019 
metais tuo pačiu laikotarpiu 
šis skaičius buvo 1,8 proc. 
Apgyvendinimo ir maitinimo 
įmonėse pernai nuo liepos iki 
spalio sumažėjo ir dirbančių-
jų (15,4 proc.).

Didesnis darbuotojų po-
reikis išliko vasaros sezonu, 
o rugsėjį buvo stebima 38,3 
proc. mažesnė darbo paklau-
sa šiose įmonėse. Į Užimtumo 
tarnybą kreipėsi per 2 tūkst. 

asmenų, kurių paskutinė dar-
bovietė buvo apgyvendinimo 
ir maitinimo paslaugų veiklą 
vykdanti įmonė.

„Tokio pokyčio priežastys 
galimai susijusios su šių  įmo-
nių ir jų darbuotojų skaičiaus 
mažėjimu. Siekdamos išsilai-
kyti, įmonės, optimizuoja sa-
vo veiklą ir dėl įprasto sezo-
niškumo, ir dėl neapibrėžtos 
energetinės situacijos, kurią 
aiškiau bus galima vertinti tik 
šiais metais“,  – sakė Užimtu-
mo tarnybos direktoriaus pa-
vaduotojas Gytis Darulis.

Pastaraisiais metais apgy-
vendinimo ir maitinimo srity-
je siūlomų  laisvų darbo vietų 
struktūra nesikeitė. Kasmet 
daugiausiai ieškoma kvali-

fikuotų darbininkų. Pernai 
jiems skirti darbo pasiūlymai 
siekė 65,4 proc. (9,8 tūkst.), 
nekvalifikuotiems darbinin-
kams – 28,3 proc. (4,2 tūkst.), 
specialistams skirtų skelbi-
mų skaičius išaugo 24,1 proc. 
ir sudarė 6,3 proc.

Daugiausiai registruotų 
laisvų darbo vietų 2022 m. 
I-III ketvirtį buvo skirta vi-
rėjams (8,3 tūkst.), kepė-
jams ir konditeriams (3,4 
tūkst.), biurų, viešbučių ir 
kitų įstaigų valytojams, kam-
barinėms ir pagalbininkams 
(20,1 tūkst.).

Įdarbintų virėjų skaičius 
šiuo laikotarpiu augo 20,9 
proc., barmenų – 19,6 proc., 
padavėjų – 17,5 proc., paly-

Augantys pragyvenimo 
kaštai kelia nerimą 93 

proc. visos ES gyventojų ir 
96 proc. lietuvių, rodo nau-
jausia Europos Parlamen-
to (EP) užsakymu atlikta 
„Eurobarometro“ apklausa. 
Savo ruožtu devyni iš de-
šimties lietuvių baiminasi 
karo Ukrainoje išplitimo.

Visose ES šalyse daugiau 
nei 7 respondentai iš 10 tei-
gė esantys sunerimę dėl au-
gančių pragyvenimo išlaidų. 
Lietuvoje tai nurodė 96 proc. 
apklaustųjų, o aukščiausi ro-
dikliai ES yra Graikijoje (100 
proc.), Kipre (99 proc.), Ita-
lijoje ir Portugalijoje (po 98 
proc.). Tarp kitų didžiausią 
nerimą europiečiams kelian-
čių problemų yra skurdas ir 
socialinė atskirtis, – ją išsky-
rė 82 proc. apklaustųjų (Lie-
tuvoje – 85 proc.) ir klimato 
kaita (ES – 81 proc., Lietuvoje 
– 74 proc.).

Lietuvoje 90 proc. gyven-
tojų baiminasi, kad karas 
Ukrainoje išplis į kitas ša-
lis, o 88 proc. nerimauja dėl 
branduolinio incidento rizi-
kos. Dėl karo plitimo labiau 
ES nerimauja tik Maltos (93 
proc.), Portugalijos ir Lenki-
jos (po 91 proc.) gyventojai, 
dėl branduolinio incidento – 
Maltos (93 proc.) ir Portuga-
lijos (89 proc.) gyventojai.

Apklausos duomenimis, 
33 proc. europiečių visiš-
kai, o 42 proc. „kažkiek pri-
taria“ veiksmams, kurių ES 
ėmėsi padėti Ukrainai nuo 
karo pradžios, pavyzdžiui, 
sankcijoms, finansinei, kari-
nei ar humanitarinei pagal-
bai. Lietuvoje visiškai šiems 
veiksmams pritaria 55 proc., 
o „kažkiek pritaria“ dar 33 
proc. apklaustųjų.

Vertinant piliečių finansi-
nę padėtį, apklausa rodo vis 
labiau ryškėjančias Euro-
pą vienu metu ištikusių ke-
lių krizių pasekmes: beveik 
pusė europiečių (46 proc.) 
teigia, kad jų pragyvenimo 
lygis jau sumažėjo dėl Covid-
19 pandemijos, Rusijos karo 
prieš Ukrainą ir pragyveni-
mo išlaidų krizės (Lietuvo-
je – 40 proc.). Be to, 39 proc. 
respondentų ES nurodė, kad 
jų pragyvenimo lygis kol kas 
nesumenko, tačiau jie numa-

to gyvenimo blogėjimą ir pe-
simistiškai žvelgia į 2023 m 
(Lietuvoje – 41 proc.). Nuo 
2021 m. rudens 9 procenti-
niais punktais (nuo 30 proc. 
iki 39 proc.) ES valstybėse 
išaugo skaičius gyventojų, 
kuriems „dažniausiai“ arba 
„kartais“ sunku susimokė-
ti sąskaitas (Lietuvoje – 32 
proc.).

„Suprantama, kad žmo-

nėms nerimą kelia augančios 
pragyvenimo išlaidos, nes vis 
daugiau šeimų sunkiai sudu-
ria galą su galu. Atėjo laikas, 
kai turime įgyvendinti savo 
sprendimus, suvaldyti sąs-
kaitas, sumažinti infliaciją ir 
sudaryti sąlygas ekonomikos 
augimui. Privalome apginti 
labiausiai pažeidžiamus sa-
vo visuomenių narius“, – sa-
ko EP pirmininkė Roberta 
Metsola.

Nepaisant nuolatinės pa-
ramos Europos Sąjungai, 

piliečiai tikisi, kad ES toliau 
ieškos sprendimų, kaip susi-
doroti su keliomis viena kitą 
gilinančiomis krizėmis. Di-
delė dalis piliečių palaiko ES 
remdamiesi praėjusių me-
tų patirtimi, kai ES parodė 
įspūdingus gebėjimus susi-
vienyti ir pritaikyti veiksmin-
gas priemones. Šiuo metu ES 
gyventojų netenkina nei vals-
tybių, nei ES lygiu priimami 

sprendimai dabartinėms 
krizėms spręsti. Tik trečda-
lis ES gyventojų patenkinti 
savo šalių vyriausybių arba 
ES priemonėmis sutramdyti 
augančias pragyvenimo išlai-
das. Lietuvoje valdžios prie-
monėmis mažinti pragyveni-
mo išlaidas nepatenkinti 75 
proc. gyventojų (patenkintų 
21 proc., 4 proc. nežino), o 
48 proc. apklaustųjų Lietu-
voje netenkina ES veiksmai 
pragyvenimo išlaidų krizei 
suvaldyti (tenkina 34 proc., 

„Eurobarometras“: tiek lietuvius, tiek visos ES gyventojus 
labiausiai neramina išaugę pragyvenimo kaštai

ginti su 2019 m. Stebimas 
įdarbintų asmenų skaičiaus 
didėjimas visuose apgyvendi-
nimo ir maitinimo sektoriaus 
vertinamose profesijose, pa-
lyginti su 2019 m.

G. Darulio teigimu, maitini-
mo ir apgyvendinimo veiklos 
– imlios, reikalaujančios dau-
giau žmogiškųjų išteklių ir la-
biau priklausomos nuo ben-
dros ekonominės situacijos 
bei  klientų poreikių:  „Visgi 
nesvarbu, koks laikotarpis – 
sunkmečio ar pakilimo – šias 
paslaugas teikiančios įmo-
nės – gyvybingos ir yra tarp 
daugiausiai siūlančių laisvų 
darbo vietų nedirbantiems 
gyventojams“.

Apgyvendinimo ir maitini-

mo paslaugų sektoriuje  dar-
bo užmokestis 2021-2022 m. 
labiausiai augo vyriausiems 
virėjams – 48,8 proc., virė-
jams – 24,3 proc., kepėjams 
konditeriams – 22,7 proc., 
mažiausiai padavėjų grupei 
– 13,4 proc. 

Vidutinės draudžiamosios 
pajamos išskirtinai dirban-
čių apgyvendinimo ir maiti-
nimo paslaugų veikloje pa-
davėjų, barmenų, virtuvės 
pagalbininkų, viešbučių kitų 
įstaigų valytojų, kambarinių, 
virtuvės pagalbininkų profe-
sijų grupėje nesiekė tų metų 
nustatyto MMA dydžio (2021 
m. MMA – 642 Eur, 2022 m. –  
730 Eur. Galimai šie darbuo-
tojai dirbo nepilnu etatu.

nežino 18 proc.).
Infliacijai pakilus į dešim-

tmečiais neregėtas aukštu-
mas, 37 proc. ES piliečių nori, 
kad EP daugiausiai dėmesio 
skirtų kovai su skurdu ir so-
cialine atskirtimi. Sveikatos 
apsauga išlieka prioritetiniu 
klausimu 34 proc. gyventojų, 
o kova su klimato kaita bei 
parama verslui ir naujų dar-
bo vietų kūrimas – 31 proc. 

europiečių. Lietuvos gyven-
tojų nuomone, EP daugiau-
siai dėmesio turėtų skirti 
kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi (50 proc.), ekono-
mikos paramai ir naujų dar-
bo vietų kūrimui (48 proc.) 
bei ES gynybai ir saugumui, 
įskaitant ES išorės sienų ap-
saugą (44 proc.).

Parama Europos Sąjungai 
ir toliau auga: 62 proc. ap-
klaustųjų mano, kad jų šalies 
narystė ES yra „geras daly-
kas“, – tai yra vienas aukš-

čiausių rezultatų nuo 2007 
m. Lietuvoje taip mano 79 
proc. apklaustųjų. Du trečda-
liai, arba 66 proc., ES piliečių 
teigia, kad jų šalies narystė 
bloke yra svarbi, o 72 proc. 
sutinka, kad jų šaliai narystė 
ES naudinga (Lietuvoje ati-
tinkamai 82 ir 91 proc.). Tai, 
kad ES indėlis į taikos palai-
kymą ir saugumo stiprinimą 
yra svarbiausias narystės ES 
privalumas, nurodo 36 proc. 
europiečių, tai yra 6 proc. 
punktais daugiau, nei 2021 
m. rudenį. Lietuvoje taip tei-
gia 43 proc. gyventojų. Be 
to europiečiai mano, kad ES 

skatina glaudesnį šalių narių 
bendradarbiavimą (35 proc.) 
ir prisideda prie ekonomikos 
augimo (30 proc.).

Šią „Eurobarometro“ ap-
klausą EP užsakymu 27-iose 
ES šalyse 2022 m. spalio 12 
- lapkričio 7 d. atliko įmonė 
„Kantar“. Lietuvoje tiesiogiai 
buvo apklausti 1002 gyven-
tojai, ES iš viso apklausoje da-
lyvavo 26431 respondentas. 
Vertinant rezultatus ES mas-
tu, atsižvelgta į kiekvienos 
šalies gyventojų skaičių.
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Praėję metai visiems 
Lietuvos verslo sekto-

rių atstovams buvo įtempti, 
ne išimtis ir žemės ūkis. Nors 
didžioji dalis ūkininkų gali 
džiaugtis praėjusių metų 
derliaus rezultatais, tačiau 
ūkininkams ir vėl tenka pri-
imti rimtus sprendimus: 
2022 metų pradžioje jiems 
nerimą kėlė išaugusios trąšų 
ir energetinių išteklių kainos, 
dabar – grūdų kainų mažėji-
mas. Vis dėlto, biotechnologi-
jų ekspertai tikina, jog praėję 
metai atskleidė bei galbūt pa-
greitino naujas ir teigiamas 
tendencijas žemės ūkyje.

Kaip teigia biotechnologijų 
mokslininkas ir tvaraus ūki-
ninkavimo skatinimo įmo-
nės „Bioversio“ vadovas Sta-
nislav Balion, pastaraisiais 
metais Lietuvos ūkininkai vis 
daugiau dėmesio ėmė skirti 
dirvožemio mikrobiologijai, 
dirvožemio savybėms gerin-
ti, auga supratimas, kad derlių 
pirmiausiai lemia dirvožemis. 
Tiesa, anot ekspertų, dalis ūki-
ninkų tvaresnius sprendimus 
vis dar renkasi ne dėl aplinkos 
tausojimo, o bandydami iš-
spręsti išorės veiksnių sukel-
tus iššūkius.

„Iki šiol kone didžiausias 
pokytis, renkantis tvarius ūki-
ninkavimo sprendimus, buvo 
užfiksuotas būtent praėjusiais 
metais. Prasidėjus Rusijos 
sukeltam karui Ukrainoje ir 
stipriai išaugus mineralinių 
trąšų kainoms, nemaža dalis 

ūkininkų ėmė ieškoti naujų 
sprendimų, kurie padėtų iš-
laikyti derlingumą ir derliaus 
kokybę. Dalis ūkininkų atra-
do mikrobiologinius prepara-
tus, kurie padeda iki 23 proc. 
sumažinti trąšų naudojimą, 
padidinti naudingų medžia-
gų dirvoje kiekį ir sumažinti 
anglies dvideginio emisijas“, 
– pasakoja S. Balion.

Daugiau dėmesio 
dirvožemiui

Pasak pašnekovo, galima 
daryti prielaidą, jog praėję 
metai daliai ūkininkų tapo lū-
žio tašku metais, kuomet dėl 
trąšų kainų jie buvo priversti 
ieškoti alternatyvų ir ėmė la-
biau domėtis biotechnologi-
niais sprendimais. Bendrovės 
„Bioversio“ atlikta 230 ūkinin-
kų apklausa parodė, kad maž-
daug pusė respondentų šiais 
metais ketina pradėti naudoti 
dirvožemio mikrobiologinius 
produktus, Didžioji dalis, be-
veik 70 proc., apklaustųjų su-
pranta dirvožemio kokybės 
svarbą ir būtent dirvožemio 
gerinimą įvardija kaip prie-
žastį skatinančią pradėti nau-
doti dirvožemio mikrobiologi-
nius preparatus.

Kaip dar vieną žemės ūky-
je šiuo periodu stipriai ryškė-
jančią tendenciją mokslinin-
kai išskiria ir didesnį dėmesį 
prevenciniams sprendimams 
prieš augalų ligas. Anksčiau 
ūkininkams viena svarbiau-
sių užduočių buvo laiku paste-
bėti galimas besivystančio ir 

augančio derliaus problemas 
bei greitai į tai reaguoti, tačiau 
vis daugiau šių laikų ūkininkų 
renkasi veikti anksčiau ir ligų 
išvengti, o ne su jomis kovo-
ti joms išryškėjus. Vien per 
praėjusius metus „Bioversio” 
mikrobiologinio preparato, 
veikiančio prieš augalų ligų 
sukėlėjus, skaičius išaugo ke-
lis kartus.

„Staigų prevencinių prie-
monių populiarumą taip pat 
galėjo nulemti pakilusios 
pesticidų kainos – jų gamybai 
naudojama daug iškastinio 
kuro, kurio kainos šoktelėjo. 
Visa tai tapo paskata labiau 
domėtis prevenciniais biolo-
giniais produktais prieš au-
galų ligas“, – sako biotechno-
logijų ekspertas.

Dar viena, tiesa, ne taip aiš-
kiai pastebima, tačiau pama-
žu įsitvirtinanti tendencija 
žemdirbystėje, kurią išskiria 
mokslininkai – prestižas tiek-
ti sveikesnius, saugesnėmis 
ir tvaresnėmis sąlygomis už-
augintus, produktus. Ši ten-
dencija ryškėti pradėjo prieš 
gerą penkmetį, kai gyvento-
jai daugiau dėmesio pradėjo 
skirti sveikai mitybai, aktyviai 
dalintis patarimais bei reko-
mendacijomis internetinėje 
erdvėje.

Biotechnologijų mokslinin-
kas Stanislav Balion įsitikinęs, 
jog šiais ir artėjančiais metais, 
visos šios išvardintos tenden-
cijos žemės ūkyje tik dar la-
biau įsitvirtins.

Apibendrino ankstesnius metus 
žemės ūkyje: sunaudojamų trąšų 
kiekiai krito, biotechnologijoms – 

kelis kartus didesnis dėmesys

Kinija gruodį fiksavo vos 1,8 proc. siekusią infliaciją
Kinijoje vartotojų kainų infliacija gruodį nežymiai išaugo, rodo ketvirtadienį paskelbti oficialūs 
duomenys, nors išliko žemiau 2 proc. ribos, signalizuodama, kad ekonomika vis dar grumiasi su 
ilgalaikės nulinio COVID politikos padariniais. Pekinas buvo užsibrėžęs tikslą 2022 metais pasiekti 
vidutinį 3 proc. infliacijos lygį, o mažesnis skaičius suteiks institucijoms galimybių parengti labai rei-
kalingų paskatų ekonomikai. Visgi antra pagal dydį pasaulio ekonomika vis dar patiria kelerius metu 
trukusios nulinio COVID politikos pasekmes, kuri sutrikdė verslą ir tiekimo grandines bei slopino 
vartojimą, nors daugelis apribojimų šiuo metu jau panaikinti. Gamintojų kainų indeksas, vertinantis 
iš gamyklų išvežamų prekių kainas, gruodį smuko trečią mėnesį iš eilės.

Lietuva siūlys ukrainai ne tik zenitines patrankas
Lietuva siūlys Ukrainai perduoti ne tik zenitines patrankas L70, bet ir kitą ginkluotę, sako krašto 
apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. „Bet mes kalbame ir dar apie daugiau ginkluotės, kurią 
Ukraina galėtų panaudoti, kurią mes perduotumėme iš Lietuvos. Tiesiog dabar vyksta techninio 
lygio pasirengimai, kai viskas bus suderinta, sutarta, be abejonės, apie tai paskelbsime“, – teigė 
ministras, kol kas nekonkretizavęs, kokia tai ginkluotė. Krašto apsaugos sistemos iki šiol suteikta 
karinė parama Ukrainai apima įvairią ginkluotę, amuniciją, termovizorius, bepiločius orlaivius, 
antidronus, karių mokymus bei visą kitą paramą, kuri teikiama atsižvelgiant į Ukrainos išsakomus 
poreikius.

Sausio pradžios duome-
nimis 57 tūkstančiai 

Lietuvos įmonių turėjo 67 
tūkst. registruotų skolų už 
bendrą sumą 328 mln. Eur, 
rodo kredito biuro „Credi-
tinfo Lietuva“ atlikta analizė. 
Viena įmonė buvo skolinga 
vidutiniškai 5809 Eur, o vi-
dutinis vienos skolos dydis 
siekė 4889 Eur. Per metus 
unikalių skolininkų skaičius 
sumažėjo simboliškai – vos 
0,6 proc. arba 264 įmonė-
mis, palyginti su įspūdin-
gais pokyčiais prieš dvejus 
metus, kai skolingų įmonių 
skaičius susitraukė 12,9 
proc. arba 3053 įmonių. Per 
dešimtmetį įmonių skolų 
suma sumažėjo 4,2 karto 
nuo 1,4 mlrd. Iki 328 mln. 
eurų.

Didžiausios įmonių skolų 
sumos 2023 m. pradžioje už-
fiksuotos šiuose veiklos sek-
toriuose: finansų ir draudimo 
(~209 mln. Eur), informa-
cinių technologijų ir teleko-
munikacijų (IRT) (31,2 mln. 
Eur), įmonių administravimo 
ir verslo valdymo (21,8 mln. 
Eur), mokslo ir technologijų 
(~18 mln. Eur), didmeninės 
ir mažmeninės prekybos 
(16,8 mln. Eur),  elektros ir 
dujų tiekimo (7,7 mln. Eur), 
gamybos (5,6 mln. Eur) bei 
statybos (5 mln. Eur).

Kiek mažiau skolų susi-
kaupė kituose sektoriuose: 
transporto ir sandėliavimo 
(4,4 mln. Eur), nekilnojamojo 
turto (2,3 mln. Eur), vandens 
tiekimo ir atliekų tvarkymo 
(1,8 mln. Eur), viešojo admi-
nistravimo (128 tūkst. Eur), 
žemės ūkio ir žvejybos (67 
tūkst. Eur) bei apgyvendini-

Beveik 60 tūkstančių Lietuvos įmonių 
naujus metus pasitiko su skolomis

mo ir maitinimo (beveik 38 
tūkst. Eur).

Įmonių skolos finansų ir 
draudimo sektoriui (209 
mln. Eur) sudaro beveik 68 
proc. visos skolų sumos – iš 
jos 200 mln. sudaro skolos 
finansinėms institucijoms, 
7,8 mln. Eur – skolos bendro-
vėms, teikiančioms paslau-
gas finansų ir draudimo sek-
toriui, bei 1,3 mln. Eur – sko-
los draudimo įmonėms.

„Įmonių skolos finansų 
institucijoms paprastai su-
daro didžiausią skolų dalį. 
Pirmiausia, tai nulemta pačių 
finansų įstaigų veiklos speci-
fikos ir prisiimamos rizikos 
dėl paskolų negrąžinimo. Ki-
ta vertus, būtent šios įstaigos 
greičiausiai užfiksuoja skolas 
bei reguliariai teikia informa-
ciją apie skolininkus“, –  sako 
Aurimas Kačinskas, „Credi-
tinfo Lietuva“ vadovas. 

Absoliučią IRT sektoriaus 
fiksuotų skolų dalį – 99 proc. 
arba 31 mln. Eur – sudaro ne-
grąžintos sumos telekomuni-
kacijų bendrovėms. Dar 76,2 
tūkst. Eur skolų registravo 
programinės įrangos kūrė-
jai, 51,8 tūkst. Eur – leidybos 
įmonės.

Prekybos sektoriuje dau-
giausia skolų – 78,5 proc. ar-
ba 13,2 mln. – registravo di-
dmenininkai, o mažmeninės 
prekybos srityje užfiksuo-
ta 2,6 mln. Eur skolų (15,5 
proc.).

Gamybos sektoriuje dau-
giausia skolų registravo gė-
rimų gamintojai

Tarp gamintojų 39,5 proc. 
skolų (2,2 mln. Eur) regis-
travo gėrimų gamintojai, be-
veik 14 proc. (758 tūkst. Eur) 

– įrangos ir gamybos priemo-
nių gamintojai, beveik 9 proc. 
(483 tūkst. Eur) – spaudos ir 
įrašų įmonės, 4 proc. (266 
tūkst. Eur) – maisto gamy-
bos įmonės ir 3,9 proc. (221 
tūkst. Eur) – gumos bei plas-
tiko gaminių bendrovės.

Kiek mažiau skolų užfik-
savo kitų produktų gamin-
tojai: popieriaus (178 tūkst. 
Eur), transporto įrangos (109 
tūkst. Eur), medienos gami-
nių (85 tūkst. Eur), elektros 
įrangos (47,5 tūkst. Eur), bal-
dų (45 tūkst. Eur), taip pat 
– elektroninės bei optinės 
įrangos (26 tūkst. Eur).

Transporto, pervežimų ir 
kurjerių sektoriuje iš 4,4 mln. 
Eur skolų daugiausia atitenka 
pašto bei kurjerių įmonėms 
(2,3 mln. Eur arba 51,8 proc.) 
bei sandėliavimo ir transpor-
to aptarnavimo įmonėms 
(1,5 mln. Eur; 34,4 proc.).

„Kuo didesnės skolų sumos 
susidaro atskiruose veiklos 
sektoriuose, tuo aktualiau 
jiems atstovaujančioms įmo-
nėms  pasirūpinti verslo par-
tnerių ir klientų rizikos verti-
nimu bei imtis priemonių. La-
bai svarbu nelaukti ir iškart 
informuoti apie pradelstus 
mokėjimus – taip padeda-
me verslui išvengti „domino 
efekto“ ir skatinti bendroves 
atsiskaityti laiku“, – pastebi A. 
Kačinskas.

Kredito biuro vadovo tei-
gimu, daugiau kaip 50 proc. 
registruotų skolų būna gra-
žinamos per 30 dienų nuo jų 
paskelbimo, o įmonės skolos 
registravimas kredito biuro 
sistemoje padeda stabdyti 
tolesnį nemokių bendrovių 
skolinimąsi.

328  
mln. Eur
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„islamo valstybė“ prisiėmė atsakomybę už mirtininko 
išpuolį Kabule
Džihadistų grupuotė „Islamo valstybė“ (IS) trečiadienį prisiėmė atsakomybę už mirtininko sprog-
dintojo išpuolį prie užsienio reikalų ministerijos Kabule, per kurį, pasak pareigūnų ir liudininkų, 
žuvo mažiausiai penki žmonės ir dar 40 buvo sužeisti. IS narys prasmuko pro Talibano saugumo 
užtvaras „prieš susprogdindamas savo sprogstamąjį diržą tarp darbuotojų ir sargybinių“. Kabulo 
policijos atstovas spaudai sakė, kad per sprogimą žuvo penki civiliai ir dar keli buvo sužeisti. Vie-
tinis IS padalinys, žinomas kaip „Chorasano Islamo valstybė“ (IS-K), teigė, kad per sprogimą žuvo 
mažiausiai 20 žmonių, „įskaitant kelis „diplomatinius“ darbuotojus“. Tuo metu Italijos nevyriausy-
binė organizacija „Emergency NGO“, valdanti ligoninę Kabule, pranešė, kad priėmė daugiau kaip 
40 sužeistųjų.

LtG pernai atleido apie 1,6 tūkst. darbuotojų, 
jiems skirta 6 mln. eurų išmokų
Valstybės valdoma „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupė pernai atleido apie 1,6 tūkst. darbuotojų, 
kuriems išmokėta apie 6 mln. eurų išeitinių išmokų. Grupė BNS pranešė, kad iš krovinių vežimo 
bendrovės „LTG Cargo“ atleista 800, iš infrastruktūros įmonės „LTG Infra“ – kiek daugiau nei 500, 
o iš pagrindinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ – beveik 300 darbuotojų. Tuo metu keleivių 
vežimo bendrovė „LTG Link“ darbuotojų neatleido. Pernai gegužę LTG pranešė apie atleidimą 
įspėjusi 1950 iš maždaug 8 tūkst. darbuotojų. Susisiekimo ministras Marius Skuodis BNS sakė, 
kad situacija įmonėje pernai buvo geresnė nei tikėtasi, todėl ir darbuotojų atleista mažiau nei 
planuota. LTG teigimu, mažiau nei planuota žmonių atleista dėl naujų krovinių vežimo maršrutų į 
Ukrainą ir Vokietiją.

Tinkamai pasirinkti vir-
tuvės įrankiai ir rakan-

dai gali kaip reikiant palen-
gvinti maisto ruošą, tačiau 
įsigyti be pasiruošimo – taip 
ir likti nenaudojami, tik uži-
mantys vietą spintelėse. Ta-
čiau panašu, kad lietuviai vis 
dažniau kreipia dėmesį ne 
tik į virtuvės reikmenų dizai-
ną, bet ir pritaikymo galimy-
bes. Pasak Vaidos Budrienės, 
prekybos tinklo „Iki“ komu-
nikacijos vadovės, pirkėjai 
šiuo metu ne tik itin aktyviai 
atsinaujina savo indus, bet ir 
dairosi skirtingų dydžių kep-
tuvių bei puodų. 

„Pastebime, kad pastaruo-
ju metu lietuviai daug dėme-
sio skiria ne tik kokybiškam 
maistui, bet ir virtuvės įran-
kiams. Galbūt praūžusios 
šventės, kurių metu išsitrau-
kiame rečiau naudojamus 
indus, įkvepia naujiems pir-
kiniams. Žinoma, atsinaujin-
ti skatina ir taikomi ypatingi 
pasiūlymai, naujų metų iš-
pardavimai. Mūsų pirkėjai 
šiuo metu labiausiai domisi 
įvairiausiomis keptuvėmis, 
nuo aliuminio iki nerūdijan-
čio plieno, skirtingų dydžių 
puodais, dairosi lėkščių, už-
kandžių dėžučių“, – teigia V. 
Budrienė.

Vilma Juodkazienė, preky-
bos tinklo „Iki“ atstovė, sako, 
kad renkantis keptuves ar 
puodus, pirmiausia reikėtų 
apsvarstyti, kokiam kiekiui 
žmonių ir ką dažniausiai ga-
minate. 

„Jeigu maistą dažniausiai 
ruošiate vienam ar dviem 
asmenims, gali užtekti ir vos 

Virtuvės pagalbininkai: 5 maisto ruošimo 
indai, kuriuos verta turėti namuose

kelių keptuvių bei puodų. 
Jeigu gaminate didelei šei-
mai, mėgstate dažnai suktis 
ir eksperimentuoti virtuvė-
je – galbūt praverstų pagal-
voti ir apie specialius puodų 
bei keptuvių rinkinius. Svar-
biausia – keptuvių ar puodų 
nepirkti spontaniškai, rink-
tis tokius įrankius, kuriuos 
tikrai naudosite“, – pataria V. 
Juodkazienė ir dalijasi patari-
mais, kaip pasirinkti virtuvės 
reikmenis. 

5 dažniausiai virtuvėje 
praverčiantys indai

Ketaus keptuvė. Nesvar-
bu, ar kasdien kepate mėsą, 
ar troškinate daržoves – ke-
taus keptuvė yra puikus pa-
sirinkimas ruošiant įvarius 
patiekalus. Svarbu tai, kad 
šią keptuvę galima naudoti 
ir orkaitėje. Pavyzdžiui, joje 
ant viryklės galite apskru-
dinti vištienos ketvirčius, o 
po to perkelti tą pačią keptu-
vę į orkaitę, kurioje patieka-
lą baigsite kepti. Tokiu būdu 
neprireiks kelių skirtingų in-
dų. 20 cm skersmens ketaus 
keptuvė yra idealaus dydžio, 
gaminant vienam ar dviem 
žmonėms. Gausesnei šeimai 
labiau tiktų didesnė, 30 cm 
skersmens, keptuvė. 

Keptuvė nelimpančia 
danga. Tokio tipo keptuvė 
tobulai tinka kepti blynams, 
omletams, žuvies gabalė-
liams.   Kadangi prie šios kep-
tuvės dugno maistas nepri-
limpa – ją itin lengva išvalyti. 
Renkantis šios keptuvės dydį, 
galioja jau anksčiau aprašyta 
taisyklė. 20 cm skersmens 
keptuvės užtenka ruošiant 

maistą vienam ar dviem žmo-
nėms, o gaminant didesniam 
kiekiui žmonių – reikėtų 30 
cm skersmens keptuvės. 

Nedidelis puodas su ran-
kena padažams ruošti. Jeigu 
maistą dažniausiai gaminate 
vienam žmogui – virtuvėje 
rekomenduojama turėti li-
tro talpos puodą su rankena. 
Jame galėsite išsivirti nedi-
delį kiekį makaronų, kruo-
pų, bulvių. Jis taip pat puikiai 
tinka ir daržovėms gaminti 
ar įvairiausiems patiekalams 
pašildyti. Be to, tokio dydžio 
puode vanduo greičiau už-
virs. Jeigu gaminate didesnei 
šeimai – toks puodas puikiai 
tiks ruošti įvairiausius pa-
dažus, be to, jame galite 
virti ir kiaušinius. 

Gilus orkaitei skir-
tas indas. Dar vienas pato-
gus virtuvės rakandas – gilus 
indas, skirtas orkaitei. Jis tin-
ka lazanijai, kugeliui, įvairiau-
siems makaronų ar daržovių 
bei mėsos apkepams ruošti. 
Be to, jame patogiai išsikep-
site ir vištą ar antį. 

Didesnis puodas. Jei mėgs-
tate sriubas ir troškinius – vir-
tuvėje verta turėti ir didesnį 
puodą. Beje, būtent ketaus 
puodas atliks ir troškinimui 
orkaitėje tinkamo indo vai-
dmenį. Renkantis puodo dy-
dį, kaip ir keptuvių, iš pradžių 
reikėtų apsvarstyti, kokiam 
žmonių kiekiui skirtas mais-
tas jame bus gaminamas. Vie-
nam asmeniui ar porai užteks 
vidutinio dydžio, 3–4 litrus 
talpinančio, puodo, o dides-
nei šeimai verta turėti 6–9 li-
trų talpos puodą. 

Po kelių savaičių šilu-
mos Lietuvoje, šalį vėl 

pasiekė minusinė oro tem-
peratūra ir vairuotojai susi-
duria su problemomis užku-
riant automobilį. Žiemą – tai 
viena dažniausių situacijų, 
kai yra kviečiama techninė 
pagalba.

Dvi pagrindinės 
priežastys

Žiemą dažniausia techninė 
problema, su kuria susiduria 
vairuotojai, būtent ir yra nu-
sėdęs akumuliatorius. Kaip 
sako „Lietuvos draudimo“ 
atstovas, kai tik staiga labiau 
atšąla, juntamas poreikis pa-
dėti užvesti automobilį.

Anot jo, atšalus iki -15 
laipsnių – iškvietimų skaičiai 
dvigubėja, o iki -20 laipsnių 
– jau būna ir keturis kartus 
daugiau techninės pagalbos 
prašymų nei įprastai.

„Pagrindinės priežastys, 
kodėl jūsų akumuliato-
rius nebeveikia tin-
kamai, gali bū-
ti dvi. Vi-
sų pir-
ma ga-
li būti, 
kad jis 

j a u 

ati-
t a r n a v o s a -
vo laiką ir, paspaudus dides-
niam šaltukui, nebepakanka 
energijos užvesti sušalusį 
variklį.

Antroji priežastis gali būti 
retas automobilio naudoji-
mas. Jei transporto priemo-
nę užkuriate, pavyzdžiui, tik 
kartą per savaitę, tikrai gali 
būti, jog po šaltos nakties va-
riklis nelabai užsives“, – sako 
Giedrius Petrikas, „Lietuvos 
draudimo“ Transporto žalų 
skyriaus vadovas.

Paliktos lemputės 
ir retas automobilio 

naudojimas
Draudimo ekspertas sako, 

kad, siekiant apsisaugoti nuo 
netikėto automobilio neuž-
kūrimo, vertėtų atkreipti dė-

tik atšalus orams, lenda 
visos automobilių bėdos: 

akumuliatoriai kenčia labiausiai
mesį į keletą dalykų.

„Visų pirma, nepalikite 
įjungtų lempučių automobi-
lio bagažinėje ar salone. Taip 
pat svarbi kelionės trukmė 
– norint, kad akumuliatorius 
veiktų tinkamai, kelionė tu-
rėtų trukti ilgiau nei 20-30 
minučių, kad jis spėtų pasi-
krauti. Labai trumpos kelio-
nės trumpina ir akumuliato-
riaus tarnavimo laiką. Galiau-
siai, jei reguliariai naudojatės 
automobiliu, akumuliatorius 
nespėja visiškai išsikrauti 
stovėdamas be darbo“, – var-
dina draudimo bendrovės 
atstovas.

Jis sako, kad automobilio 
techninę būklę vertėtų nuo-
lat prižiūrėti ir nelaukti, kai 
vieną rytą automobilis tiesiog 
nebeužsikurs.

„Dėl neužsivedančio auto-
m o - bilio gali 

b ū t i 

kaltas 
ne tik silpnas 

akumuliatorius, bet ir 
neprižiūrėta kuro sistema, 

gedimai ar trikdžiai 
elektros grandinėje. 
Šalti rytai išties paro-

do silpniausias automobi-
lio vietas, ką vertėtų susitvar-
kyti artimiausiu metu ir tai 
yra išbandymas senesnėms 
transporto priemonėms, to-
dėl kelionėms patarčiau pa-
silikti daugiau laiko, jei va-
riklis neužsivestų ir tektų 
kviesti techninę pagalbą ar 

prašyti jos kaimynų“, – sako 
G. Petrikas.

Keliais kartais daugiau 
pagalbos prašančių

Kaip pastebi draudimo 
ekspertas, verta nepamiršti ir 
to, kad užklupus didesniems 
šalčiams, kur kas daugiau vai-
ruotojų susiduria su techni-
nės pagalbos poreikiu, todėl 
reikėtų nusiteikti, kad pagal-
bos gali tekti palaukti ir ilgiau 
nei valandą.

„Įprastą dieną gauname 
apie 100-120 skambučių dėl 
įvairios techninės pagalbos 
poreikio, kaip kad transpor-
tavimas sumaišius degalus, 
ištempimas užklimpus purve 
ar sniege, avarinis durelių at-
rakinimas ir panašiai. Tačiau 
atšalus auga iki 400 atvejų. 
Pernai, kai temperatūra krito 
iki -20 laipsnių – buvo dienų, 
kai skambučių kiekis augo ir 

iki 700 per dieną.
Žvelgiant nuo 

2021 metų rug-
sėjo mėnesio iki pernai me-
tų rugsėjo mėnesio – tai yra 
kalendorinius metus – dau-

giausiai problemų, apsidrau-
dę privalomuoju vairuotojų 
civilinės atsakomybės drau-
dimu (TPVCA), vairuotojai ir 
turėjo dėl akumuliatoriaus – 
beveik 49 proc. visų nemoka-
mų TPVCA paslaugų. Beveik 
25 proc. sudarė rato keitimas, 
virš 17 proc. – avarinis du-
relių atrakinimas“, – vardija 
draudimo ekspertas.

Giedrius Petrikas vairuo-
tojams pataria, kad, ypač se-
nesnių automobilių savinin-
kai, visą žiemą būtinai turė-
tų turėti ištempimo virvę ir 
pakrovimo laidus.

tro talpos puodą su rankena. 
Jame galėsite išsivirti nedi-
delį kiekį makaronų, kruo-
pų, bulvių. Jis taip pat puikiai 
tinka ir daržovėms gaminti 
ar įvairiausiems patiekalams 
pašildyti. Be to, tokio dydžio 
puode vanduo greičiau už-
virs. Jeigu gaminate didesnei 
šeimai – toks puodas puikiai 
tiks ruošti įvairiausius pa-
dažus, be to, jame galite 

Gilus orkaitei skir-
Dar vienas pato-

gus virtuvės rakandas – gilus 
indas, skirtas orkaitei. Jis tin-

prašymų nei įprastai.
„Pagrindinės priežastys, 

kodėl jūsų akumuliato-
rius nebeveikia tin-
kamai, gali bū-
ti dvi. Vi-
sų pir-
ma ga-
li būti, 
kad jis 

j a u 

ati-

m o - bilio gali 
b ū t i 

kaltas 
ne tik silpnas 

akumuliatorius, bet ir 
neprižiūrėta kuro sistema, 

gedimai ar trikdžiai 
elektros grandinėje. 
Šalti rytai išties paro-

do silpniausias automobi-
lio vietas, ką vertėtų susitvar-

kai skambučių kiekis augo ir 
iki 700 per dieną.

2021 metų rug-
sėjo mėnesio iki pernai me-
tų rugsėjo mėnesio – tai yra 
kalendorinius metus – dau-

giausiai problemų, apsidrau-
dę privalomuoju vairuotojų 
civilinės atsakomybės drau-
dimu (TPVCA), vairuotojai ir 
turėjo dėl akumuliatoriaus – 
beveik 49 proc. visų nemoka-
mų TPVCA paslaugų. Beveik 
25 proc. sudarė rato keitimas, 
virš 17 proc. – avarinis du-
relių atrakinimas“, – vardija 
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Nors daugeliui ma-
rinuoti burokėliai 

vasarą asocijuojasi tik su 
šaltibarščiais, o žiemą – su 
„raudona“ mišraine ar barš-
čiais, šią naudingą mūsų 
sveikatai daržovę galima 
panaudoti daug išradingiau. 
Sveikatai palankios mitybos 
konsultantė, gydytoja die-
tologė dr. Edita Gavelienė 
teigia, kad burokėliai iš tie-
sų praturtina mūsų mitybą, 
todėl jie įvairiais pavidalais 
turėtų atsidurti tiek vaikų, 
tiek suaugusiųjų lėkštėse. 
Prekybos tinklo „Rimi“ ko-
mercijos operacijų vadovė 
Olga Suchočeva norintiems 
išleisti mažiau pataria rink-
tis lietuviškus nefasuotus 
burokėlius, o norint sutau-
pyti laiko, galima įsigyti 
virtų, kuriuos panaudosite 
įvairiems patiekalams: nuo 
šokoladinių pyragų iki mal-
tinukų su kruopomis. 

Burokėliai – vitaminų, 
mikroelementų ir 
skaidulų šaltinis

Vasarą stengiamės valgyti 
įvairiaspalves daržoves, žie-
mą spalvų ant mūsų stalo 
mažiau, tad dažniau nuspal-
vinkime savo lėkščių turinį 
tamsiai raudona burokėlių 
spalva. Pasak gydytojos die-
tologės dr. Editos Gavelienės, 
burokėliuose gausu sveikatai 
palankių kompleksinių an-
gliavandenių, folio rūgšties, 
tokių mikroelementų, kaip 
kalis ir magnis, šiek tiek gele-
žies, taip pat vandenyje tirpių 
skaidulų, reikalingų tinkamai 
žarnyno veiklai palaikyti.

„Norintys maitintis svei-
kiau, dažnai be reikalo nu-
sprendžia iš savo mitybos 
raciono išbraukti angliavan-
denius, nors jie yra būtina 
maistinė medžiaga. Tiesa, 
rafinuoti produktai (cukrus, 
aukščiausios rūšies kvietiniai 
miltai) nėra maistingi, jų raci-
one gali ir nebūti, tačiau pilno 
grūdo kruopos ir jų gaminiai, 
taip pat vaisiai ir daržovės yra 
reikalingi, tik reikia atsižvelgti 
į suvartojamą jų kiekį“, – pata-
ria E. Gavelienė.

Pasak dietologės, morkos, 
bulvės, burokėliai turi nema-
žai angliavandenių (kur kas 
daugiau nei riebalų ar bal-
tymų), tačiau šios daržovės 
kartu turi ir skaidulinių me-

Burokėliai – žiemos daržovė, tinkanti ne tik mišrainėms: 
pasigaminkite su jais dar neragautą apkepėlę

Burokėlių, pomidorų ir bulvių 
apkepėlė

Reikės:  500 g burokėlių; 500 g bulvių; 1 vnt. svogū-
no; 500 g slyvinių pomidorų; 1 šaukšto čiobrelių; 4 
šaukštų sviesto ghi; 30 g fermentinio sūrio; druskos 
ir pipirų pagal skonį.

Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C. Burokėlius kruopščiai 
nuplaukite, suvyniokite į foliją. Sudėkite į kepimo skardą 
ir kepkite orkaitėje 1 val. 20 min. Leiskite visiškai atvės-
ti. Tada nuimkite foliją, nuskuskite ir supjaustykite buro-
kėlius griežinėliais.. Burokėlius galite išsikepti iš vakaro 
arba naudoti virtus.

Svogūnus apšlakstykite 1 šaukštu sviesto ghi ir api-
barstykite puse čiobrelių lapelių. Paskaninkite druska 
ir pipirais. Paruoštus svogūnus dėkite ant kepimo for-
mos dugno.

Ant pjaustymo lentos pasiruoškite savotiškus daržovių 
suvožtinukus: griežinėlis skustos bulvės, burokėlio ir po-
midoro – ir taip sudėliokite visas daržoves. Paskaninkite 
druska ir pipirais.

Kiekvieną suvožtinuką laikykite atskirai. Tuomet juos 
dėliokite eilute (arba ratu) paruoštoje kepimo formoje, 
kad jie šiek tiek gultų vienas ant kito. Apibarstykite liku-
siais čiobrelių lapeliais ir apšlakstykite 1 šaukštu sviesto. 
Sandariai uždenkite aliuminio folija. Būtų idealu, jeigu 
bulvės, burokėliai ir pomidorai būtų vienodo skersmens, 
tada daržovių griežinėliai išeitų lygūs ir būtų lengviau for-
muoti suvožtinukus.

Kepkite 30 min. Tada atidenkite, pašlakstykite likusiais 
2 šaukštais sviesto ghi. Kepkite atidengtą dar apie 35 min., 
kol daržovės suminkštės, o pomidorai karamelizuosis. 
Prieš patiekdami šiek tiek atvėsinkite.

Partijų reitinge pirmauja konservatoriai, socialdemokratai – 
Delfi/Spinter apklausa
Ketvirtadienį skelbiamos apklausos duomenimis, gruodį Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių 
demokratų atstovai būtų sulaukę 13,5 , socialdemokratai – 12,1 proc. rinkėjų palaikymo. Lapkritį 
atitinkamai už partijas būtų balsavę 13 proc. ir  11,3 proc. rinkėjų. Toliau reitingų lentelėje rikiuojasi 
opozicinė Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ su 9,9 procento apklaustųjų palaikymu (8,4 proc. 
lapkritį). Už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą rinkimuose gruodį būtų balsavę 6 proc. rinkėjų (8,7 
proc. lapkritį), už Liberalų sąjūdį – 5,9 proc. (5,8 proc. lapkritį).

JAV žada kartu su Japonija ginti kosmosą ir dislokuoti 
mobiliuosius jūrų pėstininkus
Didėjant nerimui dėl Kinijos, Jungtinės Valstijos pareiškė, kad dėl atakų kosmose bus pasitelkta gy-
nybos sutartis su Japonija, ir paskelbė apie judresnio jūrų pėstininkų padalinio savo sąjungininkėje 
dislokavimą. JAV gynybos sekretorius sakė, kad šis dalinys bus sukurtas iki 2025-ųjų, reorganizavus 
esamą artilerijos pulką. Kinijai sparčiai tobulinant palydovus, A. Blinkenas sakė, kad Vašingtonas ir 
Tokijas sutarė, jog išpuoliams „į, iš ar pačiame kosmose“ gali būti pasitelkiamas jų abipusės gynybos 
sutarties penktasis straipsnis, pagal kurį išpuolis prieš vieną šalį laikomas išpuoliu prieš abi. 

džiagų, gausybę vitaminų, 
mineralinių medžiagų: „Tad 
tokie angliavandeniai būtinai 
turi atsirasti mūsų racione, o 
burokėliai iš tiesų jį pratur-
tina ir gerokai nuskurdintų 
meniu, jei šią daržovę tiesiog 
išbrauktume iš savo maitini-
mosi plano. Tik verta nepa-
miršti, kad net ir labai ver-
tingas produktas negali užti-
krinti visų reikiamų maistinių 
medžiagų, todėl maitinkimės 
kuo įvairiau.“

Kaip išlaikyti namie 
nesuvytusius ir greitai 

išvirti
Burokėliai – pigi ir univer-

sali daržovė, tad pasitelkus 
fantaziją juos galima panau-
doti gaminant įvairias salo-
tas, sumuštinius ar kepinius, 
kurie praturtins mūsų sko-
nio paletę.

Prekybos tinklo „Rimi“ ku-
linarijos technologė Lina Bar-
čaitė renkantis burokėlius 
parduotuvėje siūlo imti vidu-
tinio dydžio šakniavaisius, nes 
juos galima greičiau paruoš-
ti: „Yra viena gudrybė: norint 
juos greičiau išvirti, reikia 
burokėlius užvirti puode su 
vandeniu, tada jį nupilti ir vėl 
užpilti šaltu vandeniu. Taip jie 
greičiau suminkštės ir geriau 
išlaikys spalvą. Be to, burokė-
lius galima kepti ir orkaitėje, 
tereikia prieš tai atskirai su-
vynioti į foliją.“ 

Pasak O. Suchočevos, „Ri-
mi“ lentynose galima rasti pa-
čių įvairiausių burokėlių: švie-
žių, virtų, marinuotų. Daugu-
ma jų yra lietuviški: „Taip pat 
turime ir ekologiškų burokė-
lių, kuriuos perkame iš vie-
tinių ūkininkų. Skubantiems 
siūlome virtus ir jau supjaus-
tytus burokėlius bei vairių rū-
šių jau pagamintas jų salotas, 

burokėlių karpačą. Siūlome ir 
įdomesnių produktų su buro-
kėliais: traškučius su druska, 
trapučius, linų sėmenų duo-
neles su burokėliais ir obuo-
liais, tortilijas, silkę.“ 

Kaip ir visi šakniavaisiai, 
švieži burokėliai turi daug 
drėgmės, tad patartina juos 
laikyti vėsiai ir sausai – rūsy-
je arba šaldytuve, nes ilgiau 
šilumoje laikomos daržovės 
greitai suglemba ir praranda 
traškumą: „Į šaldytuvo dar-
žovių skyrių sudėkite nuva-

lytus nuo žemių burokėlius, 
tik jų neplaukite. Kiekvieną 
šakniavaisį galite įsukti į foli-
ją ar pergamentinį popierių. 
Jei turite išsivirę burokėlių ir 
matote, kad jų tikrai nesuvar-
tosite, susmulkintus sudėkite 
į šaldymo maišelius ir užšal-
dykite. Nepatarčiau burokėlių 
laikyti šiltuose sandėliukuose 
ar rūsiuose – norint, kad jie 
gerai išsilaikytų, temperatūra 
ten turėtų būti vos keli laips-
niai šilumos, be to, patalpa tu-
rėtų būti sausa.“ 

šEimininkėms

Ieškote pigių ir paprastai 
pagaminamų pietų idė-

jų? Išbandykite įvairiausiais 
būdais ruoštus kruasanus. 
Jie puikiai dera su daržovė-
mis, maistingomis paukštie-
nos salotomis, mėsos kuku-
liais, o jeigu norisi įmantriau 
– krevetėmis. Toks patieka-
las ne tik sotus, bet ir dvigu-
bai pigesnis už dienos pie-
tus sostinės centre. Tai, kad 
Lietuvoje šie kepiniai po-
puliarūs, patvirtina ir Vaida 
Budrienė, prekybos tinklo 
„Iki“ komunikacijos vadovė. 
Ji sako, kad kruasanai tapo 
dažnu lietuvių pusryčių ir 
net pietų pasirinkimu. 

„Šių kepinių esame paruošę 
pačių įvairiausių: nuo tradici-
nių, kuriuos paprasta derin-
ti su kumpiais, sūriais, kitais 
mėgstamais priedais, iki kru-
asanų su įvairiausiais įdarais. 
Pavyzdžiui, karamelės, šoko-
lado, migdolų, obuolių“, – tei-
gia V. Budrienė.

Vilma Juodkazienė, preky-
bos tinklo „Iki“ atstovė, sako, 
kad įvairiausias, su maistin-
gais priedais suderintas kru-
asanų versijas paruošti yra 
labai nesudėtinga. 

„Net ir toks, iš pažiūros pa-
prastas, kepinys kaip kruasa-
nas – gali tapti greitai paga-
minamu pietų patiekalu, kurį 
patogu paruošti tiek namuo-
se, tiek biure. Ypač, jei mėgs-
tamus priedus pasigaminsite 
iš anksto. Pavyzdžiui, išsike-
pę ir į dėžutes susidėję plaktą 
kiaušinį, kelis gabalėlius laši-
šos ir pjaustytų mėgstamų 
daržovių – biure paprastai 
susikonstruosite skanų, sotų 
ir maistingą sumuštinį. O, įsi-
gijus kruasanus vakarinėmis 
valandomis, dar ir sutaupysi-
te. Tokie pietūs kainuos vos 
kelis eurus“, – sako V. Juod-
kazienė ir dalijasi dar keliais 
būdais, kaip praturtinti kru-
asanus. 

Atsibodo saldūs? 
Išbandykite su 

pikantiškais priedais
Kruasanas su iš likučių pa-

gamintomis vištienos saloto-
mis. Vištienos salotos – len-
gvai pagaminimas ir mais-
tingas priedas, kuriuo galite 
įdaryti kruasanus. 

Tokioms salotoms pasiga-
minti tereikės kubeliais su-

Pietūs už kelis eurus: paprasti 
būdai, kaip kruasanus paversti 

rimtu patiekalu

pjaustytos keptos vištienos 
(puikiai tinka ir kitos mėsos 
likučiai) bei įvairiausių mėgs-
tamų daržovių (pavyzdžiui, 
šaldytuve užsilikusių salotų 
lapų, salierų, agurkų, svogū-
nų, pomidorų). Jeigu norite 
dar maistingesnio varian-
to, salotas galima pagardinti 
džiovintais vaisiais, riešutais. 
Nepamirškite ir padažo. Sa-
lotas sumaišykite su graikiš-
ku jogurtu, smulkintais čes-
nakais ir mėgstamomis žole-
lėmis, o jei norisi sočiau – su 
majonezu. 

Maistingas kruasanas su 
tunu. Dar vienas maistingas 
ir pigus priedas prie kruasa-
nų – konservuotas tunas. Iš 
šio ingrediento galima lengvai 
pasigaminti sočią užtepėlę. 

Tuną tereikia sumaišyti su 
šaukštu majonezo, smulkin-
tais marinuotais agurkėliais, 
svogūnais, kaparėliais, o jei-
gu turite šaldytuve – puikiai 
tiks ir įvairiausi žalumynai. 
Galiausiai kruasanus įpjauki-
te ir įdarykite tuno užtepėle. 
Jeigu norite dar maistingesnio 
patiekalo – užtepėlę galite pa-
pildyti griežinėliais supjausty-
tais virtais kiaušiniais. 

Įmantrūs pietūs – kruasa-
nai, įdaryti krevetėmis. Kre-
vetės – dar vienas priedas, 
puikiai tinkantis prie kva-
pniųjų kruasanų. Tiesa, kiek 
brangesnis, tačiau jeigu nori-
te pasimėgauti įmantresniais 
pietumis – tokį patiekalą pasi-
gaminti tikrai verta. 

Pirmiausia reikėtų išvaly-
ti ir svieste pakepti krevetes, 
kol šios įgaus rausvą atspal-
vį. Jeigu naudojate didesnes 
krevetes, prieš kepimą jas 
supjaustykite. Galiausiai pa-
keptas krevetes sumaišykite 
su smulkintomis salotomis, 
svogūnais, salierais, keliais 
šaukštais majonezo ir šlake-
liu citrinos sulčių. Šiuo miši-
niu įdarykite išilgai įpjautus 
kruasanus.
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Egiptas sustabdė bandymą pavogti 10 tonų sveriančią 
senovinę statulą
Egipto pareigūnai pranešė, kad sulaikė tris asmenis, kurie, pasinaudodami kranu, bandė pavogti 
tūkstančio metų senumo, 10 tonų sveriančią, faraono Ramzio II statulą. Prokuratūra apkaltino juos 
„bandymu pavogti faraono statulą“ iš senovinio pietinio Asuano miesto, esančio maždaug už 675 km 
į pietus nuo Kairo prie Nilo. Ramzis II, vienas žymiausių XIX dinastijos faraonų, valdė 67 metus. Jis 
garsėjo kaip didis karys ir produktyvus statytojas, įsakęs statyti šventyklas visame Egipte. Per pasta-
rąjį dešimtmetį Egiptas susigrąžino apie 29 000 antikvarinių, neteisėtais būdais išvežtų, daiktų.

tūkstančiai žmonių nepale surengė mitingą, ragindami 
atkurti monarchiją
Tūkstančiai buvusios Nepalo karališkosios šeimos šalininkų trečiadienį surengė mitingą, raginda-
mi atkurti monarchiją šioje Himalajų šalyje. Jie susirinko prie karaliaus Prithvi Narayano Shaho 
(Pritvi Narajano Šacho), XVIII amžiuje pradėjusio šachų dinastiją, statulos. Paskutinysis šachų 
karalius Gyanendra (Gjanendra) buvo priverstas atsistatydinti, o 2008 metais monarchija buvo 
panaikinta, ir Nepalas tapo respublika. Nepale vis dar yra daug monarchijos šalininkų, kasmet per 
Prithvi Narayano gimimo metines rengiančių mitingus.

šEimininkėms

Po švenčių maratono 
bei skirtingais patie-

kalais nukrauto vaišių stalo 
visai nebesinori ilgai suk-
tis virtuvėje, o ir šaldytuve 
susikaupusius maisto liku-
čius verta sunaudoti. Anot 
„Rimi“ komercijos operacijų 
vadovės Olgos Suchočevos, 
nenorintys švaistyti maisto 
produktų ir taupantys laiką 
bei pinigus turėtų išban-
dyti skirtingus troškinius. 
Viename puode troškintos 
daržovės, mėsa bei žolelės 
taps universaliu ir labai ska-

niu bei kvapniu patiekalu. 
Prekybos tinklo kulinarijos 
ekspertai dalijasi sočiu „vie-
no puodo“ troškinio receptu 
su jautiena, o gydytoja dieto-
logė dr. Edita Gavelienė pri-
mena, kiek šios mėsos per 
savaitę rekomenduojama 
suvalgyti.

Jautiena – 
liesesnė mėsa

Pasak „Rimi“ sveikatai pa-
lankios mitybos konsultan-
tės, gydytojos dietologės dr. 
Editos Gavelienės, jautienoje 
yra nemažai maisto medžia-
gų, svarbių žmogaus sveika-
tai. Nors kalbama, kad raudo-
nos mėsos reikėtų valgyti ma-
žiau, nes ji gali didinti riziką 
sirgti širdies bei kraujagyslių 
ligomis, valgant ją svarbiau-
sia saikas. 

„Jautiena turtinga geležimi, 
B grupės vitaminais bei dau-
gybe mikroelementų, tarp ku-
rių – žmogui itin svarbus cin-
kas ir visaverčiai baltymai. Ši 

nenorintiems po švenčių vargti virtuvėje – 
„vieno puodo“ troškinys su jautiena

mėsos rūšis priskiriama rau-
donos mėsos grupei ir yra 
liesesnė, joje mažiau sočiųjų 
riebalų bei cholesterolio, ku-
rie nėra palankūs mūsų svei-
katai. Jeigu renkatės šviežią 
mėsą, sveikatai palankesnė 
būtų ta, ant kurios yra mažiau 
matomų riebalų“, – atkreipia 
dėmesį gydytoja dietologė.

Jautieną ar kitą raudoną 
mėsą E. Gavelienė rekomen-
duoja skanauti du arba tris 
kartus per savaitę. „Mėsa, 
kaip ir bet kurie kiti produk-
tai, žmogaus valgiaraštyje tu-

ri tam tikrą vartojimo dažnį 
ir kiekį. Pakankamas raudo-
nos mėsos kiekis suaugu-
siam žmogui per savaitę yra 
350-500 gramų arba 50-80 
gramų per dieną. Tačiau tai 
nereiškia, kad reikėtų šį kiekį 
išdalinti po kąsnelį. Svarbiau-
sia – jausti saiką. Ir žinoma, 
jei žmogui mėsa nebūtina, jis 
ją turėtų pakeisti atitinkamo 
maistingumo produktais“, – 
primena gydytoja dietologė, 
o gaminant jautieną ji pataria 
mėsos stipriai neperkepti bei 
neišdžiovinti.

Kaip išsirinkti 
kokybišką?

Renkantis mėsą parduotu-
vėje „Rimi“ komercijos ope-
racijų vadovė Olga Suchočeva 
pataria atkreipti dėmesį į tra-
dicinius produkto šviežumo 
ir kokybės kriterijus – spalvą, 
bendrą išvaizdą ir kvapą. 

„Mėsa turi būti tolygios 
tamsiai raudonos spalvos. Jos 
struktūra turėtų būti standi 

bei tvirta, o paviršius – negli-
tus. Kitas svarbus faktorius 
– kvapas. Jis neturėtų būti ai-
trus ar rūgštus. Žinoma, pati-
krinti vakuuminėje pakuotė-
je esančios mėsos kvapą gali 
būti sudėtinga, tačiau mūsų 
pirkėjai gali jaustis ramūs, 
jog parduotuvėje išsirinkta 
mėsa bus šviežia ir skani. Itin 
kruopščiai atrenkame mėsos 
tiekėjus, tad visa produkci-
ja atkeliauja iš aukščiausius 
standartus atitinkančių ūkių 
bei gamintojų“, – tikina O. Su-
chočeva.

Specialistė atkreipia dėme-
sį, kad dažnas pirkėjas vis dar 
mano, jog fasuota mėsa yra 
prastesnis pasirinkimas nei 
sveriama mėsa iš vitrinos. 
Tačiau toks įsitikinimas klai-
dingas, o dažnu atveju fasuo-
ta mėsa turi ir daugiau priva-
lumų – supakuota mėsa yra 
visiškai apsaugota nuo aplin-
kinės taršos, ją daug patogiau 
transportuoti bei laikyti par-
sinešus namo bei išvengia-
ma rizikos produktą pažeis-
ti. „Maisto produktų, tarp jų 
ir mėsos, pakavimas pasitel-
kiant vakuumą, padeda gerai 
išlaikyti produktų skonį ir for-
mą, jų nebūtina suvartoti čia 
ir dabar. Be to, juos patogiau 
laikyti šaldytuve ar šaldikly-
je, nes sandari pakuotė nelei-
džia išbėgti viduje esantiems 
skysčiams, šaldant taip supa-
kuotą produktą nereikia nau-
doti atskirų indų, o taip pat 
produktai neprisigeria kvapų 
bei patys jų neperduoda šalia 

esančiam maistui“, – sako O. 
Suchočeva.

Anot jos, mėsai pakuoti 
dažniausiai naudojami trys 
pakavimo būdai – vakuumi-
nė pakuotė, modifikuotos 
atmosferos pakuotė (MAP) 
ir prie produktų formų prisi-
taikanti plėvelė („Skin Pack“). 
„Vakuumuotų maisto pro-
duktų galiojimo laikas pail-
gėja. Taip nutinka dėl to, kad 
pašalinus deguonį sulėtėja 
mikrobiologinis produkto 
gedimas. Tuo tarpu modifi-
kuotos atmosferos pakuotė-

je oras keičiamas specialiu, 
konkrečiam maisto produk-
tui pritaikytu, dujų mišiniu. 
Jo panaudojimas leidžia iš-
saugoti gaminio formą, spalvą 
ir šviežumą, o dėl šiuolaikinių 
technologijų dujų mišinys ne-
kelia jokios grėsmės vartoto-
jams. Prie produkto formų 
prisitaikanti plėvelė taip pat 
naudojama mėsos produktų 
pakavimui. Taikomas vakuu-
minis oro išsiurbimas leidžia  
išlaikyti gaminio formą, pa-
kuotė apgaubia produktą lyg 
antra oda, tad joje savo skonį 
ir išvaizdą išsaugo net mėsa 
su aštriais kaulais“, – pasako-
ja „Rimi“ komercijos operaci-
jų vadovė. 

Troškinių gaminimo 
subtilybės 

„Rimi“ kulinarijos techno-
logė Lina Barčaitė pasakoja, 
kad namuose pasigaminti 
skanų troškinį nesudėtinga. 
Jį ruošiant galima drąsiai eks-
perimentuoti su skirtingais 

Burgundiško jautienos troškinio 
receptas

Patiekalui reikės: 
1.5 kg jautienos sprandinės arba mentės;
150 g karštai rūkytos šoninės;
2 šaukštų augalinio aliejaus;
50 g lydyto sviesto „Ghi“;
1 vnt. česnako;
2 vnt. morkų;
1 vnt. svogūno;
2 šaukštų kvietinių miltų;
500 ml jautienos sultinio;
500 ml sauso raudonojo vyno;
1 šaukšto trintų pomidorų;
1 vnt. lauro lapo;
Žiupsnelio petražolių ir čiobrelių;
250 g svogūnų „shallot“;
200 g mažų grybų;
Druskos ir pipirų pagal skonį.
Jautieną supjaustykite stambiais gabaliukais (maždaug 

4–5 cm dydžio).
Į keptuvę įpilkite šaukštą aliejaus ir kepkite, kol gražiai 

apskrus (mėsos dėkite po nedaug, kad ji keptų, o ne troš-
kintųsi). Atsidėkite.

Rūkytą šoninę supjaustykite plonomis riekelėmis ir 
kepkite keptuvėje, kol gražiai apskrus. Išimkite ir atsi-
dėkite.

Į keptuvę įmeskite pusę sviesto. Sužerkite susmulkintą 
česnaką (2 skilteles), svogūnus, griežinėliais supjaustytas 
morkas, porus ir apkepkite.

Pabarstykite miltais, druska, pipirais ir dar pakepki-
te 2 min.

Į gilų troškinimo indą (su dangčiu) supilkite sultinį, vy-
ną, trintus pomidorus.

Įdėkite lauro lapą, kapotus čiobrelius, petražoles, mėsą, 
skrudintą šoninę ir apkeptas daržoves.

Uždenkite ir pašaukite į iki 150 ºC temperatūros įkai-
tintą orkaitę 2 val. 30 min.

Keptuvėje ištirpinkite likusį sviestą ir pakepinkite svo-
gūnėlius su grybais 2 min. Sudėkite juos į troškinį, likus 
30 min. iki troškinimo pabaigos.

Patarimas. Troškinį galite patiekti su virtomis bulvėmis, 
bulvių koše ar prancūzišku batonu. 

produktais ir namuose tuo 
metu turimais ingredientais. 
Tiesa, kiekvienas troškinys 
bus skanesnis, jei gamindami 
jį pirmiausia apkepinsite mė-
są, tuomet atskirai apkepinsi-
te daržoves ir tik tuomet vis-
ką užpilsite sultiniu bei leisite 
patiekalui troškintis.

Gaminant troškinius L. Bar-
čaitė pataria naudoti kuo 
daugiau įvairių daržovių ir jų 
skonius derinti tarpusavyje: 
„Skaniam troškiniui galima 
panaudoti praktiškai viską, 
ką tuo metu turite namuo-
se. Šiam patiekalui tiks visos 
daržovės – morkos, svogūnai, 
česnakai, salierai, grybai, bul-
vės ar burokėliai. Troškinys 
gali būti tik iš daržovių arba 
paskanintas jautiena, kiaulie-
na, vištiena arba žuvimi. Tie-
sa, gaminant troškinį su žuvi-

mi, į puodą ji turėtų keliauti 
paskutinė. Ruošiant troški-
nius svarbiausia neskubėti 
– viskas turėtų būti ruošiama 
ant nedidelės kaitros.“ 

„Vieno puodo“ troškiniai 
su mėsa ir daržovėmis padės 
nudžiuginti ne tik gomurį, bet 
ir piniginę. „Jei šaldytuve po 
švenčių užsiliko nepanaudo-
tų daržovių, žolelių ar mėsos 
likučių – viską galima sudė-
ti į troškinį. Patiekalą užteks 
pagardinti norimais priesko-
niais, užpilti sultiniu, įdėti ke-
letą šaukštų pomidorų tyrės 
arba sviesto ir leisti viskam 
kartu pasitroškinti. Toks pa-
tiekalas taps puikia vakariene 
ar sekančios dienos pietumis, 
o kartu ir sutaupysite, neiš-
mesdami po švenčių marato-
no susikaupusių maisto liku-
čių“, – pataria Lina Barčaitė.
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Kartais suaugusiuo-
sius gali nustebinti ir 

sutrikdyti tam tikras vaikų 
elgesys. Nepaslaptis, kad su 
kai kuriais mažaisiais susi-
tarti yra tikras iššūkis, kuris 
pareikalauja mūsų pastangų 
ir laiko. Ką daryti, jei nemalo-
nus vaiko elgesys tampa vis 
dažnesnis? Vilniuje ir Kaune 
veikiančios mokyklos ,,Eu-
reka“ mokytoja Laura Alek-
sandravičiūtė dalinasi vaikų 
raidos specialisto Dr. William 
Mosier bei savo įžvalgomis, 
padėsiančiomis išvengti ke-
blių situacijų ir ugdyti mažų-
jų savikontrolę.
1 patarimas. Neakcentuoti 

netinkamo elgesio
Jei norime, kad netinkamas 

vaiko elgesys nesikartotų, pa-
sistenkime jo neakcentuoti. 
Viena iš netinkamo elgesio 
atsiradimo priežasčių yra 
mažojo noras atkreipti į save 
dėmesį ir gauti norimą rezul-
tatą. „Pavyzdžiui, jeigu vaikas 
šaukia, galime jam vieną kartą 
pasakyti: „aš tave girdžiu, pra-
šau kalbėti tyliau“. Jeigu vaikas 
šaukia ir toliau – ignoruoti. 
Vaikui pradėjus kalbėti tyliai 
– galima jau ir sureaguoti“, 
- dalinasi patarimu mokyto-
ja Laura. Vaiko elgesį svarbu 
stebėti nuolatos ir kilus bet 
kokiam pavojui nedelsiant 
stabdyti. Tyrimai rodo, kad 
jei trikdantis elgesys nėra su-
stiprinamas tėvų ar mokytojų 
dėmesiu, 50 procentų atvejų 
vaiko nepriimtinas elgesys 
yra linkęs išnykti.

2 patarimas. Pakeisti 
aplinką

Profesorius William Mosier 
siūlo įsivaizduoti: du vaikai 
sėdi vienas šalia kito ir vienas 
kitą spardo. Ką galime pada-
ryti? Paprasčiausiai pakeitus 
sėdimų vietų išdėstymą, kad 
šie du vaikai nebūtų taip arti 
vienas kito, galime išspręsti 
problemą. Kartais pakeitus 
sąlygas ar aplinką į labiau 
tinkamą, vaiko savikontrolė 
pagerėja. Netgi subtilus po-
kytis gali būti viskas, ko rei-
kia, norint palaikyti didesnę 
savikontrolę. Aplinka turi už-
tikrinti tinkamus pažinimo iš-
šūkius, bet tuo pačiu ir ugdyti 
savikontrolę bei pusiausvyrą. 
Kai vaikas pakankamai gerai 
kontroliuoja save, galima pri-

Kaip reaguoti į netinkamą vaiko elgesį?  
11 praktinių patarimų tėveliams

dėti daugiau aplinkos iššūkių 
skatinančių mažuosius toliau 
tyrinėti aplinką.

3 patarimas. 
Netoleruojamą elgesį 

aptarti neautraliu laiku
Daugeliui tėvų ir mokytojų 

sunku išlaukti tinkamos aki-
mirkos, kada galima pasikal-
bėti su vaiku apie netinkamą 
elgesį. Problemą dažniausiai 
norisi spręsti čia ir dabar. Ta-
čiau nereikėtų pamiršti, kad 
bet koks dėmesys gali dar 
labiau paskatinti nemalonų 

vaiko elgesį ar žeminti jų savi-
vertę. Norint aptarti situaciją, 
galime ją suvaidinti su žaislais 
ir parodyti koks sprendimas 
turėjo būti priimtas. Galime 
perskaityti trumpą istoriją ar 
parodyti filmuką apie nepri-
imtiną ir priimtiną socialinį 
elgesį. „Aptariant situacijas 
su vaikais Eurekoje mes į pa-
galbą pasitelkiame emocinio 
intelekto programos „Kimo-
chis“ pliušinius žaislus“, - pa-
sakoja mokytoja.

4 patarimas. Skatinti 
socialiai priimtiną elgesį
Nepraleiskime progos pa-

girti vaiko, kai matome jo 
tinkamą elgesį. Geriausia tai 
daryti neutraliu laiku, kai vai-
kas visiškai nesitiki gauti dė-
mesio. Pavyzdžiui: „Barbora, 
kai matau tave tyliai vartant 
knygą, jaučiuosi labai laimin-
ga.“, ar „Tomai, noriu tau pado-
vanoti šį lipduką, nes tu pasi-
dalinai savo žaislu su draugu.“. 
Labai svarbu apdovanoti vai-
ką, pastebėjus pageidaujamą 
elgesį, tai gali būti ne tik ma-

terialūs dalykai, bet ir mėgs-
tama vaiko veikla, kartu su 
tėvais ar mokytojais.

5 patarimas. Eiti link 
vaiko, kuris demonstruoja 

netinkamą elgesį
Vaikų raidos specialistas 

William Mosier pastebi, kad 
pasireiškus nepriimtinam vai-
ko elgesiui reikšmingos vertės 
turi ir ėjimas link vaiko, nepa-
laikant su juo akių kontakto. 
„Pavyzdžiui, jei du vaikai ne-
pasidalina žaislo, artėkime 
link jų. Vaikas, kuris bando 

atimti žaislą tokioje situacijoje 
dažniausi jį paleidžia. Apie 50 
procentų vaikų, kurie elgesi 
netinkamai ir tai žino tokioje 
situacijoje nutraukia netinka-
ma elgesį ar tiesiog bando pa-
sišalinti,“ – atkreipia dėmesį 
mokytoja Laura.

6 patarimas. Buvimas 
šalia vaiko

Kartais norint nuraminti 
vaiką ir nutraukti jo netin-
kamą elgesį užtenka pabūti 
šalia jo. Vaiko ir suaugusiojo 
artumo gali pakakti, kad už-
gesintume nepageidaujamą 
elgesį.

7 patarimas. Švelnus 
prisilietimas

Švelnus prisilietimas gali 
paskatinti vaiką susikoncen-
truoti ir nutraukti nepriimti-
ną elgesį. Taip pat ramiu tonu 
galime paprašyti vaiko susi-
kaupti. „Vienas iš labai veiks-
mingų būdų puoselėti šiltą 
tarpusavio ryšį yra rankos iš-
tiesimas vaikui ir pasiūlymas 
susiliesti delnais. Susilietimo 
metu vaiko galima klausti – ar 

Tu jauti kaip mano ramybė 
persiduoda Tau?“, - pavyzdį 
pristato Laura.
8 patarimas. Perspėjimas

Jei vaikas netinkamai el-
giasi, galima jį perspėti, kas 
nutiks, jei jo elgesys nepasi-
keis. Pavyzdžiui, vaikas spar-
do žaislą. Mes galime perspėti 
ir pasakyti: ,,Jei tu ir toliau el-
giesi nemaloniai su šiuo žais-
liuku, aš jį padėsiu į lentyną ir 
tu su juo nebegalėsi šiandien 
žaisti“. Labai svarbu įvardin-
ti vaikui kas bus ir kiek laiko 
tai truks, bet dar svarbiau, 
kad mes laikytumėmės savo 
žodžio.

9 patarimas. Pavyzdžio 
rodymas

Rodykime vaikui tinkamą 
pavyzdį pabrėždami žodį AŠ. 
Maži vaikai tėvus laiko autori-
tetais, tad jie noriai seka jų pa-
vyzdžiu. Tad pastebėję situa-
ciją įvardinkime, kaip joje elg-
tumėtės Jūs, pvz.: ,,Aš nemušu 
Jono, Aš Joną glostau“.

10 patarimas. Perdėto 
susirūpinimo išreiškimas

Vaikui pasielgus netinka-
mai išreikškime perdėtą su-
sirūpinimą ir pasiūlykime 
pabūti kartu. „Pavyzdžiui, 
Evelina, kai pamačiau, kaip 
tu suplėšei Ievos piešinį labai 
išsigandau ir nuliūdau. Aš gal-
voju, kad tu gali suplėšyti dau-
giau piešinių, tad dabar pasė-
dėk su manimi ant kėdės, kol 
aš jausiuosi ramiau ir ne tokia 
liūdna, o tu suprasi, kad kitų 
draugų piešinių plėšyti neva-
lia“, - pateikia pavyzdį moky-
toja Laura.

11 patarimas. 
Supratingumas

Ilgainiui vaikas supras, kad 
jei nenori visą laiką būti kar-
tu su mokytoju ar tėvais bei 
būti nuolat stebimas, jis turi 
nutraukti nepriimtiną elgesį 
ir išmokti elgtis tinkamai.

„Svarbu prisiminti, kad vi-
si vaikai yra individualūs. Tai 
kas tinka vienam vaikui, ne-
būtinai tiks ir kitam. Eurekoje 
stengiamės kuo geriau pažinti 
vaiką ir pritaikyti jam tinka-
mus metodus. Svarbu, kad 
mokytojų ir tėvų požiūris su-
taptų ir taikomi metodai būtų 
priimtini abiems pusėms, tik 
tuomet bus pasiekti norimi 
rezultatai“, - mintimis dalina-
si mokytoja Laura.

Lietuvoje augant vil-
kų populiacijai iškyla 

vis didesnė rizika patirti jų 
daromą žalą ūkiniams gy-
vūnams. Geriausia priemo-
nė išvengti plėšrūnų žalos 
– prevencinės priemonės. 
Jų įrengimas remiamas pa-
gal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programą 
(KPP). Lietuvos žemės ūkio 
ir kaimo plėtros 2023–2027 
m. strateginiame plane nu-
matytos kompensuoti ne tik 
prevencinės priemonės, bet 
ir aviganių įsigijimas. 
Labiausiai nukenčia avių 

augintojai
Įvairių Lietuvos regionų 

ūkininkai skundžiasi, kad vil-
kai puola jų auginamus gyvu-
lius ir padaro žalos. Duome-
nys rodo, kad nuo 2019 m. 
rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rug-
sėjo 1 d. Lietuvos teritorijoje 
gyveno ne mažiau kaip 54 
vilkų šeimos, o nuo 2020 m. 
rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rug-
pjūčio 31 d. šis skaičius išau-
go ir yra ne mažesnis kaip 63 
vilkų šeimos.

Nuo vilkų labiausiai nuken-
čia avininkystės sektorius. 
Nukentėjus nuo plėšrūnų, 
avių ir kitų ūkininkų gyvūnų 
augintojams yra skiriamos 
kompensacijos. Žalos galima 
išvengti taikant prevencines 
priemones – pirmiausia tve-
riant elektrinius aptvarus.

Jų įsigijimas remiamas pa-
gal 2014–2020 m. KPP vei-
klos sritį „Prevencinių prie-
monių taikymas prieš plėš-
rūnų ūkiniams gyvūnams 
daromą žalą“. Tam buvo skir-
ta per 1,6 mln. eurų paramos. 
Jau pasirašytos 257 paramos 

naujos 
prevencinės 
galimybės: 

kaip išvengti 
vilkų daromos 

žalos?

sutartys, o patvirtinta pa-
ramos suma siekia apie 1,1 
mln. eurų.

„Šia priemone, kuri starta-
vo tik 2020 metais, ūkininkai 
labai domėjosi ir teikė paraiš-
kas paramai gauti. Tiesa, ne 
visas Lietuvos savivaldybes ji 
apėmė. Vertinimo kriterijus 
toks, kad ūkininkai galėjo da-
lyvauti tik iš tų savivaldybių 
grupių, kuriose vilkai pada-
rydavo daugiausia žalos. Buvo 
nustatytos 3 grupės pagal pa-
darytos žalos mastą. Kasmet 
tose grupėse būdavo pokyčių, 
vienos savivaldybės iškrisda-
vo ar patekdavo į kitą grupę, 
kitos atsirasdavo“, – komen-
tavo Žemės ūkio ministerijos 
(ŽŪM) Išmokų už plotus sky-
riaus vyriausioji specialistė 
Jūratė Mikaliūnienė.

Parama skiriama už vie-
linių, juostinių ar tinklinių 
elektrinių aptvarų, taip pat ir 
elektros tiekimo ir palaikymo 
įrenginių įsigijimą. Paramos 
dydis – iki 5 000 Eur (be PVM) 
vienam paramos gavėjui. 100 
proc. kompensuojamos visos 
tinkamos išlaidos.

Kompensuos ir išlaidas 
aviganiams įsigyti

Šiemet, pradėjus įgyven-
dinti Strateginį planą, bus 
remiamas prevencinių prie-
monių prieš vilkų daromą 
žalą įsigijimas pagal prie-
monę „Apsaugos priemonės 
nuo didžiųjų plėšrūnų daro-
mos žalos“. Tam skirta 3 mln. 

eurų. Siekiama prevenciškai 
saugoti ūkinius gyvūnus nuo 
vilkų daromos žalos, kartu 
išsaugant biologinę įvairovę 
ir subalansuotą ekosistemų 
funkcionavimą.

Nauja tai, kad be paramos 
negamybinėms investicijoms, 
skirtoms ūkinių gyvūnų ap-
tvėrimui lauke, bus remiamas 
ir šunų įsigijimas.

Padidėjo didžiausia para-
mos suma vienam paramos 
gavėjui: 7 500 Eur be pridėti-
nės vertės mokesčio, kai para-
ma teikiama techninius reika-
lavimus atitinkančio aptvaro 

taivane apsilankęs vokiečių parlamentaras: Berlynas turi 
mažinti priklausomybę nuo Kinijos
Rusijos invazija į Ukrainą parodė Berlynui, kad jis turėtų tapti mažiau ekonomiškai priklausomas 
nuo Kinijos, trečiadienį pareiškė vienas Vokietijos įstatymų leidėjas, atvykęs su svarbiu vizitu į Taiva-
ną. „Turėtume pagalvoti, kaip, pavyzdžiui, galėtume iš naujo subalansuoti priklausomybę nuo Kinijos 
rinkos, – teigė verslui palankios Laisvųjų demokratų partijos (FDP) pirmininko pavaduotojas Johan-
nesas Vogelis žurnalistams Taipėjuje. – Vokietijoje buvome pernelyg priklausomi nuo rusiškų dujų, ir 
negalime būti tokie priklausomi nuo autoritarinio režimo bet kokioje srityje ar bet kokiu būdu.“

iranas nuteisė vyrą mirties bausme už šnipinėjimą Didžiajai 
Britanijai 
„Alireza Akbari buvo nuteistas mirties bausme už korupciją žemėje ir už tai, kad, perduodamas 
žvalgybinę informaciją, kenkė šalies vidaus ir išorės saugumui“, – pranešė „Mizan Online“. Jungtinė 
Karalystė trečiadienį pareikalavo, kad Teheranas sustabdytų „politiškai motyvuotą“ egzekuciją vy-
rui, Irane nuteistam už šnipinėjimą britų žvalgybai. „Iranas privalo sustabdyti Didžiosios Britani-
jos ir Irano piliečio, Alirezos Akbari, egzekuciją ir nedelsiant jį paleisti“, – tviteryje parašė užsienio 
reikalų sekretorius Jamesas Cleverly (Džeimsas Kleverlis).
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įsigijimui (įskaitant apsaugą 
nuo prasikasimo ir elektros 
padavimo) bei 2 aviganiams 
šunims įsigyti (įskaitant dre-
sūrą). Tai gali būti  Podhalės 
aviganiai, kurio 1 vieneto įsi-
gijimo fiksuotas įkainis – 1 
000 Eur be PVM,  arba Vidurio 
Azijos aviganiai, kurių 1 vie-
neto įsigijimo fiksuotas įkai-
nis – 850 Eur be PVM.

Jeigu įrengiamas tik aptva-
ras, tuomet gali būti kompen-
suojama iki 5 500 Eurų (be 
pridėtinės vertės mokesčio).
Paramos intensyvumas -  

nuo 20 iki 65 proc.
Paramą galės gauti ūki-

ninkai (fiziniai ir juridiniai 
asmenys), įregistravę valdą. 
Pareiškėjas turi laikyti ne 
mažiau kaip 1 planuojamą 
prevenciškai saugoti sutarti-
nį gyvulį (avis, ožkas, karves, 
kt. galvijus). Svarbu įsidėmėti, 
kad parama teikiama gyvulių 
apsaugai, kai jie laikomi lauke 
– pievose, ganyklose. Projek-
to įgyvendinimo vieta nega-
li būti namų valda, sodyba, 
miškas.

Dar viena sąlyga – projekto 
įgyvendinimo vieta turi pri-
klausyti savivaldybei, kurioje 
per pastaruosius 5 m. regis-
truota ne mažiau kaip 10 vil-
kų žalų atvejų.

Dėl karo 
ukrainoje 

sukeltų 
pasekmių 
nukentėję 
ūkininkai ir 
toliau galės 

gauti paskolas 
su garantija
Nuostolių dėl Rusijos 

pradėto karo prieš 
Ukrainą patiriantiems ir 
lėšų veiklai vykdyti stoko-
jantiems ūkio subjektams 
teikiamoms paskoloms bei 
lizingo paslaugoms 
ir toliau bus teikia-
mos UAB Žemės 
ūkio paskolų garan-
tijų fondo garantijos. 
Šiam Žemės ūkio mi-
nisterijos siūlymui 
pritarta Vyriausybės 
posėdyje.

30 irano žurnalistų vis dar sulaikyti dėl protestų 
Teherano žurnalistų asociacija pranešė, kad dėl protestų, susijusių su Mahsos Amini mirtimi, vis 
dar įkalinta mažiausiai 30 Irano žurnalistų. Irane jau beveik keturis mėnesius vyksta demonstra-
cijos, kurias sukėlė 22 metų Irano kurdės M. Amini mirtis areštinėje rugsėjo 16 dieną, po to, kai ją 
suėmė moralės policija už tai, kad ji tariamai pažeidė Irano moterų aprangos taisykles. Asociacijos 
pareiškime teigiama, kad nuo rugsėjo vidurio buvo sulaikyta apie 70 žurnalistų. Kai kurie iš jų 
buvo paleisti už užstatą, o „30 žurnalistų, kurie buvo sulaikyti apklausai, tebėra kalinami“. Spalio 
pabaigoje daugiau kaip 300 Irano žurnalistų ir fotožurnalistų pasirašė pareiškimą, kuriame kriti-
kavo valdžios institucijas dėl „kolegų suėmimo ir pilietinių teisių atėmimo po sulaikymo“, tuo metu 
skelbė vietos žiniasklaida. Irano valdžios institucijos teigia, kad per protestus, kuriuos dažniausiai 
vadina riaušėmis, žuvo šimtai žmonių, įskaitant saugumo pajėgų narius, o tūkstančiai buvo suimti.

teismas: mokesčio už vaikų darželius Kaune lengvatos 
nuostatos – diskriminuojančios
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) konstatavo, kad Kauno savivaldybės 
lengvatos už vaikų darželius kai kurių nuostatų taikymas yra neteisėtas ir diskriminuojantis. 
Kaip ketvirtadienį pranešė teismas, nutartį priėmusi išplėstinė teisėjų kolegija pagal Vyriausybės 
atstovo pareiškimą vertino 2019 metais tarybos patvirtino „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal 
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokė-
jimo tvarkos aprašo“ tam tikrų nuostatų teisėtumą. Apraše buvo numatyta atlyginimo už vaikų, 
ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą lengvata, 
susieta su įstaigą lankančio vaiko tėvų ar vieno iš tėvų deklaruota gyvenamąja vieta Kauno mieste.

Bendrovė „Energijos 
skirstymo operato-

rius“ (ESO), kurianti išma-
nųjį elektros tinklą, diegia 
naujos kartos apskaitos 
prietaisus. Bendrovei įdie-
gus pirmąjį šeštadalį išma-
niųjų skaitiklių, ESO Išma-
niosios apskaitos valdymo 
departamento direktorė 
Aurelija Židickytė-Orvydė 
pasakoja apie skaitiklio ren-
kamų elektros vartojimo 
rodmenų kelią į ESO savi-
tarnos ir tiekėjų sąskaitybos 
sistemas.

Išmaniojo skaitiklio užfik-
suoti kliento elektros energi-
jos vartojimo rodmenys per-
duodami į skirstymo operato-
riaus informacines sistemas 
saugiu, šifruotu ir patikimu 
ryšiu kartą per parą. Siste-
mos apdoroja gautus rodme-
nis, atlieka patikrą, progno-
zavimą ir parengimą kitoms 
sistemoms. Į ESO savitarnos 
portalą pateikiami iš skaiti-
klio gauti arba pagal kliento 
istorinį vartojimo profilį su-
prognozuoti rodmenys. Pa-
sibaigus apskaitos periodui 
– mėnesiui – elektros ener-
gijos rodmenys perduoda-
mi teikėjui, kuris parengia 
sąskaitą.

Klientai, kuriems įdiegtas 
išmanusis skaitiklis ESO sa-
vitarnoje adresu eso.lt/savi-
tarna gali stebėti savo ener-
gijos vartojimo duomenis 
net 15 minučių detalumu, 
juos palyginti padieniui ar 
kas mėnesį.

Anot atstovės, atsiradus to-
kiai galimybei vartotojai gali 
iš tiesų suprasti koks yra jų 
elektros energijos suvartoji-
mo profilis, kuriuo paros me-
tu sunaudoja daugiau energi-
jos bei atitinkamai pagal tai 
koreguoti savo įpročius pagal 
savo pasirinktą tarifų planą.

Kaip veikia duomenų 
prognozavimas?

Pasitaiko atvejų, kai dėl 
ryšio ar elektros tiekimo su-
trikimų sistemai nepavyksta 
susisiekti su skaitikliu, todėl 
duomenys nenuskaitomi. 
Tokiais atvejais įsijungia ro-
dmenų prognozavimo me-
chanizmas.

Kaip išmaniojo skaitiklio  
rodmenys pasiekia ESo sistemas

„Rodmenų prognozavimo 
mechanizmas analizuoja kli-
ento istorinius elektros ener-
gijos suvartojimo rodmenis 
ir individualiai kiekvienam 
vartotojui prognozuoja gali-
mą suvartojimą ar gamybą 
konkrečiai dienai. Pavyzdžiui, 
jeigu dingsta ar yra išjungia-
ma elektros energija, ESO sa-
vitarnoje klientas gali matyti 
prognozuojamą suvartojimą“, 

– teigia ESO Išmaniosios aps-
kaitos valdymo departamen-
to direktorė.

Anot ESO atstovės, tai da-
roma siekiant bendrovės sa-
vitarnos portale pateikti ne-
nutrūkstamą suvartojimo 
ar gamybos profilį, istoriją. 
Duomenų prognozavimas 
taip pat reikalingas nepri-
klausomiems tiekėjams ir 
visai elektros energijos rin-
kai, siekiant tinkamai vykdy-
ti elektros energijos prekybą 
bei balansavimą.

Kai ryšys su skaitikliu at-
sistato, prognozuojami duo-
menys pakeičiami faktiniais 
skaitiklio užfiksuotais suvar-
tojimo duomenimis. Atkrei-
piame dėmesį, kad skaitiklio 
užfiksuoti rodmenys yra tiks-

lūs, todėl jie visados išlieka 
nepakitę, o keičiami tik tie, 
kurie dėl anksčiau paminė-
tų priežasčių buvo supro-
gnozuoti.

„Savitarnoje atvaizduoja-
mi duomenys yra skirti kli-
entui suprasti savo vartoji-
mo indikacinius kiekius bei 
vartojimo profilį, tačiau jie 
neatspindi rodmenų, kurie 
bus naudojami sąskaityboje. 

Toliau tobulinsime duomenų 
atvaizdavimą savo sistemose, 
siekiant atspindėti vartotojui, 
kada jis mato prognozuotus, o 
kada faktinius skaitiklio užfik-
suotus duomenis“, – sako A. 
Židickytė-Orvydė.

Kaip sąskaitoms 
naudojami išmaniojo 
skaitiklio duomenys?
Sąskaitą už energijos varto-

jimą išrašo elektros energijos 
tiekėjai. Turint išmaniąją aps-
kaitą, sąskaita iki kliento atke-
liauja įprastu būdu.

„Nors sąskaitos niekur ne-
dings ir esant išmaniesiems 
skaitikliams, tačiau juos įdie-
gus nereikės nurašinėti skai-
tiklio rodmenų, skaičiuoti 
suvartoto elektros kiekio. 
Gautoje sąskaitoje iškart bus 

matomas paskaičiuotas elek-
tros energijos kiekis kilova-
tvalandėmis ir mokėtina su-
ma už elektrą“, – pabrėžia ESO 
atstovė.

Anksčiau, jei klientas laiku, 
iki einamojo mėnesio pasku-
tinės dienos, nedeklaruodavo 
savo elektros vartojimo ro-
dmenų tai viso mėnesio sąs-
kaita būdavo pateikiama pa-
gal vidutinį suvartojimą, o jei 

vidutinio suvartojimo nebuvo 
– imamas rinkos vidurkis. 

„Išmanųjį skaitiklį turintys 
vartotojai moka tiksliai už ka-
lendorinį mėnesį – nuo pat 
pirmos mėnesio minutės iki 
paskutinės. Pavyzdžiui, anks-
čiau rodmenis dažnai dekla-
ruodavote mėnesio gale, bet 
ne paskutinę mėnesio dieną, 
o juolab jos minutę. Tuo tarpu 
išmanusis skaitiklis rodmenis 
perduoda už klientą paskuti-
nę einamojo mėnesio minu-
tę, todėl pateikiama itin tiksli 
sąskaita už konkretų mėnesį“, 
– sako A. Židickytė-Orvydė.

Visa informacija apie iš-
maniosios apskaitos infras-
truktūros projektą pateikia-
ma svetainėje ismaniejiskai-
tikliai.lt.

Teikti garantijas finansų 
įstaigoms dėl  ūkio subjek-
tams, kurių veikla susijusi 
su žemės ūkiu, maisto ūkiu, 
miškininkyste, kaimo plėtra, 
akvakultūra ir žuvininkyste, 
teikiamų paskolų ir finansi-
nės nuomos (lizingo) paslau-
gų bendrovė galės iki šių metų 
birželio 30 d.

Pagal šią priemonę UAB 
Žemės ūkio paskolų garanti-
jų fondas galės garantuoti iki 
90 proc. neatgautos paskolos 
dalies grąžinimą ir neatgau-
tos lizingo sutartyje nusta-
tytos kainos ar jos dalies su-
mokėjimą.

Pasak žemės ūkio ministro 
Kęstučio Navicko, sudėtinga 
ekonominė situacija dėl Rusi-
jos agresijos prieš Ukrainą te-
besitęsia, tad tikėtina, kad dėl 
išaugusių pašarų, trąšų, ener-
getinių išteklių kainų ūkio su-
bjektai ir ateityje gali patirti 
finansinių sunkumų.

„Pastaruoju metu norin-
tieji pasiskolinti susiduria 
su vis griežtesnėmis finansų 
įstaigų skolinimo sąlygomis 
– išaugusiomis palūkanomis, 
griežtesniais reikalavimais 
dėl užstato, vertinant finan-
sinius rodiklius, sprendžiant 
dėl paskolos trukmės ir pan.  
Atsižvelgiant į tai bei siekiant 
sumažinti Rusijos pradėto 
karo sukeltas neigiamas pa-
sekmes ūkininkų finansinei 
būklei, būtina ir toliau suda-
ryti palankesnes sąlygas pa-
siskolinti iš finansų įstaigų, 
kad vykdoma veikla galėtų 
būti tęsiama“, - teigia žemės 
ūkio ministras.

Iki 2023 m. birželio 30 d. 
planuojama suteikti iki 10 
mln. Eur individualių garan-
tijų.

Garantijos finansų įstai-
goms dėl ūkio subjektams tei-
kiamų paskolų ir finansinės 
nuomos (lizingo) paslaugų, 
skirtų ūkinei veiklai palaikyti, 
teikiamos pagal Europos Ko-
misijos komunikatą „Laikino-
ji valstybės pagalbos priemo-
nių, skirtų ekonomikai remti 
dėl Rusijos karinės agresijos 
prieš Ukrainą, sistema“.



2023 m. sausio 14 d.    Nr. 2 (2378)naujasis gĖlupis1� svEikata

Kartais paprasčiausiai 
vartoti vitaminų ne-

pakanka. Norint efektyvaus 
rezultato be tokių šalutinių 
poveikių kaip pykinimas ar 
mieguistumas, svarbu žino-
ti, kaip teisingai kiekvieną iš 
vitaminų reikia vartoti. „Eu-
rovaistinės“ vaistininkė Je-
lena Deksnienė atskleidžia, 
kuriuos vitaminus geriausia 
vartoti ryte ir vakare, o kada 
geriau tuščiu skrandžiu 
arba kaip tik valgant sočiųjų 
riebalų turintį maistą.

Kaip grupuojami 
vitaminai?

Norint, kad organizmas ge-
riau pasisavintų vitaminus, 
svarbu pasirinkti tinkamą 
jų vartojimo būdą, pasako-
ja „Eurovaistinės“ vaistinin-
kė Jelena Deksnienė. Anot 
jos, svarbiausia pasitikrin-
ti, kuriuo dienos metu juos 
vartoti, ir taip pat įsitikinti 
– jie tirpūs vandenyje ar rie-
baluose.

„Atsakę sau į šiuos du klau-
simus, jūs iš karto galėsite 
žinoti, koks vitamino varto-
jimo būdas bus naudingiau-
sias jūsų sveikatai. Pavyz-
džiui, jeigu vitaminas yra 
tirpus riebaluose, kur kas 
geriau jį vartoti valgio metu. 
Tuo tarpu kai kurie vitaminai 
gali būti vartojami tik rytais 
dėl to, kad jų poveikis yra to-
nizuojantis, arba atvirkščiai 
– vartojami vakarais dėl at-
palaidavimo, todėl suvarto-
jus ryte jus gali apimti mie-
guistumas. Šios taisyklės itin 
svarbios ir dėl tokių šalutinių 
poveikių kaip pykinimas“, – 
pasakoja J. Deksnienė.

Vaistininkė apžvelgia daž-
niausiai vaistinių lentynose 
ieškomus vitaminus ir trum-
pai papasakoja, kaip kiekvie-
ną iš jų reikėtų vartoti.

Vitaminas C. Jis yra tirpus 
vandenyje. Jį galima vartoti 
bet kuriuo paros metu, tik 
svarbiausia, norint geresnio 
įsisavinimo, šį vitaminą už-
sigerti didesniu kiekiu van-
dens. Taip pat patariama 
rinktis liposominės sudėties 
vitaminą C.

B grupės vitaminai. Šiuos 
vandenyje tirpius vitaminus 
rekomenduojama vartoti ry-
te, kadangi vakare jie gali su-
teikti organizmui energijos ir 
taip prailginti jūsų užmigimo 
laiką. Geriausia juos vartoti 
pusryčių valgymo metu.

Vitaminas D. Šis vitami-

Vitaminai naudingi tik 
tada, kai teisingai juos 

vartojame: pataria, 
ką rinktis ryte, o ką – 

vakare
nas yra tirpstantis riebaluo-
se, todėl jį patariama vartoti 
valgio metu, o geriausia tuo-
met, kai patiekalą sudaro 
daugiau sočiųjų riebalų kaip 
avokadai, natūralus jogurtas 
arba alyvuogių, linų aliejai. 
Jį rekomenduojama vartoti 
pirmoje dienos pusėje, jog 
lengviau galėtumėte užmig-
ti vakare.

Geležis. Šis vitaminas itin 
sudėtingai tirpsta vandenyje. 
Geriausiai mūsų organizmas 
ją pasisavina tuomet, kai ši 
vartojama 1–2  val. prieš val-
gį. O jeigu pasireiškia pilvo 
skausmas, raižymas ar vidu-
riavimas – tuomet bent 2 val. 
po valgio. Geležies preparatų 
nepatartina vartoti kartu su 
pieno produktais bei kava, 
kadangi šie mažina geležies 
pasisavinimą. Kad geležies 
pasisavinimas būtų efekty-
vesnis, rekomenduojama 
kartu vartoti vitaminą C arba 
folio rūgštį.

Multivitaminai. Jie yra 
tirpūs riebaluose, tad norint 
efektyvaus jų įsisavinimo pa-
tariama šiuos gerti ryte arba 
vakare, tik svarbiausia, jog jie 
būtų vartojami valgio metu. 
Valgant tikrai nepamaišys ir 
daugiau sočiųjų riebalų tu-
rintys produktai.

Žuvų taukai. Nepriklauso-
mai, kada vartojate žuvų tau-
kus – ryte ar vakare – svar-
bu juos sugerti valgio metu. 
Vartojant su sočiųjų riebalų 
turinčiais produktais, ome-
ga-3 mūsų organizmas galės 
įsisavinti dar geriau.

Cinkas. Cinko papildai yra 
veiksmingiausi, jei jie varto-
jami bent 1 valandą prieš val-
gį arba 2 valandas po valgio. 
Tačiau jei cinko papildai su-
kelia skrandžio sutrikimus, 
juos galima vartoti ir valgio 
metu.

Magnis. Magnio papildus 
taip pat reikėtų vartoti pa-
valgius, kadangi vartojami 
tuščiu skrandžiu jie sukelti 
viduriavimą. Nors kai kurie 
šį vitaminą geria rytais, jis 
taip pat rekomenduojamas 
vakare, kadangi padeda at-
palaiduoti raumenis.

Probiotikai. Geriausia 
probiotikus vartoti vaka-
re, prieš pat einant miego-
ti, kada mūsų žarnyno vei-
kla būna sulėtėjusi. Taip pat 
svarbu prieš probiotikų var-
tojimą nevalgyti bent porą 
valandų.

Temperatūrų skirtu-
mai lauke ir patalpose 

gali kainuoti išsausėjusias ir 
neretai iki žaizdelių skirs-
tančias lūpas. Nors žiemą 
dauguma yra įpratę šalia 
savęs turėti drėkinantį lūpų 
balzamą, „Eurovaistinės“ 
farmacininkė Miglė Kaza-
kevičienė sako, kad to ne 
visuomet gali pakakti. Todėl 
ji dalinasi patarimais, kaip 
užkirsti kelią lūpų išsausė-
jimui, o taip pat ką daryti, 
jeigu nespėjote imtis pre-
vencinių priemonių.

Kodėl skaudžiai 
suskirdo lūpos?

Temperatūrų skirtumai 
lauke ir patalpose – tai tik 
viena priežastis, dėl ko lūpos 
greičiau išsausėja ir pradeda 
skilinėti, pasakoja „Eurovais-
tinės“ vaistininkė Miglė Ka-
zakevičienė. Anot jos, lūpų 
žaizdelėms įtakos turi ir ne-
teisingi mūsų įpročiai.

„Suskirdusias lūpas galima 
gana greitai pagydyti, tačiau 
daug rimtesnė problema, ku-
ri mus lydi – tai išsausėjusių 
lūpų kramtymas ir atplaišė-
lių drėkinimas liežuviu. Toks 
elgesys gali sukelti tarsi už-
burtą ratą sausoms ir skilinė-
jančioms lūpoms, kai kaskart 
jas bandome sudrėkinti lie-
žuviu ar nusikramtyti atplai-
šėles, neleisdami joms sugyti. 
Tik nustojus tai daryti ir pra-
dėjus papildomai drėkinti 
lūpas, galime susigrąžinti jų 
švelnią ir sveiką odą“, – pasa-
koja M. Kazakevičienė.

Ji išskiria ir daugiau skili-
nėjančias lūpas nulemian-
čių faktorių: dehidratacija, 
vitaminų trūkumas, saulės 

vonios, taip pat kartais lūpų 
oda gali išsausėti dėl netinka-
mos sudėties lūpų balzamo 
ar lūpdažio, kitų kosmetikos 
priemonių ar netgi dantų 
pastos naudojimo.

Daug vandens lygu 
sveikos lūpos

„Pastebėjus, kad lūpos la-
biau išsausėja nei anksčiau, 
atkreipkite dėmesį, ar geria-
te pakankamai vandens. Kai 
mūsų organizmui pritrūksta 
vandens, jis pradeda dehi-
dratuoti. Būtent tai gali nu-
lemti tokius odos pokyčius 
kaip išsausėjimas ar skilinė-
jimas. Dėl to geriant mažiau 
vandens, ilgainiui lūpos gali 
pradėti skirsti. Taip pat įver-
tinkite, ar lūpų išsausėjimas 
nesutampa su tik ką prasirg-
tomis ligomis, kurių simpto-
mai – karščiavimas,  vėmi-
mas ar viduriavimas. Galimai 
ir tokiu atveju jūs netekote 
daug skysčių, o jų neatstačius 
suskilinėjo lūpų oda“, – pasa-
koja M. Kazakevičienė.

Kaip išsirinkti lūpų 
balzamą?

„Norėdami, kad balzamas 
būtų veiksmingas ir nesu-
dirgintų lūpų odos, atkreip-
kite dėmesį į jo sudėtį. Svar-

biausia, rinkitės hipoalergiš-
kas priemones, kurios yra be 
kvapiųjų medžiagų. Taip pat 
venkite tokių ingredientų 
kaip mentolis ar eukaliptas, 
kurie gali sudirginti lūpų odą. 
Vietoje to, sudėtyje ieškokite 
hialurono arba natūralių avo-
kadų, simondsijų aliejų, tau-
kmedžių ir kakavos sviesto. 
Jie apsaugos ir atkurs sausą, 
suskilusią, sutrūkinėjusią lū-
pų odą, taip pat atkurs odos 
barjerą ir optimalų drėgmės 
lygį“, – pataria M. Kazakevi-
čienė.

Saugoti odą žiemą ir 
vasarą

Vaistininkė pasakoja, kad 
nesvarbu, koks metų sezonas 
būtų – žiema, vasara, ar pe-
rinamieji metų laikai, visada 
lauke saugodami savo veido 
odą, nepamirškite to paties 
padaryti ir lūpoms. Prieš iš-
eidami į lauką, net žiemą, 
patepkite lūpas maitinančiu 
arba nuo šalčio apsaugančiu 
balzamu. Taip pat rinkitės 
tokius, kurie turi bent SPF 
30 apsaugą. Būnant lauke 
tokias priemones tepkite kas 
dvi valandas.

Venkite aštraus ir 
rūgštaus maisto

„Aštrus ir rūgštus maistas 
gali dar labiau paskatinti lū-
pų išsausėjimą ir pabloginti 
situaciją, jeigu jos suskeldė-
jusios. Šis maistas gali stipriai 
pažeisti odos apsauginį bar-
jerą ir sulėtinti lūpų žaizdelių 
gijimą. Be to, aštrus maistas 
gali sukelti tik dar daugiau 
nemalonių pojūčių – pa-
vyzdžiui, sukelti deginimą 
ir skausmą pažeistose lūpų 
odos vietose“, – sako M. Ka-
zakevičienė.

Vartokite vitaminus
Kartais lūpų skilinėjimą 

gali sukelti ir vitaminų trū-
kumas, pasakoja vaistininkė. 
Anot jos, tokiais atvejais lūpų 
skilinėjimą gali lydėti papil-
domi simptomai – tinimas, 
pakitusi spalva, ilgesnis įtrū-
kimų gijimas. Tuomet vaisti-
ninkė pataria pasitikrinti, ar 
žmogui netrūksta A, C, E ir 
B grupės vitaminų. Kartais 
gali pakakti vien vitamino 
B2, kuris padeda palaikyti 
normalias odos ir gleivinių 
funkcijas. Tuo tarpu drauge 
vartojami vitaminai A ir E pa-
deda bendrai palaikyti sveiką 
odos būklę.
Kada kreiptis į gydytoją?

Vaistininkė pasakoja, kad 
nors ir rečiau, bet lūpų su-
skeldėjimą gali sukelti ir di-
desnės traumos, susižaloji-
mai. Jeigu skilusi lūpa stipriai 
kraujuoja ir kraujavimą sun-
ku numalšinti, būtina vyk-
ti pas medikus, nes tokiais 
atvejais gali prireikti ir žaiz-
dos susiuvimo. Taip pat rei-
kėtų nedelsti tiems, kuriems 
suskeldėjusios lūpos pradėjo 
tinti, stipriai rausti, deginti 
arba atsirado pūlinukai.

nuo permainingų orų skaudžiai skilinėja lūpos? 
Vaistininkė pataria, kaip greičiau jas pagydyti

Psichologinę ir socialinę 
reabilitaciją žmonėms, 

priklausomiems nuo psi-
choaktyvių medžiagų, teikia 
įstaigos (bendruomenės), 
turinčios šiai pagalbai teikti 
išduotą licenciją. Deja, pasi-
taiko, kad psichosocialinės 
reabilitacijos paslaugas šiems 
asmenims teikia bendruo-
menės, neturinčios tokių 
paslaugų teikimui būtinos 
socialinės globos licencijos. 
Šiuo metu yra 15 licencijuotų 
psichologinės bei socialinės 
reabilitacijos centrų visoje 
Lietuvoje.

Nuo 2015 m. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija 
kartu su partneriais – psicho-
loginės ir socialinės reabilita-
cijos paslaugas teikiančiomis 
įstaigomis – žmonėms, pri-
klausomiems nuo psichoak-

tyviųjų medžiagų, teikia trum-
palaikės socialinės globos 
paslaugas bei psichologinę ir 
socialinę reabilitaciją.

Juridinis asmuo ar kita or-
ganizacija, pageidaujanti žmo-
nėms, priklausomiems nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų, 
teikti psichologinę ir socialinę 
reabilitaciją, t. y. trumpalaikės 
socialinės globos paslaugas, 
turi turėti galiojančią institu-
cinės socialinės globos (trum-
palaikės) socialinę riziką pa-
tiriantiems suaugusiems as-
menims licenciją „Institucinė 
socialinė globa (trumpalaikė) 
socialinę riziką patiriantiems 
suaugusiems asmenims“.

Licencijas išduoda, jų ga-
liojimą sustabdo, galiojimo 
sustabdymą panaikina ir ga-
liojimą panaikina, prižiūri ir 
kontroliuoja, kaip laikomasi 

licencijuojamos veiklos sąly-
gų Socialinių paslaugų prie-
žiūros departamentas 
prie SADM.

Įstaiga, teikdama 
trumpalaikės sociali-
nės globos paslaugas, 
turi vadovautis Soci-
alinės globos normų 
apraše nustatytais šiai 
pagalbai teikti kokybės 
reikalavimais.

Gavus informacijos 
ar kilus įtarimams, kad 
psichologinės ir socia-
linės reabilitacijos pas-
laugas teikianti įstaiga 
veiklą vykdo nelegaliai, 
t. y. neturi šiai veiklai 
vykdyti reikalingos li-
cencijos, ar joje nusta-
tomas nelegalus darbas, 
būtina pranešti Sociali-
nių paslaugų priežiūros 

departamentui ir Valstybinei 
darbo inspekcijai.

nuo permainingų orų skaudžiai skilinėja lūpos? 
Vaistininkė pataria, kaip greičiau jas pagydyti

AKCIJA -30 %

Akcija galioja iki 2023 m. vasario 28 d. 
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

37 €
Kainos nuo

53 €

Virškinamojo 
trakto tyrimų 

programos

Pasirūpinkite savo virškinimo veikla 

Užkirskite kelią 
sunkumo pojūčiui!

Vytauto g. 21a, PRIENAI
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės 06:30 Sve-
čiuose Nomeda 07:30 Ma-
no daina 08:30 Mano pasas 
meluoja 09:00 Labas rytas, 
Lietuva (šeštadienio) 2 09:30 
Žinios. Orai 12:00 Gyvūnai 
genijai 12:55 Audrų vaikai 
13:50 Jaunasis Morsas 15:20 
Gimę džiaugtis 15:30 Žinios. 
Orai 15:45 Sveikinimų kon-
certas 17:30 Beatos virtuvė 
18:30 Žinios. Sportas. Orai 
19:00 Langas į valdžią 19:30 
Stilius 15 20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai (Panora-
ma) 21:00 Mūsų vienas var-
das – Lietuva 22:40 Suknelė 
vestuvėms 00:20 Metai prieš 
karą 02:00 Mokslo ekspresas 
02:20 Ir viso pasaulio negana 
04:25 Jaunasis Morsas

06:05 Deksterio laboratori-
ja (57) 06:35 Zigis ir Ryklys 
(61,62,63) 07:05 Žvėrelių bū-
rys (12) 07:35 Vasaros stovy-
klos sala (29,30) 08:05 Ogis 
ir tarakonai (44,45,46) 08:35 
Tomas ir Džeris (121,122,123) 
09:05 Beprotiškos melodijos 
(3,4) 09:35 KINO PUSRYČIAI 
Kiškių mokykla 11:05 Didy-
sis Tomo ir Džerio nuotykis 
12:10 Trys nindzės imasi veik-
ti 13:55 Laiko valdovas 15:55 
Muškietininkas 17:55 Gyvūnų 
pasaulis 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA AIN-
BO 21:15 Šnipas, kuris mane 
išdūrė 23:35 Mažulė Džeksi 
01:15 Svetimšalis 03:20 Pa-
skutinė tvirtovė 

06:00 Kasagrandes  06:30 
Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
07:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta 07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Tegyvuoja karalius Žiul-
jenas 08:30 Simpsonai 31, 14 
09:00 Į sveikatą! 09:30 Tva-
rumo istorijos 10:00 Virtuvės 
istorijos 10:30 Gardu Gardu 12, 
17 11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 11:30 Kosmosas. Ga-
limi pasauliai 12:30 Neregė-
tas baltųjų lokių gyvenimas 
13:40 Agentas Kodis Benk-
sas. Užduotis Londone 15:40 
Neteisingai apkaltintas 17:20 
Įsikūnijimas 18:30 TV3 žinios 
14 19:20 TV3 sportas 19:27 
TV3 orai 19:30 galvOK 5, 18 
21:30 Vandens forma 00:00 
Fanatikė 01:45 Terminato-
rius. Tamsus likimas  03:55 
Rezidentas  

06:00 Info komentarai su Ar-
nu Mazėčiu 07:00 Draugas 
visam gyvenimui (4,5) 08:00 
Pričiupom! (5,3) 09:00 Lenk-
tynės aplink pasaulį (1) 10:15 
Lego meistrai (9) 11:15 Drau-
gas visam gyvenimui (6,7) 
12:15 Lenktynės aplink pa-
saulį (2) 13:35 Nacionaliniai 
darbo ypatumai (7) 14:35 
Ekstrasensų mūšis (11) 17:00 
Betsafe–LKL čempionatas. Vil-
niaus „Rytas“ - Prienų „Labas 
Gas“ 19:30 Aš matau tavo 

balsą 21:30 Sportas: Dakaras 
2023 (14) 23:10 MANO HERO-
JUS Operacija “Finalas” 01:30 
Sportas: Amerikietiškos imty-
nės (52) 03:30 Tavo eilė 

TV 
06:15 Praeities kartų liudy-
tojai 06:50 Laisvės karžygiai 
07:20 Žiniuonis (30) 08:20 
Danė Lovinski (2) 09:20 Danė 
Lovinski (3) 10:20 Kandisė Re-
nuar (1) 11:20 Tobuli nusikalti-
mai (18) 12:30 Dešimčia metų 
jaunesni per dešimt dienų (18) 
13:30 Merės patiekalai. Len-
gva ir skanu (21,22) 14:20 Sa-
ros Šarat virtuvė (4,5,6) 15:45 
Pavogtas gyvenimas (60,61) 
17:45 Raudonas kambarys 
(134) 18:45 Žiniuonis (31) 
19:45 Praktikantė (7) 21:00 
DETEKTYVO VAKARAS Vera. 
Tiesos kaina 22:55 SNOBO 
KINAS Nuostabi epocha 01:10 
Kapitonė Marlo. Karas, kuris 
turi būti paskutinis 03:05 Dal-
glišo bylos. Įkapės slaugei 

 TV6
06:00 Sandėlių karai 06:30 
Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 07:30 Ekspedicija 
su Stevu Backshallu 08:30 
Kalnų vyrai 09:30 Statybų gi-
das 10:00 Autopilotas 10:30 
Gazas dugnas 11:00 Antinų 
dinastija 11:30 Nuostabūs me-
tų laikai 12:40 Patagonija. Gy-
venimas pasaulio pakraštyje 
13:55 Išlikimas 34, 3401 15:00 
Pragaro kelias 16:00 Sandėlių 
karai 18:00 Lombardų žvaigž-
dės 19:00 Žaidimų žaidimas 
su Ellen 2, 13 20:00 Kiečiau-
si laukinės Aliaskos pilotai 
21:00 Žinios 21:50 Sportas 
21:55 Orai 22:00 Karo dievas 
00:30 Šeima 02:30 Amerikos 
dainų kovos 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Mano geriau-
sias draugas 06:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 07:25 
Auksinis protas 08:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickai-
te 09:00 Pradėk nuo savęs 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau 10:00 Kas geresnio, 
kaimyne? 10:30 Vilniaus są-
siuvinis 11:00 Mes iš Ukrainos 
11:30 Mūsų rusų gatvė 12:00 
Pusryčiai pas kaimyną 12:30 
Širdyje lietuvis 13:30 Smalsu-
mo genas 2 14:00 Prognozė 
14:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija 15:00 Pasivaikščio-
jimai 15:30 Laikinosios sos-
tinės fenomenas 16:00 Eu-
romaxx 2 16:30 Veranda 18 
17:00 Erdvės menas 17:30 
Architektūra žmogui 18:00 
Ribos 19:00 Legendos. Šian-
dien ir visados 20:00 Čia – ki-
nas 20:30 Panorama  20:52 
Sportas. Orai 21:00 Anglų kal-
bos mokytoja 22:30 Justino 
Jaručio koncertas festivalyje 
„Sostinės dienos 2022“ 23:30 
Euromaxx (trumpos) 3 23:45 
Smalsumo genas 2 00:15 
Dabar pasaulyje 00:40 Nuti-
kimas „Nilo Hiltono“ viešbu-
tyje 02:30 Vytautas Mačernis 
02:35 Širdyje lietuvis 03:30 
Prognozė 04:00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija 04:30 Pa-
sivaikščiojimai 05:00 Laiki-
nosios sostinės fenomenas 
05:30 Euromaxx 2

ŠeŠtaDIeNIS PIRMaDIeNISSekMaDIeNIS aNtRaDIeNIS

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Legendos 07:00 
Veranda 07:30 Šventadienio 
mintys 08:00 Išpažinimai 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Čia mano so-
das 09:30 Gamtininko užrašai 
10:00 Gustavo enciklopedija 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai 11:30 Mano geriau-
sias draugas 12:00 Japonijoje 
su Sue Perkins 12:55 Prem-
jera. Vandenyno stebuklai 
13:50 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės 15:30 Žinios. 
Orai 15:45 Istorijos detekty-
vai 16:45 Duokim garo! 18:00 
Klaipėda – Lietuvos vartai į 
pasaulį 1923 19:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis 19:30 Sa-
vaitė 20:30 Panorama 20:52 
Sportas 21:00 Premjera. Trolių 
ferma. Vaidybinis serialas. 1 s. 
22:05 3 minutės iki kino. Filmą 
„Izaokas pristato režisierius Jur-
gis Matulevičius. 22:08 Prem-
jera. Izaokas 23:50 Anglų kal-
bos mokytoja 01:20 Suknelė 
vestuvėms 03:00 Gamtininko 
užrašai 03:30 Vandenyno ste-
buklai 04:20 Agata Kristi. Mįs-
lingos žmogžudystės 

06:10 Deksterio laboratori-
ja (58) 06:40 Zigis ir Ryklys 
(64,65,66) 07:15 Žvėrelių būrys 
(13) 07:45 Vasaros stovyklos 
sala (31,32) 08:15 Ogis ir tara-
konai (47,48,49) 08:45 Tomas 
ir Džeris (124,125,126) 09:15 Be-
protiškos melodijos (5,6) 09:45 
KINO PUSRYČIAI Medžioklės 
sezonas atidarytas 11:25 To-
mas ir Džeris. Sugrįžimas į Ozo 
šalį 13:05 Staiga trisdešimties 
15:00 Keitė ir Leopoldas 17:20 
Teleloto 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 Lie-
tuvos balsas 21:35 PREMJERA 
Pavojingiausias žaidimas. APEX 
23:30 Tai 02:00 Šnipas, kuris 
mane išdūrė  

06:00 Kasagrandes 06:30 
Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
07:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta 07:30 Keista šeimynė-
lė 08:00 Tegyvuoja karalius 
Žiuljenas 08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 09:30 La 
Maistas 10:00 Pasaulis pagal 
moteris 11:00 Svajonių sodai 
12:00 PREMJERA Sniegynuose 
pasislėpusios akys 13:10 Ir ri-
teriai įsimyli 15:20 Užsispyrė-
lės sutramdymas 17:20 Lietu-
vis pas lietuvį 18:30 TV3 žinios 
19:20 TV3 sportas 19:27 TV3 
orai 19:30 VAKARO KINO TE-
ATRAS Garfi ldas 21:05 VĖLYVO 
VAKARO KINO TEATRAS Kalnas 
tarp mūsų 23:20 Air America 
2 01:05 Mirtingos mašinos  
03:15 Air America  

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 07:00 Lietuvos galiū-
nų čempionato finalas. Kė-
dainiai rugpjūčio 27 d. 08:00 
Pričiupom! (4) 08:30 Tauro 
ragas 09:00 Tarptautinis ga-
liūnų turnyras „Europos taurė 
2022“. Panevėžys rugsėjo 3 d. 
10:05 Lego meistrai (10) 11:05 
Draugas visam gyvenimui 
(8,9) 12:15 Lenktynės aplink 
pasaulį (3) 13:35 Nacionaliniai 
darbo ypatumai (8) 14:35 Eks-

trasensų mūšis (12) 17:00 Bet-
safe–LKL čempionatas. Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“ 
- Alytaus „Wolves“. Tiesiogi-
nė transliacija 19:30 Betsa-
fe–LKL čempionatas. Gargždų 
„Gargždai“ - Jonavos „CBet“. 
Tiesioginė transliacija 21:45 
Kas juoksis paskutinis? 22:30 
Dakaras 2023 (15) 00:10 Gy-
vi numirėliai (10) 01:05 Mano 
tobulas gangsteris 02:55 Ope-
racija “Finalas” 

TV 
06:15 Praeities kartų liudytojai 
06:50 Laisvės karžygiai 07:20 
Žiniuonis (31) 08:20 Danė Lo-
vinski (4,5) 10:20 Kandisė Re-
nuar (2) 11:20 Tobuli nusikalti-
mai (19) 12:30 Dešimčia me-
tų jaunesni per dešimt dienų 
(19) 13:30 Sveikinimai 15:45 
Pavogtas gyvenimas (62,63) 
17:45 Raudonas kambarys 
(135) 18:45 Žiniuonis (32) 19:45 
Praktikantė (8) 21:00 DETEKTY-
VO VAKARAS. PREMJERA Pran-
cūziška žmogžudystė. Išdavys-
tės kaina 22:55 Blondinė ieško 
vyro 01:00 Nuostabi epocha 
03:10 Vera. Tiesos kaina  

 TV6
06:00 Sandėlių karai 06:30 
Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 07:30 Ekspedicija su 
Stevu Backshallu 08:30 Kalnų 
vyrai 09:30 Vienam gale ka-
blys 10:00 Praeities žvalgas 
10:30 E– gazas dugnas 11:00 
Antinų dinastija 11:30 Nuosta-
būs metų laikai 12:40 Patago-
nija. Gyvenimas pasaulio pa-
kraštyje 13:55 Antinų dinastija 
14:30 TIESIOGIAI The Ocean Ra-
ce 2023 lenktynių startas 16:00 
Sandėlių karai 18:00 Lombardų 
žvaigždės 19:00 Žaidimų žaidi-
mas su Ellen 20:00 Kiečiausi 
laukinės Aliaskos pilotai 21:00 
Žinios 21:50 Sportas 21:55 Orai 
22:00 NBA Action 22:30 TIE-
SIOGIAI NBA rungtynės Gol-
den State Warriors – Čikagos 
Bulls 01:00 Karo dievas 03:10 
Amerikos dainų kovos 05:40 
Havajai 5.0 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Kiškiai drąsuoliai 
06:35 Padingtono nuotykiai 
07:00 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 07:35 Premjera. Kiš-
kiai drąsuoliai 08:05 Premjera. 
Padingtono nuotykiai 08:25 
Premjera. Smurfai 08:50 Tro-
lių Mumių slėnis 09:35 Prem-
jera. Paskutiniai vaikai Žemėje 
10:00 7 Kauno dienos 10:30 
Tikėjimas ir gyvenimas 11:00 
Kelias 11:30 Menora 12:00 
Šventadienio mintys. Ved. Da-
lia Michelevičiūtė.  12:30 Šv. 
Mišios iš Vilniaus šv. Vyskupo 
Stanislovo ir šv. Vladislovo arki-
katedros bazilikos 13:40 Brolių 
Grimų pasakos. Trys plunksnos 
14:40 Premjera. Vorzelis Gami-
džas 15:30 Premjera. Sekliai 
Lasis ir Maja. Pirmasis tyrimas 
17:00 Stambiu planu 18:00 Iš-
pažinimai  18:30 Kultūros die-
na 19:00 XXI džiazo festivalis 
„Birštonas’2022. Viktorijos Pi-
latovič kvartetas (Ispanija – Lie-
tuva) 20:30 Panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 Žiemoji-
mas su opera 21:30 Vincenzo 
Bellini. Kapulečiai ir Montekiai 
23:50 Procesai 00:20 Izaokas 
02:00 Sekliai Lasis ir Maja. 
Pirmasis tyrimas 03:30 7 Kau-
no dienos 20 04:00 Kūrybinis 
impulsas X  

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, Lie-
tuva 11 06:30 Žinios. Sportas. 
Orai 08:55 Pagalbos šauks-
mas 09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis pėdsakas 
11:15 Euromaxx (trumpos) 28 
11:30 Kas ir kodėl? 91 12:00 
Laukinė gyvūnija 13:00 Bea-
tos virtuvė  14:00 Žinios. Orai 
(Laba diena 14:00) 11 14:20 
Laba diena, Lietuva 11 16:15 
Ist Endo seserys 17:15 Ponių 
rojus 156 18:00 Kas ir kodėl? 
96 18:30 Svarbi valanda 19:30 
Daiktų istorijos 20:30 Pano-
rama 21:00 Dienos tema 9 
21:20 Sportas. Orai (Panora-
ma) 21:30 LRT forumas 22:30 
Dviračio žinios 100 23:00 Tylos 
kelias 23:50 Komisaras Reksas 
00:35 Mano pasas meluoja 
01:05 Daiktų istorijos 02:00 
LRT radijo žinios 02:05 LRT fo-
rumas 03:00 LRT radijo žinios 
03:05 Kas ir kodėl? 96 03:35 
Dviračio žinios 100 04:05 Sa-
vaitė 19 05:00 LRT radijo žinios 
05:05 Šoka Lietuva 3 05:15 
Ponių rojus 156  

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
(59) 06:30 Tomas ir Džeris 
(127,128,129) 07:00 Turtuolė 
varguolė (13) 08:00 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (48,49) 
10:00 Monikai reikia meilės 
(57) 10:30 KK2 penktadie-
nis 12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė (14) 
14:30 Būk mano saulė (47) 
15:30 Tu man gražiausia (4) 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 
Nuo... Iki... 21:00 Rimti reikalai 
5 (73) 21:30 Žinios 22:20 Spor-
tas 22:27 Orai 22:30 VAKARO 
SEANSAS Pirmas nužudymas 
00:30 Juodasis sąrašas (17) 
01:25 Pavojingiausias žaidi-
mas. APEX 03:15 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (48,49)  

06:00 Didvyrių draugužiai 
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Triukšmingi namai 
07:25 Tegyvuoja karalius Žiul-
jenas 07:55 Keista šeimynėlė 
08:25 Simarono žirgas  10:00 
Mažoji našlė 11:00 Dėl meilės 
paaukosiu viską 12:00 Nuo-
dėminga žemė 14:00 Meilė 
ir pinigai 15:00 Simpsonai 31, 
16/17 16:00 TV3 žinios 11 16:27 
TV3 orai 16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 16 19:20 TV3 
sportas 19:27 TV3 orai 19:30 
Dėmesio centre su Edmun-
du Jakilaičiu 20:00 Karštai su 
tv3.lt 21:00 Moterys meluoja 
geriau 21:30 TV3 vakaro žinios 
9 22:20 TV3 sportas 22:27 TV3 
orai 22:30 Ta nejauki akimir-
ka  00:30 Čikagos ugniage-
siai 01:25 Rezidentas 02:20 
Skubi pagalba 03:15 Čikagos 
ugniagesiai  04:10 Gerasis 
daktaras  

06:00 Kalnietis (12) 07:00 Ma-
no virtuvė geriausia (2) 08:30 
44-as skyrius (100) 09:25 Šuo 

(12) 10:30 Nacionaliniai darbo 
ypatumai (8) 11:25 Mentalistas 
(8) 12:20 Kalnietis (13) 13:20 
Mano virtuvė geriausia (3) 
14:50 44-as skyrius (101) 15:55 
Šuo (13) 17:00 Info diena 17:30 
Mentalistas (9) 18:30 Betsa-
fe–LKL čempionatas. Šiaulių 
„Šiauliai“ - Kauno „Žalgiris“ 
21:00 Pasekmė 22:50 Gyvi 
numirėliai (10) 23:45 Mano 
tobulas gangsteris  

TV 
06:00 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu (6) 07:00 Šeimyni-
nės melodramos (20) 08:00 
Uždraustas vaisius (41) 09:00 
Sužeista širdis (171) 10:05 
Danė Lovinski (6) 11:05 Kri-
minalinių tyrimų skyrius (7) 
12:15 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu (7) 13:20 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (16) 14:20 Tobuli nusi-
kaltimai (20) 15:35 Anupama 
(500,501) 16:45 Šeimyninės 
melodramos (21) 17:45 Sužeis-
ta širdis (172) 18:50 Krimina-
linių tyrimų skyrius (8) 20:00 
Įstatymas ir tvarka. Specialių-
jų tyrimų skyrius (17) 21:00 
DETEKTYVO VAKARAS Užjū-
rio detektyvai (43,44) 23:20 
Prancūziška žmogžudystė. Iš-
davystės kaina 01:15 Laukinis 
miestas (131) 02:15 Raudonas 
kambarys (86) 03:10 Uždraus-
tas vaisius (41) 

 TV6
06:30 Havajai 5.0  07:30 Nuo-
gi ir įbauginti  2, 205 08:30 
Autopilotas  09:00 Gazas du-
gnas  09:30 Moderni šeima  
10:30 Simpsonai  31, 12/13 
11:30 Vedęs ir turi vaikų  4, 
412 12:00 Britanijos talentai 
14:00 Nuogi ir įbauginti 2, 
207 15:00 CSI kriminalistai 7, 
719 16:00 Havajai 5.0 18:00 
Moderni šeima 19:00 Vedęs 
ir turi vaikų 4, 414/415 20:00 
Išlikimas Aliaskoje 2, 10 21:00 
Gaujų karai. Smaugliai 22:00 
Deganti žemė  23:50 Tam-
sus vanduo. Bedugnė 01:40 
CSI kriminalistai  7, 719 05:40 
Havajai 5.0

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Ribos 07:00 
Kas ir kodėl? 91 07:30 Beatos 
virtuvė 08:30 Procesai 09:00 
Labas rytas, Lietuva 11 11:30 
Kas geresnio, kaimyne? 12:00 
Erdvės menas 12:30 Architek-
tūra žmogui 13:00 Smalsumo 
genas 2 13:30 Prognozė 14:00 
Sveikinimų koncertas 15:35 
Tarnauti ir ginti 590 16:35 
Gustavo enciklopedija (subti-
truota) 20 17:05 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 18:00 Kalnų 
daktaras 19:00 Mūšio laukas 
19:30 Prisiminimai apie Joną 
Meką 20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai 21:30 Kinas – mano mei-
lė 22:45 Laikinosios sostinės 
fenomenas 23:10 Įspūdingiau-
sios pasaulio salos 00:00 DW 
naujienos rusų kalba 00:15 
Dabar pasaulyje 00:40 Tar-
nauti ir ginti 590 01:40 Savai-
tė 19 02:35 Panorama 03:05 
Dienos tema 03:25 Sportas. 
Orai 03:35 Smalsumo genas 
2 04:05 Prognozė 04:35 LRT 
forumas 05:30 Kas geresnio, 
kaimyne? 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, Lie-
tuva 12 06:30 Žinios. Sportas. 
Orai 08:55 Pagalbos šauks-
mas 09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis pėdsakas 
11:15 Euromaxx (trumpos) 29 
11:30 Kas ir kodėl? 92 12:00 
Laukinė gyvūnija 13:00 Gy-
venk kaip galima švariau 
13:30 Gamtininko užrašai 
14:00 Žinios. Orai (Laba diena 
14:00) 12 14:20 Laba diena, 
Lietuva 12 16:15 Ist Endo sese-
rys 17:15 Ponių rojus 157 18:00 
Kas ir kodėl? 97 18:30 Svarbi 
valanda 19:30 (Ne)emigrantai  
20:30 Panorama 21:00 Die-
nos tema 10 21:20 Sportas. 
Orai (Panorama) 21:30 Isto-
rijos perimetrai 22:30 Dvira-
čio žinios 101 23:00 Tylos ke-
lias 23:55 Komisaras Reksas 
00:40 Čia mano sodas 01:05 
(Ne)emigrantai 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Istorijos peri-
metrai 03:00 LRT radijo žinios 
03:05 Kas ir kodėl? 97 03:35 
Dviračio žinios 101 04:05 Sti-
lius 15 05:00 LRT radijo žinios 
05:05 Šoka Lietuva 4 05:15 
Ponių rojus 157  

06:00 Linksmųjų Neklau-
žadų Kinas. Deksterio labo-
ratorija (60) 06:30 Tomas 
ir Džeris (130,131,132) 07:00 
Turtuolė varguolė (14) 08:00 
Volkeris, Teksaso reindžeris 
(50,51) 10:00 Monikai reikia 
meilės (58,59) 11:00 Nuo... 
Iki... 12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė (15) 
14:30 Būk mano saulė (48) 
15:30 Tu man gražiausia (5) 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 
Bus visko 21:00 Rimti reikalai 
5 (74) 21:30 Žinios 22:20 Spor-
tas 22:27 Orai 22:30 VAKARO 
SEANSAS Prezidento medžio-
klė 00:15 Juodasis sąrašas 
(18) 01:10 Pirmas nužudymas 
03:05 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (50,51) 

06:00 Didvyrių draugužiai 
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Kasagrandes 07:25 
Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
07:55 Karštai su tv3.lt  08:55 
Meilės sūkuryje 10:00 Mažoji 
našlė 11:00 Dėl meilės paau-
kosiu viską 12:00 Nuodėmin-
ga žemė 14:00 Meilė ir pini-
gai 15:00 Simpsonai 31, 18/19 
16:00 TV3 žinios 12 16:27 TV3 
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 
TV3 žinios 17 19:20 TV3 sportas 
19:27 TV3 orai 19:30 Dėmesio 
centre su Edmundu Jakilaičiu 
20:00 Prieš srovę 21:00 Mo-
terys meluoja geriau 21:30 
TV3 vakaro žinios 10 22:20 TV3 
sportas 22:27 TV3 orai 22:30 
Garbės reikalas 00:40 Čikagos 
ugniagesiai 01:30 Rezidentas 
02:25 Skubi pagalba 03:20 Či-
kagos ugniagesiai  04:15 Ge-
rasis daktaras  

06:00 Kalnietis (13) 07:00 Ma-
no virtuvė geriausia (3) 08:30 

44-as skyrius (101) 09:25 Šuo 
(13) 10:30 CSI. Kriminalis-
tai (17) 11:25 Mentalistas (9) 
12:20 Kalnietis (14) 13:20 Ma-
no virtuvė geriausia (4) 14:50 
44-as skyrius (102) 15:55 Šuo 
(14) 17:00 Info diena 17:30 
Mentalistas (10) 18:30 CSI. Kri-
minalistai (18) 19:30 FTB (13) 
20:30 Pričiupom! (6) 21:00 
Pasala 22:50 Pasekmė 00:40 
Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija (2) 01:40 FTB (13)  

TV 
06:00 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu (7) 07:00 Šeimyni-
nės melodramos (21) 08:00 
Uždraustas vaisius (42) 09:00 
Sužeista širdis (172) 10:05 Da-
nė Lovinski (7) 11:05 Krimina-
linių tyrimų skyrius (8) 12:15 
Heldtas. Flirtas su teisingumu 
(8) 13:20 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(17) 14:20 Tobuli nusikaltimai 
(1) 15:35 Anupama (502,503) 
16:45 Šeimyninės melodra-
mos (22) 17:45 Sužeista širdis 
(173) 18:50 Kriminalinių tyrimų 
skyrius (9) 20:00 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (18) 21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Komisaras Diupenas 
(7) 22:55 Užjūrio detektyvai 
(43,44) 01:15 Laukinis miestas 
(132) 02:15 Raudonas kam-
barys (87) 03:10 Uždraustas 
vaisius (42) 

 TV6
06:30 Havajai 5.0  07:30 Nuo-
gi ir įbauginti  2, 206 08:30 
Lombardų žvaigždės  09:00 
E– gazas dugnas  09:30 Mo-
derni šeima  10:30 Simpsonai  
31, 16/17 11:30 Vedęs ir turi vai-
kų  4, 414 12:00 Britanijos ta-
lentai 14:00 Nuogi ir įbauginti 
2, 208 15:00 CSI kriminalistai 
7, 720 16:00 Havajai 5.0 18:00 
Moderni šeima 19:00 Vedęs ir 
turi vaikų 4, 416/417 20:00 Iš-
likimas Aliaskoje 2, 11 21:00 
Gaujų karai. Smaugliai 22:00 
Universalus karys. Regenera-
cija 00:00 Bošas 01:05 Bulis 
02:00 CSI kriminalistai  7, 720 
05:40 Havajai 5.0  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Daiktų istorijos  
07:00 Kas ir kodėl? 92 07:30 
Stilius 15 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite 09:00 La-
bas rytas, Lietuva 12 11:30 Vil-
niaus sąsiuvinis 12:00 Ribos 
13:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija 13:30 Pasivaikščio-
jimai 14:00 Duokim garo! 18 
15:10 Mano pasas meluoja 
15:35 Tarnauti ir ginti 591 16:35 
Veranda 18 17:05 Prisiminimai 
apie Joną Meką 18:00 Kalnų 
daktaras 19:00 7 Kauno die-
nos 20 19:30 Gyvenimas po 
Stounhendžo 20:30 Panora-
ma 21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai 21:30 Laisvės 
kaina. Sąjūdis 22:30 Kultūros 
diena 23:00 Tai kur toliau?  
00:00 DW naujienos rusų 
kalba 00:15 Dabar pasauly-
je 00:40 Tarnauti ir ginti 591 
01:40 Širdyje lietuvis 02:35 
Panorama 03:05 Dienos te-
ma  03:25 Sportas. Orai 03:35 
Atspindžiai. Paveldo kolekcija 
04:05 Pasivaikščiojimai 04:35 
Istorijos perimetrai
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, Lie-
tuva 13 06:30 Žinios. Sportas. 
Orai 08:55 Pagalbos šauks-
mas 09:40 Komisaras Rek-
sas 10:30 Paskutinis pėdsa-
kas 11:15 Euromaxx (trum-
pos) 30 11:30 Kas ir kodėl? 93 
12:00 Laukinė gyvūnija 13:00 
(Ne)emigrantai 14:00 Žinios. 
Orai (Laba diena 14:00) 13 
14:20 Laba diena, Lietuva 13 
16:15 Ist Endo seserys 17:15 
Ponių rojus 158 18:00 Kas ir 
kodėl? 98 18:30 Svarbi valan-
da 19:30 1 000 pasaulio ste-
buklų 20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema 11 21:20 Sportas. 
Orai (Panorama) 21:30 Lietu-
va kalba 22:30 Dviračio žinios 
102 23:00 Vikingai 23:45 Ko-
misaras Reksas 00:35 Langas 
į valdžią 01:05 1 000 pasau-
lio stebuklų 02:00 LRT radi-
jo žinios 02:05 Lietuva kalba 
03:00 LRT radijo žinios 03:05 
Kas ir kodėl? 98 03:35 Dvira-
čio žinios 102 04:05 Mano pa-
sas meluoja 04:30 Čia mano 
sodas 05:00 LRT radijo žinios 
05:05 Šoka Lietuva 5 05:15 
Ponių rojus 158 

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratori-
ja (61) 06:30 Tomas ir Džeris 
(133,134,135) 07:00 Turtuolė 
varguolė (15) 08:00 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (52,53) 
10:00 Monikai reikia meilės 
(60,61) 11:00 Bus visko 12:00 
Vidurdienio žinios 13:20 Tur-
tuolė varguolė (16) 14:30 Būk 
mano saulė (49) 15:30 Tu 
man gražiausia (6) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 18:30 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 KK2 20:00 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou 21:00 
Rimti reikalai 5 (75) 21:30 Ži-
nios 22:20 Sportas 22:27 Orai 
22:30 VAKARO SEANSAS Snai-
peris 01:00 Prezidento me-
džioklė 02:40 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (52,53)  

06:00 Didvyrių draugužiai 
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Kasagrandes 07:25 
Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
07:55 Prieš srovę  08:55 Mei-
lės sūkuryje 10:00 Mažoji naš-
lė 11:00 Dėl meilės paauko-
siu viską 12:00 Nuodėminga 
žemė 14:00 Meilė ir pinigai 
15:00 Simpsonai 31, 20/21 
16:00 TV3 žinios 13 16:27 TV3 
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 
TV3 žinios 18 19:20 TV3 spor-
tas 19:27 TV3 orai 19:30 Dė-
mesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu 20:00 Gero vakaro 
šou 21:00 Moterys meluoja 
geriau 21:30 TV3 vakaro žinios 
11 22:20 TV3 sportas 22:27 TV3 
orai 22:30 Jūrų pėstininkas. Už-
nugaris 00:20 Čikagos ugnia-
gesiai 01:15 Rezidentas 02:10 
Skubi pagalba 03:05 Čikagos 
ugniagesiai  04:00 Gerasis 
daktaras  

06:00 Kalnietis (14) 07:00 Ma-

no virtuvė geriausia (4) 08:30 
44-as skyrius (102) 09:25 Šuo 
(14) 10:30 CSI. Kriminalistai 
(18) 11:25 Mentalistas (10) 
12:20 Kalnietis (15) 13:20 Ma-
no virtuvė geriausia (5) 14:50 
44-as skyrius (103) 15:55 Šuo 
(15) 17:00 Info diena 17:30 
Mentalistas (11) 18:30 CSI. Kri-
minalistai (19) 19:30 FTB (14) 
20:30 Pričiupom! (7) 21:00 
Universalus karys. Sugrįžimas 
22:40 Pasala 00:30 Spec. bū-
rys. Išlieka stipriausi. Australija 
(3) 01:30 FTB (14)  

TV 
06:00 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu (8) 07:00 Šeimyni-
nės melodramos (22) 08:00 
Uždraustas vaisius (43) 09:00 
Sužeista širdis (173) 10:05 Da-
nė Lovinski (8) 11:05 Krimina-
linių tyrimų skyrius (9) 12:15 
Heldtas. Flirtas su teisingumu 
(9) 13:20 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(18) 14:20 Tobuli nusikaltimai 
(2) 15:35 Anupama (504,505) 
16:45 Šeimyninės melodra-
mos (23) 17:45 Sužeista širdis 
(174) 18:50 Kriminalinių tyrimų 
skyrius (10) 20:00 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (19) 21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Komisaras Diupenas 
(8) 22:55 Komisaras Diupenas 
(7) 00:50 Laukinis miestas 
(133) 01:45 Raudonas kam-
barys (88) 02:40 Uždraustas 
vaisius (43) 

 TV6
06:30 Havajai 5.0  07:30 Nuogi 
ir įbauginti  2, 207 08:30 Lom-
bardų žvaigždės  09:00 Vie-
nam gale kablys  09:30 Mo-
derni šeima  10:30 Simpsonai  
31, 18/19 11:30 Vedęs ir turi vai-
kų  4, 416 12:00 Britanijos ta-
lentai 14:00 Nuogi ir įbauginti 
2, 209 15:00 CSI kriminalistai 
7, 721 16:00 Havajai 5.0 18:00 
Moderni šeima 19:00 Vedęs 
ir turi vaikų 4, 418/419 20:00 
Išlikimas Aliaskoje 2, 12 21:00 
Gaujų karai. Smaugliai 22:00 
6 dienos  23:55 Bošas 01:00 
Bulis 01:55 CSI kriminalistai  7, 
721 05:40 Havajai 5.0  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 (Ne)emigrantai 
07:00 Kas ir kodėl? 93 07:30 
Stambiu planu 2 08:30 Tikėji-
mas ir gyvenimas 09:00 Labas 
rytas, Lietuva 13 11:30 Mes iš 
Ukrainos 12:00 Širdyje lietu-
vis 12:50 Laikinosios sostinės 
fenomenas 13:15 Euromaxx 
2 13:40 Kūrybinis impulsas X 
15:35 Tarnauti ir ginti 592 16:35 
7 Kauno dienos 20 17:05 Gyve-
nimas po Stounhendžo 18:00 
Kalnų daktaras 19:00 Dviračio 
žinios 101 19:30 Diana. Inter-
viu, sukrėtęs pasaulį 20:40 
Sportas: Krepšinis. Europos 
taurė 22:45 Tarptautinis Kre-
tingos senosios muzikos festi-
valis 2022 23:50 Nepamirštas 
Vilnius 00:00 DW naujienos 
rusų kalba 00:15 Dabar pa-
saulyje 00:40 Tarnauti ir ginti 
592 01:40 Legendos. Šiandien 
ir visados 02:35 Širdyje lietu-
vis 03:35 Laikinosios sostinės 
fenomenas 04:05 Euromaxx 
2 04:35 Lietuva kalba 05:30 
Mes iš Ukrainos 

PeNktaDIeNISketVIRtaDIeNIS ŠeŠtaDIeNIS

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, Li-
etuva 14 06:30 Žinios. Sportas. 
Orai  08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 Komisaras Reksas 10:30 
Paskutinis pėdsakas 11:15 
Mokslo ekspresas 11:30 Kas 
ir kodėl? 94 12:00 Laukinė 
gyvūnija 13:00 1 000 pasaulio 
stebuklų 14:00 Žinios. Orai 
14:20 Laba diena, Lietuva 14 
16:15 Ist Endo seserys 17:15 
Ponių rojus 159 18:00 Kas ir 
kodėl? 99 18:30 Svarbi valan-
da 19:30 Svečiuose Nomeda 
20:30 Panorama 21:00 Dienos 
tema 12 21:20 Sportas. Orai 
(Panorama) 21:30 Nuomonę 
ant stalo! 22:30 Dviračio žinios 
103 23:00 Vikingai 23:45 
Komisaras Reksas 00:35 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickai-
te 01:05 Svečiuose Nomeda 
02:00 LRT radijo žinios 02:05 
Nuomonę ant stalo! 03:00 LRT 
radijo žinios 03:05 Kas ir kodėl? 
99 03:35 Dviračio žinios 103 
04:05 Langas į valdžią 04:30 
Išpažinimai 05:00 LRT radijo 
žinios 05:05 Šoka Lietuva 6 
05:15 Ponių rojus 159 

  06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
(62) 06:30 Tomas ir Džeris 
(136,137,138) 07:00 Turtuolė 
varguolė (16) 08:00 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (54,55) 
10:00 Rimti reikalai 5 (1,2) 
11:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou 12:00 Vidurdienio 
žinios 13:20 Turtuolė varguolė 
(17) 14:30 Būk mano saulė 
(50) 15:30 Tu man gražiausia 
(7) 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va 18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 
Bučiuoju. Rūta 21:00 Rimti 
reikalai 5 (76) 21:30 Žinios 
22:20 Sportas 22:27 Orai 22:30 
VAKARO SEANSAS Koman-
dosai 00:30 Juodasis sąrašas 
(19) 01:25 Snaiperis 03:45 
Volkeris, Teksaso reindžeris (54) 
04:30 Alchemija 04:55 RETRO-
SPEKTYVA  

06:00 Didvyrių draugužiai 
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Kasagrandes 07:25 Tegy-
vuoja karalius Žiuljenas 07:55 
Gero vakaro šou 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 Mažoji našlė 
11:00 Dėl meilės paaukosiu 
viską 12:00 Nuodėminga žemė 
14:00 Meilė ir pinigai 15:00 
Simpsonai 31, 22/32/1 16:00 
TV3 žinios 14 16:27 TV3 orai 
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 
žinios 19 19:20 TV3 sportas 
19:27 TV3 orai 19:30 Dėmesio 
centre su Edmundu Jakilaičiu 
20:00 Farai 21:00 Moterys me-
luoja geriau 21:30 TV3 vakaro 
žinios 12 22:20 TV3 sportas 
22:27 TV3 orai 22:30 Leikvu-
das 00:20 Čikagos ugniagesiai 
01:15 Rezidentas 02:10 Skubi 
pagalba 03:05 Čikagos ugniag-
esiai  04:00 Gerasis daktaras  

06:00 Kalnietis (15) 07:00 
Mano virtuvė geriausia (5) 

08:30 44-as skyrius (103) 09:25 
Šuo (15) 10:30 CSI. Kriminalistai 
(19) 11:25 Mentalistas (11) 
12:20 Kalnietis (16) 13:20 Mano 
virtuvė geriausia (6) 14:50 44-
as skyrius (104) 15:55 Šuo (16) 
17:00 Info diena 17:30 Men-
talistas (12) 18:30 CSI. Krimi-
nalistai (20) 19:30 FTB (15) 
20:30 Pričiupom! (8) 21:00 
Lūžio taškas 23:00 Universalus 
karys. Sugrįžimas 00:40 Spec. 
būrys. Išlieka stipriausi. Aus-
tralija (4) 01:40 FTB (15) 

TV 
06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (9) 07:00 Šeimyninės 
melodramos (23) 08:00 
Uždraustas vaisius (44) 09:00 
Sužeista širdis (174) 10:05 Danė 
Lovinski (9) 11:05 Kriminalinių 
tyrimų skyrius (10) 12:15 Held-
tas. Flirtas su teisingumu (10) 
13:20 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (19) 
14:20 Tobuli nusikaltimai (3) 
15:35 Anupama (506,507) 
16:45 Šeimyninės melodra-
mos (24) 17:45 Sužeista širdis 
(175) 18:50 Kriminalinių tyrimų 
skyrius (11) 20:00 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (20) 21:00 DETEKTY-
VO VAKARAS. PREMJERA Ne-
apolio niekšai. Tamsa 23:00 
Komisaras Diupenas (8) 00:55 
Laukinis miestas (134) 02:00 
Raudonas kambarys (89) 02:55 
Uždraustas vaisius (44)

 TV6
06:30 Havajai 5.0  07:30 Nuo-
gi ir įbauginti  2, 208 08:30 
Lombardų žvaigždės  09:00 
Praeities žvalgas  09:30 Mod-
erni šeima  10:30 Simpsonai  
31, 20/21 11:30 Vedęs ir turi 
vaikų  4, 418 12:00 Britanijos 
talentai 14:00 Nuogi ir įbauginti 
2, 210 15:00 CSI kriminalistai 7, 
722 16:00 Havajai 5.0 18:00 
Moderni šeima 19:00 Vedęs 
ir turi vaikų 4, 420/421 20:00 
Paskutinis iš vyrų 21:00 Gaujų 
karai. Smaugliai 22:00 Mi-
tika. Didvyrių beieškant 23:55 
Bošas 01:00 Bulis 01:50 CSI 
kriminalistai  7, 722 05:40 Ha-
vajai 5.0  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 1 000 pasaulio 
stebuklų 07:00 Kas ir kodėl? 
94 07:30 Pūga prie Mėmelio. 
Klaipėdos atvadavimo saga 
08:30 Kelias 09:00 Labas ry-
tas, Lietuva 14 11:30 Mūsų 
rusų gatvė 12:00 Legendos. 
Šiandien ir visados 13:00 Ve-
randa 18 13:30 Čia – kinas 14:00 
Justino Jaručio koncertas festi-
valyje „Sostinės dienos 2022“ 
14:55 „Sveiki sugrįžę!“ – Kauno 
S. Dariaus ir S. Girėno stadiono 
atidarymo šou 15:35 Tarnauti ir 
ginti 593 16:35 Čia mano sodas 
17:00 Diana. Interviu, sukrėtęs 
pasaulį 18:00 Kalnų daktaras 
19:30 Šventumo keliai 20:30 
Panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 21:30 3 
minutės iki kino 19 21:33 Sūnus 
23:05 Legendos. Šiandien ir 
visados 00:00 DW naujienos 
rusų kalba 00:15 Dabar pasau-
lyje 00:40 Tarnauti ir ginti 593 
01:40 Stambiu planu 2 02:35 
Panorama 03:05 Dienos tema 
03:25 Sportas. Orai 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 15 06:30 Žinios. 
Sportas. Orai 08:55 Pagalbos 
šauksmas 09:40 Komisaras 
Reksas 10:30 Paskutinis 
pėdsakas 11:15 Mokslo ek-
spresas 11:30 Kas ir kodėl? 
95 12:00 Laukinė gyvūnija 
13:00 Istorijos perimetrai 
14:00 Žinios. Orai (Laba di-
ena 14:00) 15 14:20 Laba di-
ena, Lietuva 15 16:15 Ist En-
do seserys 17:15 Ponių rojus 
160 18:00 Kas ir kodėl? 100 
18:30 Svarbi valanda 19:30 
Mano daina 20:30 Pano-
rama 21:00 Dienos tema 13 
21:20 Sportas. Orai (Pano-
rama) 21:30 Auksinis protas 
22:45 Pasveikink mirtį kitą 
dieną 00:55 Šventojo eln-
io nužudymas 02:55 Kas 
ir kodėl? 100 03:25 Pūga 
prie Mėmelio. Klaipėdos at-
vadavimo saga 04:20 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite 
04:45 Šventadienio mintys 
05:15 Ponių rojus 160 

  0 6 : 0 0  L i n k s m ų j ų 
Neklaužadų Kinas. Dekste-
rio laboratorija (63) 06:30 
Tomas ir Džeris (139,140,141) 
07:00 Turtuolė varguolė 
(17) 08:00 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (56,57) 10:00 
Rimti reikalai 5 (3,4) 11:00 
Bučiuoju. Rūta 12:00 Vidur-
dienio žinios 13:20 Turtuolė 
varguolė (18) 14:30 Būk 
mano saulė (51) 15:30 Tu 
man gražiausia (8) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 18:30 
Žinios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 penktadi-
enis 21:00 SAVAITĖS HITAS 
Hju Glaso legenda 00:05 
Greitojo reagavimo būrys 
02:20 Komandosai 04:00 
Volkeris, Teksaso reindžeris 
(56,57)

06:00 Didvyrių draugužiai 
06:25 Magiškoji komanda 
06:55 Kasagrandes 07:25 
Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
07:55 Farai  08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 Mažoji našlė 
11:00 Dėl meilės paaukosiu 
viską 12:00 Nuodėminga 
žemė 14:00 Meilė ir pinigai 
15:00 Simpsonai 32, 2/3 
16:00 TV3 žinios 15 16:27 
TV3 orai 16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 20 19:20 
TV3 sportas 19:27 TV3 orai 
19:30  Viškis piškis ir tam-
sos žiurkėnas  21:15 Liusi 
23:05 Šauniausi policininkai 
2 00:55 Kalnas tarp mūsų 
02:55 Garbės reikalas

06:00 Kalnietis (16) 07:00 
Mano virtuvė geriausia (6) 
08:30 44-as skyrius (104) 
09:25 Šuo (16) 10:30 CSI. 
Kriminalistai (20) 11:25 
Mentalistas (12) 12:20 Kalni-
etis (17) 13:20 Mano virtuvė 
geriausia (7) 14:50 44-as 
skyrius (105) 15:55 Šuo (17) 
17:00 Info diena 17:30 Men-

talistas (13) 18:30 CSI. Krimi-
nalistai (21) 19:30 Sportas: 
Amerikietiškos imtynės (1) 
21:30 Bėglys 23:10 Lūžio 
taškas 01:10 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. Austral-
ija (5) 

TV 
06:00 Heldtas. Flirtas su 
teis ingumu (10) 07:00 
Šeimyninės melodramos 
(24) 08:00 Uždraustas vaisi-
us (45) 09:00 Sužeista širdis 
(175) 10:05 Danė Lovin-
ski (10) 11:05 Kriminalinių 
tyrimų skyrius (11) 12:15 
Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (11) 13:20 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (20) 14:20 Tobuli 
nusikaltimai (4) 15:35 An-
upama (508,509) 16:45 
Šeimyninės melodramos 
(25) 17:45 Sužeista širdis 
(176) 18:50 Kriminalinių 
tyrimų skyrius (12) 20:00 
Į s t a t y m a s  i r  t v a r k a . 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
(21) 21:00 DETEKTYVO VAKA-
RAS. PREMJERA Kapitonė 
Marlo. Plaštakė naktyje 
22:55 Dalglišo bylos. Juo-
dasis bokštas 00:50 Ne-
apolio niekšai. Tamsa 02:50 
Uždraustas vaisius (45) 

 TV6
06:30 Havajai 5.0  07:30 
Nuogi ir įbauginti  2, 209 
08:30 Lombardų žvaigždės  
09:00 Statybų gidas  09:30 
Moderni  šeima  10:30 
Simpsonai  31, 22/32,1 11:30 
Britanijos talentai 14:00 
Nuogi ir įbauginti 2, 211 
15:00 CSI kriminalistai 7, 
723 16:00 Havajai 5.0 18:00 
Moderni šeima 19:00 Vedęs 
ir turi vaikų 4, 422/423 20:00 
Farai 21:00 Žinios 21:50 
Sportas 21:55 Orai 22:00 
Šefas ant ratų 00:25 Mitika. 
Didvyrių beieškant 02:05 6 
dienos

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Svečiuose 
Nomeda 07:00  Kas  i r 
kodėl? 95 07:30 Istorijos 
perimetrai 08:30 Menora 
09:00 Labas rytas, Lietu-
va 15 11:30 Pusryčiai pas 
kaimyną 12:00 Stambiu 
planu 2 13:00 Pradėk nuo 
savęs 13:30 Mūšio laukas 
14:00 XXI džiazo festiva-
lis „Birštonas’’2022“ 15:05 
DZIAZO MUZIKOS VAKAR-
AS 15:35 Tarnauti ir ginti 
594 16:35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės 17:05 Šventumo 
keliai 18:00 Kalnų daktaras 
19:00 Kultūros diena 19:30 
Eurolyga per LRT 19:45 Spor-
tas: Eurolygos krepšinio 
turnyras 20:50 Eurolyga per 
LRT 21:00 Sportas: Eurolygos 
krepšinio turnyras 21:50 Eu-
rolyga per LRT 22:00 Menki 
juokai 23:50 Nepamirštas 
Vilnius 00:00 DW naujienos 
rusų kalba 00:15 Dabar pa-
saulyje 00:40 Sūnus 02:15 
Tarnauti ir ginti 594 03:10 
Gyvenk kaip galima švariau 
03:35 Pradėk nuo savęs 
04:05 Mūšio laukas 04:35 
Fokusas 05:30 Pusryčiai pas 
kaimyną  

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės 06:30 Nuo-
monę ant stalo! 07:30 Ma-
no daina 08:30 Mano pasas 
meluoja 09:00 Labas rytas, 
Lietuva (šeštadienio) 3 09:30 
Žinios. Orai 12:00 Gyvūnai 
genijai 12:55 Audrų vaikai 
13:50 Jaunasis Morsas 15:20 
Nepamirštas Vilnius 15:30 
Žinios. Orai 15:45 Sveikinimų 
koncertas 17:30 Beatos virtu-
vė 18:30 Žinios. Sportas. Orai 
19:00 Langas į valdžią 19:30 
Stilius 16 20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai (Pano-
rama) 21:00 „Pabandom iš 
naujo!“ 2023. „Eurovizijos“ 
nacionalinė atranka 22:50 
Solsidanas 00:35 Pasveikink 
mirtį kitą dieną 02:45 Gyvū-
nai genijai 03:35 Audrų vaikai 
04:25 Jaunasis Morsas 

06:00 Deksterio laboratori-
ja (62) 06:30 Zigis ir Ryklys 
(67,68,69) 07:00 Žvėrelių bū-
rys (14) 07:30 Vasaros stovy-
klos sala (33,34) 08:00 Ogis 
ir tarakonai (50,51,52) 08:30 
Tomas ir Džeris (136,137,138) 
09:00 Beprotiškos melodijos 
(7,8) 09:30 Ponas Magu (1) 
09:40 KINO PUSRYČIAI De-
besuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša 2 11:30 Trys 
nindzės. Pusdienis pramogų 
parke 13:25 Antroji džiunglių 
knyga. Mauglis ir Balu 15:15 
Legenda apie Zoro 17:55 Gy-
vūnų pasaulis 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 SUPERKINAS Triušis 
Piteris 21:20 Tikslas - ves-
tuvės! 23:05 Vaikinams tai 
patinka! 01:00 Hju Glaso le-
genda 03:45 Greitojo reaga-
vimo būrys  

06:00 Kasagrandes  06:30 
Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
07:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta 07:30 Keista šeimynė-
lė 08:00 Tegyvuoja karalius 
Žiuljenas 08:30 Simpsonai 
32, 4 09:00 Į sveikatą! 09:30 
Tvarumo istorijos 10:00 Vir-
tuvės istorijos 10:30 Gardu 
Gardu 12, 18 11:00 Penkių 
žvaigždučių būstas 11:30 
Kosmosas. Galimi pasauliai 
12:30 Nematoma karalys-
tė 13:40 Daktaras Dolitlis 2  
15:25 Policininkas su puse. 
Naujokė 17:20 Įsikūnijimas 
18:30 TV3 žinios 21 19:20 
TV3 sportas 19:27 TV3 orai 
19:30 galvOK 5, 19 21:30 
Vagiliautojai 00:00 Ir geri 
kartais žudo 01:40 Ta nejau-
ki akimirka 03:20 Šauniausi 
policininkai 2  

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu 07:00 Drau-
gas visam gyvenimui (8,9) 
08:00 Pričiupom! (8,6) 09:00 
Lenktynės aplink pasaulį 
(3) 10:20 Lego meistrai (11) 
11:20 Draugas visam gyve-
nimui (10,11) 12:30 Lenkty-
nės aplink pasaulį (4) 13:50 

Nacionaliniai darbo ypatumai 
(9) 14:55 Ekstrasensų mūšis 
(13) 17:25 Herbas ar skai-
čius. Pasaulio stebuklai (1) 
18:30 Iškvietimas (35) 19:30 
Aš matau tavo balsą 21:30 
Sakalo akis 23:45 Sportas: 
Amerikietiškos imtynės (1) 
01:45 Bėglys 

TV 
  06:15 Praeities kartų liudy-
tojai 06:50 Laisvės karžygiai 
07:20 Žiniuonis (32) 08:20 
Danė Lovinski (7,8) 10:20 
Kandisė Renuar (3) 11:20 To-
buli nusikaltimai (3) 12:30 
Dešimčia metų jaunesni (1,2) 
13:30 Merės patiekalai. Len-
gva ir skanu (23,24) 14:20 Sa-
ros Šarat virtuvė (7,8,9) 15:45 
Pavogtas gyvenimas (64,65) 
17:45 Raudonas kambarys 
(136) 18:45 Žiniuonis (33) 
19:45 Praktikantė (9) 21:00 
DETEKTYVO VAKARAS Vera. 
Slaptos gelmės 22:55 SNOBO 
KINAS Rocketman 01:15 Kapi-
tonė Marlo. Plaštakė naktyje 
03:10 Dalglišo bylos. Juoda-
sis bokštas  

 TV6
06:00 Sandėlių karai 06:30 
Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 07:30 Ekspedicija 
su Stevu Backshallu 08:30 
Kalnų vyrai 09:30 Statybų gi-
das 10:00 Autopilotas 10:30 
Gazas dugnas 11:00 Antinų 
dinastija 11:30 Nuostabūs 
metų laikai 12:40 Patagoni-
ja. Gyvenimas pasaulio pa-
kraštyje 13:55 Išlikimas 34, 
3402 15:00 Pragaro kelias 
16:00 Sandėlių karai 18:00 
Lombardų žvaigždės 19:00 
Žaidimų žaidimas su Ellen 
4, 1 20:00 Kiečiausi lauki-
nės Aliaskos pilotai 21:00 
Žinios 21:50 Sportas 21:55 
Orai 22:00 Svarbus taikinys 
00:00 Šefas ant ratų 02:10 
Britanijos talentai

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Mano geriau-
sias draugas 06:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 07:25 
Auksinis protas 08:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickai-
te 09:00 Pradėk nuo savęs 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau 10:00 Kas geresnio, 
kaimyne? 10:30 Vilniaus są-
siuvinis 11:00 Mes iš Ukrai-
nos 11:30 Mūsų rusų gatvė 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną 
12:30 Širdyje lietuvis 13:30 
Smalsumo genas 3 14:00 
Prognozė 14:30 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija 15:00 Pa-
sivaikščiojimai 15:30 Laiki-
nosios sostinės fenomenas 
16:00 Euromaxx 3 16:30 
Sportas: „Citadele“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė 
20:30 Panorama 20:52 Spor-
tas. Orai 21:00 Ramus tarp 
vilkų 22:30 Lietuvos atlikėjų 
duetų vakaras 23:45 Smal-
sumo genas 3 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:40 Šventojo 
elnio nužudymas 02:35 Šir-
dyje lietuvis 03:30 Prognozė 
04:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija 04:30 Pasivaikš-
čiojimai 05:00 Laikinosios 
sostinės fenomenas 05:30 
Euromaxx 3

tReCIaDIeNIS
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šiukšlės. Paaiškėjo, kad buvo 
kūrenama šašlykinė, saugūs 
atstumai nuo pastatų išlaikyti. 
Pranešimas nepagrįstas. 

SKELBIMAI
Skelbimai priimami 
redakcijoje adresu  
J. Brundzos g. 4-2, 

Prienai 
(I-IV - 8-17 val., V - 8-16 
val., pietūs - 12-13 val.)

arba  
elektroniniu paštu  

redakcija@naujasisgelupis.lt

Nekilnojamas turtas

Perka
Ieškau pirkti 1–2 kambarių butą 
Prienuose. Tel. 8 645 24472.

Ieškau pirkti namą arba so-
dybą Prienų rajone. Tel. 8 671 
76417.   

Perku sodybą su žeme. Gali būti 
miške ar vaizdingoje vietoje 
prie ežero ar upės, pageidautina 
vienkiemis su daugiau žemės. 
Siūlyti tel. 8 611 01110.

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

nuose, F. Martišiaus ir Vytauto 
g. šviesoforų signalais regu-
liuojamoje sankryžoje, vyras 
(g. 2002 m.), vairuodamas 
automobilį „VW Golf“ ir suk-
damas į kairę pusę, kliudė per 
pėsčiųjų perėją ėjusią pėsčiąją 
(g. 1968 m.). Nukentėjusiajai 
prireikė medikų pagalbos, ji 
išvežta į ligoninę. 

2023-01-10 apie 10 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų r. sav., 
Balbieriškio sen., Mackių k., 
Tyliojoje g., nuo gandralizdžio 
kaista laidai, apačioje stulpo 
– dūmai, atviros liepsnos nėra. 
Rūko dūmai iš elektros stulpo. 
Ugniagesiai budėjo, kol atvyko 
ESO darbuotojai ir atjungė 
elektrą.

BIrštoNAS
2023-01-06 apie 22 val. gautas 
pranešimas, kad Birštono sav., 
Birštono sen., Ivoniškių k., 
Vilniaus g., dega tvartas arba 

NUsikaltimai 
ir nelaimĖs

Parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato, 

Marijampolės apskrities Vyrausiojo 
policijos komisariato ir Kauno 

apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos informaciją

PrIENAI
2023-01-05 apie 23 val. gautas 
PK pranešimas, kad Prienų r. 
sav., Veiverių sen., Grigaliūnų 
k., Kvistijos g., reikia pagalbos 
ištraukti užklimpusį policijos 
ekipažą. Buksyravimo lynu 
policijos ekipažas ištrauktas.

2023-01-10 apie 8 val. Prie-

Kvieèiame iki sausio 20 d. teikti kandidatûras tradiciniams
Prienø rajono savivaldybës apdovanojimams 

„Dëkingumas“

2022 metø nominacijos:

METØ ÐVIESUOLIS

METØ POELGIS

UÞ SAVANORYSTÆ

UÞ PRIENØ VARDO GARSINIMÀ

UÞ GYVENIMO PASIEKIMUS

UÞ INDËLÁ Á PRIENØ KRAÐTO EKONOMIKOS AUGIMÀ

Maloniai kvieèiame uþpildyti anketà ir pasiûlyti savo kandidatus. 
Anketà rasite Prienø rajono savivaldybës 

interneto svetainëje www.prienai.lt

Prienø rajono savivaldybës ásteigti apdovanojimai „Dëkingumas“
 teikiami labiausiai savo kraðtui nusipelniusiems þmonëms uþ uolø 

ir sàþiningà darbà, uþ svarø indëlá kuriant rajono gyventojø kultûrinæ,
 ekonominæ, socialinæ ir dvasinæ gerovæ, uþ reikðmingus 

neatlygintinus darbus bendruomenës labui.

Teisæ teikti kandidatus „Dëkingumo“ apdovanojimui, uþpildæ nustatytos 
formos anketà, turi ámonës, ástaigos, organizacijos, asociacijos, 
pavieniai asmenys. Kolektyvinæ, grupës þmoniø teikiamà anketà 
turi pasiraðyti visi asmenys, kurie pritaria siûlomai kandidatûrai 

(vardai, pavardës, paraðai).
Praðome uþpildytas anketas iki 2023 m. sausio 20 d. siøsti 
el. paðtu agne.darguziene@prienai.lt arba paðtu adresu: 

„Dëkingumo“ apdovanojimams, Laisvës a. 12, 59126 Prienai.
Anketas galima palikti ir Prienø rajono savivaldybës sekretoriate.

NekilNojamojo 
turto ageNtūra

„21 amžius“ 
atVYksime, ĮVertiNsime ir sĖkmiNgai 

ParDuosime jūsŲ NekilNojamĄjĮ turtĄ 
aukŠČiausia riNkos kaiNa!

Esame tarp stipriausių 2021/2022 m. įmonių 
Lietuvoje. Ilgametė patirtis, profesionalumas. 

Sklandus, sėkmingas NT pardavimas. 

Tel. 8 624 65456. www.nta21.lt
TARPININKAVIMAS/VERTINIMAS/PIRKIMAS/PARDAVIMAS/KONSULTAVIMAS

Nors maisto ruošimas 
lauke dažnam asoci-

juojasi su vasara – tai galima 
daryti  ir žiemą, pavyzdžiui, 
išsivirti jaukios ir šildančios 
žuvienės. Tai, kad lietuviai 
vis dažniau į savo kasdie-
nį racioną įtraukia žuvį bei 
jūros gėrybes, patvirtina ir 
prekybos tinklų duomenys. 
Tendencijos rodo, kad var-
totojų įpročiai keičiasi ir šie 
produktai nebėra perkami 
tik išskirtinėmis progomis. 
Anot Vaidos Budrienės, pre-
kybos tinklo „Iki“ komuni-
kacijos vadovės, nors popu-
liariausiomis vis dar išlieka 
karpis bei lašiša, pirkėjai vis 
drąsiau išbando ir egzotiš-
kas naujoves. 

„Pastebime, kad žuvis tam-
pa neatsiejama kasdienių 
krepšelių dalis, jos bei jūros 
gėrybių pirkėjai žvalgosi ne 
tik ypatingomis progoms. 
Suprantama, kad vis dažniau 
rinkdamiesi žuvį, pirkėjai ti-
kisi ir įvairaus asortimento 
– jiems svarbu išbandyti nau-
jus skonius. Todėl kiekvieną 
mėnesį juos kviečiame para-
gauti vis kitos rūšies žuvies. 
Pavyzdžiui, sausį žuvies ant 
ledo vitrinose galima ras-
ti egzotiškosios argentinos, 
kuri puikiai tinka tiek kepi-
mui orkaitėje ar keptuvėje, 
tiek žuvienėms virti“, – teigia 
V. Budrienė. 

Kepsninėje ar ant 
laužo – ne tik mėsa

Vilma Juodkazienė, preky-
bos tinklo „Iki“ atstovė, sa-
ko, kad maistą lauke ruošti 
galima nepriklausomai nuo 
sezono. Ji siūlo išbandyti tai 
daryti ir žiemą –  pietų ruoša 
apsnigtame kieme gali tapti 
smagia savaitgalio pramoga 
visai šeimai. 

„Maisto gaminimas ant 
grilio dažnam asocijuojasi su 
įvairiausiais keptos mėsos 
patiekalais, tačiau nebijokite 
eksperimentuoti ir kepsninė-

Verdame aromatingą žuvienę: 
pasimėgaukite lauke ruoštais 

savaitgalio pietumis

Ant laužo ar grilio virta klasikinė 
žuvienė

Reikės:
• 3 skirtingų rūšių žuvų
• 2 svogūnų
• 3 lauro lapų
• 30 g krapų
• žiupsnelio druskos
• žiupsnelio pipirų
Žuvis nuskuskite, pašalinkite vidurius bei pažiaunes, ge-

rai nuplaukite ir supjaustykite dideliais gabalais. Svogūną 
ir krapus susmulkinkite. Ant laužo ketaus puode užvirki-
te vandenį ir sudėkite visas žuvies dalis, įskaitant uodegą 
bei galvą. Virkite 10 minučių. Tuomet suberkite smulkintą 
svogūną, laupo lapus, įberkite druskos bei pipirų ir virkite 
dar 15 minučių. Galiausiai nukelkite puodą nuo ugnies ir 
išimkite išvirusias žuvies galvas bei uodegas. Paskutinis 
akcentas – suberkite smulkintus krapus. 

je ar ant laužo pasigaminkite 
įvairesnių valgių. Pavyzdžiui, 
išsivirkite šildančios, žiemos 
pietums tobulai tiksiančios 
sriubos“, – siūlo V. Juodka-
zienė. 

Pasak V. Juodkazienės, šis 
patiekalas – ne tik skanus, bet 
ir sveikas, nekaloringas. Be 
to, tradicinei žuvienei išvirti 
reikia vos kelių ingredientų: 
žuvies, pipirų, lauro lapų, svo-
gūno ir krapų. 

Lauke ruošta žuvienė – 
ypatingesnė

„Žuvienę lietuviai ant laužo 
virdavo nuo pat senų seno-
vės. Ruošiama lauke ši sriuba 
įgauna dar ypatingesnio sko-
nio bei aromato. Visgi, kaip ir 
kitos sriubos, taip ir gera žu-
vienė prasideda nuo tinkamai 
išvirto sultinio. Jį pasiruošti 
– tikrai nesudėtinga. Tradi-
ciškai žuvies sultinys verda-
mas iš žuvies galvų, prieš  tai 
kruopščiai pašalinus žiau-
nas. Šis žingsnis svarbus, ne 
žiaunos sultiniui gali suteikti 
nepageidaujamo kartumo“, 
– pasakoja „Iki“ atstovė. 

Anot jos, tam, kad žuvie-
nė būtų dar gardesnė, ją ge-
riausia virti iš trijų skirtingų 

žuvies rūšių – kiekviena jų 
suteiks savito sodraus sko-
nio. Be to, sultiniui galite pa-
naudoti ir pačius įvairiausius 
daržovių likučius – čia puikiai 
tinka salieras, morka, svogū-
nai, jų galite net nepjausty-
ti ir nelupti. Žinoma, reikėtų 
nepamiršti ir pipirų žirne-
lių, lauro lapų bei žiupsnio 
druskos. 

„Kai sultinys išverda, nepa-
mirškite jo perkošti ir pašalti 
suvirusių daržovių bei žuvies 
galvų. Papildomai galite įdėti 
smulkintų morkų, bulvių bei 
kitų daržovių, tačiau, kaip jau 
minėta anksčiau – tikroji žu-
vienė yra gaminama tik iš žu-
vies, svogūno, pipirų, lauro la-
pų ir krapų – nieko daugiau“, 
–  pabrėžia V. Juodkazienė. 

Dar viena taisyklė  – išvirus 
sultiniui, žuvienės ilgai kaitin-
ti nereikėtų. Susmulkintiems 
žuvies gabaliukams išvirti už-
teks iki 10 minučių. Kitaip jie 
gali pervirti ir pavirsti į košę.

„Geriausia žuvienę virti ne-
uždengtame puode – pama-
tysite, rezultatas tikrai nuste-
bins“, –  sako ji ir dalijasi tra-
diciniu, lengvai pagaminamos 
žuvienės receptu. 
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Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre sausio mėn. eksponuo-
jama Karolinos Alaburdaitės 
fotografijų paroda „Gyvenimo 
apžavai“. 

Pakuonio bibliotekoje sausio 
mėn. eksponuojama Reginos 
Žvirblienės megztų drabužių 
lėlėms paroda „Nėriniuota, 
nėriniuota ir marga...“.

Pakuonio  laisvalaikio salėje 
sausio mėn. eksponuojama 
Prienų meno mokyklos dailės 
klasės darbų paroda „Iš pasakų 
knygos“.

Šilavoto laisvalaikio salėje sau-
sio mėn. eksponuojama Gabijos 
Guobytės autorinė tapybos 
darbų paroda.

Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje sausio mėn. eksponuo-
jama Birštono kultūros centro 
fotostudijos „Varpas“ fotografijų 
paroda „Almanachas 2022“.

Ašmintos laisvalaikio salėje 
sausio mėn. eksponuojama 
fotografijų  paroda „Keliaujam 
su daina“, skirta Ašmintos lais-
valaikio salės folkloro grupės 
„Ošvenčia“ veiklos 20-mečiui.

Prienų rajono savivaldybėje (2 
aukšte) eksponuojama Prienų 
krašto muziejaus parengta fo-
tografijų paroda „Senųjų Prienų 
vaizdai“.

BirŠtonAS

Sausio 14 d. 21:00 val. Gyvos 
muzikos vakaras. Vieta: Vy-
tautas Mineral SPA, Karalienės 
Barboros al. 2.

Sausio 14 d. 19:00 val. Elvyros 
estradinis koncertas. Vieta: 
Birštono sanatorija „Versmė“, 
B. Sruogos g. 9.

Sausio 17 d. 18:00 val. Ligitos 
Jakučionytės knygelės „Ačiū, 
kad pasakei: mokomės grįžta-
mojo ryšio“ pristatymas. Vieta: 
Birštono viešoji biblioteka, S. 
Dariaus ir S. Girėno g. 12.

Sausio 17 d. 19:00 val. Meno 
terapija. Vieta: Birštono sana-
torijos „Versmė“ biuvetė, B. 
Sruogos g. 9.   

Sausio 17 d. 19:00 val. Žaidimas 
„Auksinis protas“. Vieta: Biršto-
no sanatorijos „Versmė“ teritori-
joje įsikūrusi nauja kavinė-baras 
„Sala“, B. Sruogos g. 6. 

Sausio 18 d. 19:00 val. Komedija 
„Intrigantės“. Vieta: Birštono 
kultūros centras, Jaunimo g. 4.

Sausio 18 d. 19:00 val. Kino 
filmas „Tarp mūsų, mergaičių“. 
Vieta: Birštono sanatorija „Vers-
mė“, B. Sruogos g. 9. 

Sausio 19 d. 19:00 val. Šokių va-
karas. Vieta: Birštono sanatorija 
„Versmė“, B. Sruogos g. 9. 

Sausio 21 d. 19:00 val. Alekso 
Lemano estradinis koncertas. 
Vieta: Birštono sanatorija „Vers-
mė“, B. Sruogos g. 9.

Sausio 21 d. 21:00 val. Gyvos 
muzikos vakaras. Vieta: Vy-

skElbimai
Miežius. Tel. 8 677 31879.

Sausus kukurūzus, supakuotus 
po 40 kg ir 500 kg. Tel. 8 616 
46727.

Amonio salietrą (lietuviška) ir 
amonio sulfatą (suomiškas). 
Tel. 8 683 92884.

Perka
Brangiai perka įvairius ver-
šelius nuo 2 sav. iki 8 sav. 
amžiaus ir avis. Sveria el. 
svarstyklėmis. Atsiskaito 
vietoje, iš karto. Tel. 8 612 
34503. 

Superkame karves, 
bulius ir telyčias. 

KREKENAVOS 
AGROFIRMOS supirkėja 

Olga Smailienė. 
Tel. 8 612 02125.

Įvairios prekės

Parduoda
Skaldytas lapuočių malkas. 
Taip pat vežame rąsteliais. 
Už kiekį garantuojame, at-
vežimas nemokamas. Tel. 8 
648 75466.

Miško savininkas – lapuočių ir 
spygliuočių malkas. Pristato. 
Perka mišką. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 66155.

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

Paskolos ir pasko-
lų re�inansavimas, 
autolizingas. Suteikia-
me paskolas ir refinansuo-
jame (padengiame) turimas 
sumoje nuo 100 iki 25 000 
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 84 
mėn. Palūkanos konkurencin-
gai mažiausios rinkoje. Pirmą 
įmoką galime atidėti iki 3 mėn. 
Paskolos nuo 5000 eurų išduo-
damos laikotarpiui iki 120 mėn. 
Konsultuojame pensijų kaupi-
mo II-III pakopoje klausimais. 
Tarpininkas Ričiardas (ind. 
veiklos pažym. Nr. 621263). Tel. 
8 601 50935. 

sklYPŲ kaDastriNiai 
mataVimai 

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

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

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

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

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

tel.: 8 683 98043, 
8 614 38124. 

Profesionali stogdengių 
brigada atlieka visus stogo 
remonto, įrengimo darbus. 

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

Greitai bei kokybiškai mon-
tuojame nerūdijančio plieno 
įdėklus ir pristatomus apšil-
tintus kaminus. Garantija. 
Tel. 8 607 45419.

Betonavimo, mūrijimo ir griovi-
mo darbai. Tvorų montavimas. 
Tel. 8 600 96399. 

Pilnas pamatų įrengimas (že-
mės nustumdymas, polių grę-
žimas, rostverkas, armatūros 
karkasai, apšiltinimas ir užpy-
limas). Tel. 8 620 85350.

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

Nekilnojamas turtas

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

Automobiliai, dalys

Parduoda
„Nisan Note“ (2006 m., 1,5 l, D, 
yra TA, rida 198 000 km, juodos 
spalvos). Tel. 8 611 26273.

Žemės ūkis

Parduoda

KIAULIENOS 
SKERDIENA 
PUSELĖMIS

(puselė sveria 
apie 50-60 kg) 

LIETUVIŠKA SVILINTA 
3,45 Eur/kg

Pateikiame kokybės sertifikatą, 
kad mėsa lietuviška.

Atvežame nemokamai. 
PARDUODAME
BULVES „Vineta
(0,55 Eur/kg.) 

Tel. 8 607 12690.
Kiaules (pagal gyvą svorį). Tel. 
8 650 48061.

Kiaules, kviečius, kvietrugius ir 
kietojo kuro katilą  „Dacon32D“. 
Tel. 8 689 62945.

Pašarines bulves, kvietrugius ir 
avižas. Pageidaujant atveža. Tel. 
8 606 68613.

SKELBIMŲ ĮKAINIAI 
su PVM

Paprastas skelbimas
2,50 Eur / vnt.

Paryškintas skelbimas
3,00 Eur / vnt.

Skelbimas rėmelyje
5,00 Eur / vnt.

Užuojauta, padėka
10,00 (padidinta 15,00) 

Eur / vnt.
Nekrologas

20,00 Eur / vnt.
Žemės matavimų 

informacija, pranešimas 
(iki 8,4×5,0 cm)
15,00 Eur / vnt.

Reklama (8,4 x 6 cm) rėme-
lyje skelbimų puslapiuose

10,00 Eur / vnt.
Sveikinimas 

pirmame puslapyje
25,00 Eur / vnt.

Sveikinimas 
kituose puslapiuose

12,00 Eur / vnt.

Skelbimai užsakomi ir ap-
mokami redakcijoje arba el.p. 
redakcija@naujasisgelupis.lt.

Atlieku visus santechnikos 
darbus: radiatorių keitimas, 
katilinių, vamzdynų ir kana-
lizacijos montavimas. Žemos 
kainos. Atliktų darbų garan-
tija, kokybiškos medžiagos. 
Darbai atliekami sutartu 
laiku ir tvarkingai. Tel. 8 699 
59059.

Remontuoju skalbykles, elek-
trines virykles, orkaites, džio-
vykles, indaploves. Atvykstu 
į namus. Suteikiu garantiją. 
Tel. 8 647 55929.

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

rENGINIAI
PriEnAi

Sausio 24 d. 18.00 val. Prienų 

kultūros ir laisvalaikio centre 
– animacinis filmas „Kiškių 
mokykla“. Bilieto kaina – 5.50 
Eur. Bilietus galite įsigyti:  PKLC 
kasoje I–V – 17.00–18.00 val.

LAiSVĖS GynĖJŲ DiEnAi 
SKirti rEnGiniAi 
PriEnŲ KrAŠtE

Sausio 13–16 dienomis Jiezno 
bibliotekoje – literatūros paroda 
„Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų 
diena“.

Sausio 11 d. – vasario 11 d. 
Prienų krašto muziejuje eks-
ponuojama Leonardo Skirpsto 
fotografijų paroda „Dienos ir 
naktys: būti ar nebūti“, skirta 
Sausio 13-osios įvykiams at-
minti.

Sausio 11–20 dienomis Prienų 
Justino Marcinkevičiaus viešo-
joje bibliotekoje –  literatūros  
paroda „Lietuva juos užklojo 
amžina laisve...“.

Sausio 13–23 dienomis Pa-
kuonio Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčioje – Pa-
kuonio pagrindinės mokyklos 
mokinių piešinių paroda „Dova-
na Lietuvos laisvės gynėjams“.

Sausio 9–17 dienomis – literatū-
ros paroda „Atmintis gyva, nes 
liudija“ Stakliškių bibliotekoje.

Sausio 15 d. 9.30 val. – šv. Mišios 
Veiverių šv. Liudviko bažnyčioje. 
Po šv. Mišių – Laisvės gynėjų 
dienos minėjimas. Dalyvauja 
Veiverių kultūros ir laisvalaikio 
centro vokalo studija „Cukraus 
pudra“.

Sausio 10–20 dienomis Veiverių 
bibliotekoje – literatūros paroda 
„Laisvės gynėjų diena“.

Sausio 19 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyks VUL Santaros klinikų Kraujo centro rengiama

 KRAUJO DONORYSTĖS AKCIJA
Kviečiame visus, neabejingus Prienų miesto gyventojus ateiti ir pasidalinti gerumu su tais, kurie 

kiekvieną dieną laukia pagalbos. Kraujo dovanoti gali sveiki, 18-65 metų amžiaus žmonės, neturintys 
lėtinių ar piktybinių susirgimų. Donorystės dieną turite būti pavalgę, gerti daugiau vandens ir su su savimi 

turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcija vyks nuo 10:00 iki 17:00 val
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jančių detalių. Tiesa, joms lei-
džiama parinkti naujas, kons-
truktoriuje nesančias spalvas 
– tai kuriant šį modelį taip pat 
teko padaryti.

„Reikėjo daug kantrybės ir 
tas užtruko tikrai pakankamai 
ilgai, nes tai vienas sudėtin-
giausių darbų, kuriuos aš esu 
sukonstravęs“, – pasakojo R. 
Mikšiūnas.

Įkėlus modelį į specialą 
svetainę, skirtą tokiems su-
manymams, jis jau sulaukė 
per 4 tūkst. žmonių palaiky-
mo. Tam, kad modelis būtų 
svarstomas masiniam įgyven-
dinimui, jis turi iki gegužės su-
laukti bent 10 tūkst. žmonių 
palaikymo. Autorius mano, 
jog tai pasiekti – realu.

Jis prognozuoja, jog toles-
niame etape teks varžytis su 
maždaug 30 modelių, iš ku-
rių bus atrinkti du-trys, tap-
siantys naujaisiais „Lego“ 
rinkiniais.

„Pasiekimas būtų toks, kad 
Kauno modernizmas bū-
tų labai populiarinamas už-
sienyje, net jeigu jis netaps 
„Lego“ rinkiniu“, – kalbėjo R. 
Mikšiūnas.

Kaunas siekia tarpukario 
modernizmo pastatus įtrauk-
ti į UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą.

ozono sluoksnis 
atsikuria, bet 

jam kyla pavojus 
dėl Saulės 

kaitros mažinimo 
schemų

Paryžius, sausio 10 d. (AFP-
BNS). Ozono sluoksnis, sau-
gantis gyvybę Žemėje nuo 
pražūtingos Saulės spindu-
liuotės, per kelis dešimtme-
čius atsistatys, tačiau prieš-
taringai vertinamos geoin-
žinerijos schemos, kuriomis 
siekiama sušvelninti pasauli-
nį atšilimą, gali sustabdyti šią 
pažangą, pirmadienį įspėta 
svarbiame moksliniame ver-
tinime.

Nuo XX amžiaus 8-o de-
šimtmečio vidurio dėl tam 
tikrų pramoninių aerozolių 
stratosferoje, esančioje nuo 
11 iki 40 kilometrų virš Že-
mės paviršiaus, retėja 
ozonas.

1987 metais beveik 

tautas Mineral SPA, Karalienės 
Barboros al. 2.

Sausio 23 d. 10:00 val. Spek-
taklis „Building a tent“. Vieta: 
Birštono kultūros centras, Jau-
nimo g. 4.

Sausio 23 d. 19:00 val. Kino fil-
mas „Burleska“. Vieta: Birštono 
sanatorija „Versmė“, B. Sruogos 
g. 9.

Sausio 24 d. 10:00 val. Spekta-
klis „UNI“. Vieta: Birštono kultū-
ros centras, Jaunimo g. 4.

Sausio 24 d. 17:30 val. Animaci-
nis filmas „Kiškių mokykla. Mi-
sija „Kiaušiniai“. Vieta: Birštono 
kultūros centras, Jaunimo g. 4.

Sausio 24 d. 19:00 val. Meno 
terapija. Vieta: Birštono sana-
torijos „Versmė“ biuvetė, B. 
Sruogos g. 9.    

Sausio 24 d. 19:00 val. Žaidimas 
„Auksinis protas“. Vieta: Biršto-
no sanatorijos „Versmė“ teritori-
joje įsikūrusi nauja kavinė-baras 
„Sala“, B. Sruogos g. 6. 

Sausio 25 d. 11:00 val. Spekta-
klis „Neregėtas pasaulis“. Vieta: 
Birštono kultūros centras, Jau-
nimo g. 4.

Sausio 25 d. 19:00 val. Kino fil-
mas „Tamsiausia valanda“. Vieta: 
Birštono sanatorija „Versmė“, B. 
Sruogos g. 9. 

Sausio 26 d. 19:00 val. Šokių va-
karas. Vieta: Birštono sanatorija 
„Versmė“, B. Sruogos g. 9. 

Sausio 27 d. 18:00 val. Luanos 
Masienės fotografijų paroda 
„Kasdienybė be civilizacijos 
grimo“. Vieta: Birštono kultūros 
centras, Jaunimo g. 4.

Sausio 28 d. 21:00 val. Gyvos 
muzikos vakaras. Vieta: Vy-
tautas Mineral SPA, Karalienės 
Barboros al. 2.

Sausio 28 d. 19:00 val. Spekta-
klis „Kur dingo Elizabet“. Vieta: 
Birštono sanatorija „Versmė“, B. 
Sruogos g. 9.

Sausio 30 d. 19:00 val. Kino 
filmas „Antrasis šansas“. Vieta: 
Birštono sanatorija „Versmė“, 
B. Sruogos g. 9.

Sausio 31 d. 19:00 val. Paskai-
ta „Bendras kraujo apytakos 
sutrikimas, aterosklerotiniai 
pakitimai kraujagyslių sistemo-
je“. Vieta: Birštono sanatorijos 
„Versmė“ biuvetė, B. Sruogos 
g. 9.   

KrEPšINIS
LiEtuVoS KrEPŠinio LyGA

VAržyBoS

Sausio 14 d. 17:00 val. Vilniaus 
„Rytas“ - Prienų „Labas Gas“. Tie-
sioginė transliacija: Go3, BTV.

Sausio 28 d. 17:00 val. Panevė-
žio „7Bet-Lietkabelis“ - Prienų 
„Labas Gas“. Tiesioginė trans-
liacija: Go3.

Vasario 4 d. 17:00 val. Prienų 
„Labas Gas“ - Kėdainių „Ne-
vėžis–Optibet“. Vieta: Prienų 
sporto arena, Pramonės g. 20. 

Tiesioginė transliacija: Go3.

Vasario 12 d. 17:00 val. Kauno 
„Žalgiris“ - Prienų „Labas Gas“. 
Tiesioginė transliacija: Go3, 
BTV.

Vasario 14 d. 18:30 val. Jonavos 
„CBet“ - Prienų „Labas Gas“. Tie-
sioginė transliacija: Go3, BTV.

HoroSKoPAS

SAuSio 16-22 D.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Stichija: Oras
Planeta: Uranas

Savaitės diena: šeštadienis
Akmuo: cirkonas ir granatas

Spalvos: violetinė ir pilka

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Jūs norėtumėte naujaisiais me-
tais nustebinti kitus savo idėjo-
mis, todėl esate linkęs skeptiškai 
žiūrėti į svetimus pasiūlymus. 
Tai gali būti klaida. Jei jūsų siū-
loma kryptis pasirodys esanti 
neperspektyvi, visi liksite prie 
suskilusios geldos. Turėkite gal-
voje, kad ir maži laimėjimai yra 
vertingi ir gerbtini. Jūsų įtaka šią 
savaitę bus ypač didelė, jei esate 
gimęs per jaunatį ar pilnatį.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Deja, pirmosiomis naujųjų metų 
savaitėmis tenka taisyti klaidas, 
kurių privėlėte dar senaisiais 
metais, o dabar imate jausti jų 
padarinius. Kartu ruoškitės ar-
tėjančiam naujam etapui savo 
gyvenime. Jūsų savijautą labai 
pagerintų arba neleistų jai pa-
blogėti reguliarūs fiziniai pra-
timai. Būkite santūresnis ben-
draudamas su moterimis - ga-
lite skaudžiai įžeisti nė pats to 
nepajutęs ir tokiu būdu įsigyti 
priešą.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Antrąją metų savaitę jūsų laukia 
galybė šansų. Jūs tik kankinsitės, 
negalėdamas išsirinkti vieno ke-
lio, tačiau atsiras kažkokia svar-
bi priežastis, kuri viską nulems. 
Nesipriešinkite susiklostan-
čioms aplinkybėms. Jei būsite 
lankstus ir sumanus, ir pralai-
mėdamas galite išlošti.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Savaitės pradžioje turėsite gerą 
progą pataisyti finansinius rei-
kalus. Nemažai laiko pareika-
laus namų rūpesčiai. Jei reikės, 
nevenkite diskusijos su šeimos 
nariais. Savo nuomonę galite 
ir privalote apginti. Kankins ne 
taip seniai praėjusių dienų ilge-
sys. Dar neturintiems partnerio 
- didelė tikimybė užmegzti pers-
pektyvią draugystę.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Jūs įsivaizduojate, kad naujai-
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skElbimai

Lietuvis Kauno 
tarpukario 

modernizmo 
pastatą siekia 

paversti „Lego“ 
rinkiniu

Kaunas, sausio 11 d. (BNS). 
Lietuvis „Lego“ modelių kūrė-
jas siekia vieną iš Kauno tar-
pukario modernizmo pas-
tatų paversti oficialiu šio po-
puliaraus konstruktoriaus 
rinkiniu.

„Lego“ modelių kūrėjas, ar-
chitektūros paveldo puoselė-
tojas Rokas Mikšiūnas kons-
truktoriaus modelių idėjoms 
skirtame puslapyje patalpino 
iš maždaug 2,6 tūkst. detalių 
sukurtą ikoniškojo Iljinų šei-
mos namo modelį.

„Jau prieš Iljinų namą kū-
riau įvairius modelius dariau 
tą for fun (savo malonumui 
– BNS). Išsikėliau tokį tikslą, 
kad noriu kažką susikurti su-
dėtingesnio, įspūdingiau – ir 
kad mano kūryba būtų pama-
tyta, ir Kauno modernizmas 
būtų pamatytas“, – BNS sakė 
modelio autorius.

Pasak jo, išsirinkti pastatą 
nebuvo sudėtinga, nes Arno 
Funko projektuotas pastatas 
yra vienas labiausiai atpažįs-
tamų tarpukario moderniz-
mo pastatų Kaune šalia Pie-
no centro rūmų ar centrinio 
pašto.

Vis dėlto pats modelio kūri-
mas, pasak R. Mikšiūno, buvo 
nemažas iššūkis.

„Sudėtingiausias momen-
tas yra, kai pasiimi pastatą, su-
sirasti planą, nuotrauką, tada 
pagal tą nuotrauką atkurti“, – 
pasakojo modelio autorius.

Pastate taip pat įrengti kam-
bariai, o juose – autentiško to 
meto stiliaus baldai, fortepi-
jonas.

Pasak autoriaus, prie šio 
kūrinio jis per maždaug dve-
jus metus galėjo praleisti apie 
100 valandų, o didžiausiu iš-
šūkiu tapo kampiniai langai 
su raudonu apvadu bei už-
tikrinti, kad pastato erkeris 
su apvaliu langu nebūtų per 
didelis ir atitiktų pastato pro-
porcijas.

Išskirtinių formų pastato 
modelį pagal „Lego“ taisykles 
jis konstravo tik iš egzistuo-

siais metais turėtumėte imtis tik 
įdomių ir malonių darbų. Karš-
tligiškai kabinsitės kiekvieno 
naujo šanso, tad būdamas nepa-
kankamai apdairus galite gero-
kai nusivilti. Jei turite vaikų, šią 
savaitę kartu praleistas laikas 
bus abiems pusėms ypač malo-
nus. Tikėkitės esminių pokyčių 
profesinėje veikloje.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Šiuo metu esate paskendęs gra-
žiose svajonėse. Deja, tikriausiai 
ne kartą teks susitaikyti su kom-
promisiniais sprendimais. Užsi-
imkite savo reikalais, o pastovu-
mas, kurio tikitės, ateis kiek vė-
liau. Susilaikykite nuo finansinių 
sandėrių ar negyvybiškai būtinų 
pirkinių. Jūsų planus gali radika-
liai pakeisti skambutis ar laiškas 
iš tolimos šalies.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Metai prasidėjo gana maloniai, 
bet kai kurie įvykiai gerokai 
keičia jūsų iš anksto suplanuo-
tą programą. Nesikarščiuokite 
ir nepasikliaukite emocijomis. 
Šituose reikaluose jums padės 
tik šaltas protas ir gerai apgalvo-
ti, racionalūs sandėriai. Patinka 
jums tai ar ne, bet kompromiso 
neišvengsite.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Šią savaitę ir seksis, ir norėsis 
bendrauti su žmonėmis. Rašy-
kite laiškus, skambinkite tele-
fonu, eikite į svečius ir kvieskite 
draugus pas save. Juk ne visus 
per švenčių sumaištį spėjote 
bent pasveikinti? Antroje savai-
tės pusėje galite išgirsti negražių 
apkalbų apie sau artimą žmogų. 
Protingai pasielgsite, jei sugebė-
site nekreipti į jas dėmesio.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Kontroliuokite savo emocijas, 
ypač kai bendraujate su vyres-
niais ar aukštesnes pareigas ei-
nančiais žmonėmis, nekalbant 
jau apie savo tiesioginį viršinin-

ką... Labai tikėtina, kad nepalan-
kiai susiklosčius situacijai, galite 
reaguoti pernelyg jausmingai ir 
neadekvačiai. Antroje savaitės 
pusėje gali tekti imtis tokių klau-
simų, kuriuos šiaip jau būtumėt 
linkęs ignoruoti.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Atsargiai! Jūsų galva ir, ko gero, 
širdis yra šiek tiek apkvaitusi, 
nes jus nuolat traukia tai, kas 
jums netinka ar nedera. Verčiau 
gėrėkitės tuo iš toli - taip mažiau 
nukentės ir jūsų jausmai, ir kiše-
nė. Aktyvūs veiksmai ir svarbūs 
sprendimai šią savaitę nepatar-
tini. Kita vertus, savo neryžtin-
gumo aplinkiniams neafišuokite 
- tai bus palaikyta silpnumu.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Naujieji metai jums siūlo fantas-
tiškas galimybes. Būtent to jums 
reikia ir apie tai jūs svajojote. 
Galite tikėtis puikaus starto. Jūs 
patirsite didžiulį malonumą iš 
to, ką darote. Tik nesistenkite vi-
same kame būti pirmas ir svar-
biausias. Jei netolimoje praeityje 
elgėtės savanaudiškai ar prieš 
kolektyvo interesus, šią savaitę 
gali išlįsti yla iš maišo...

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Savaitės pradžią kuo daugiau 
būkite vienas ir leiskite pailsėti 
tiek protui, tiek kūnui. Trumpa, 
bet nuožmi kova savaitės vidu-
ryje lems, ar apginsite savo tei-
ses ir pozicijas. Naujieji metai 
davė jums šansą susirinkti dau-
giau pliusų anksčiau už kitus. 
Mokate veikti ne tik efektyviai, 
bet ir efektingai. Nesikuklinkite 
siekdamas padaryti įspūdį.

Prenumeruokite 
„Naująjį Gėlupį“ 

neišeidami iš namų
www.prenumeruok.lt
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1460m. Sausio 14 d. Romos 
popiežius Pijus II paskelbė 
Kryžiaus žygį;
1878m. Sausio 14 d. Didžio-
joje Britanijoje įvyko pirmasis 
privatus telefoninis pokalbis;
1932m. Sausio 14 d. JAV 
pradėjo veikti pirmasis tota-
lizatorius;
1892m. Sausio 15 d. Džeim-
sas Neismitas paskelbė krep-
šinio taisykles;
1944m. Sausio 15 d. Argen-
tinoje įvyko galingas, 7,6 balo 
pagal Richterio skalę San Chu-
ano žemės drebėjimas, nusi-
nešęs 10 000 gyvybių;
1920m. Sausio 16 d. JAV 
įsigaliojo „sausasis įstatymas“ 
– čia uždrausta prekiauti ir ga-
minti alkoholį;
1969m. Sausio 16 d. Kos-
mose susijungė sovietų laivai 
„Sojuz-4“ ir „Sojuz-5“ – tokia 
operacija kosmose buvo at-
likta pirmą kartą;
1992m. Sausio 16 d. Sal-
vadoro vyriausybė ir sukilė-
liai Meksike pasirašė Chapul-
tepec Taikos Susitarimą, nu-
traukusį 12-os metų trukmės 
pilietinį karą, kurio metu žuvo 
mažiausiai 75 000 žmonių;
1998m. Sausio 16 d. Va-
šingtone Baltijos valstybės pa-
sirašė Partnerystės chartiją su 
Jungtinėmis Amerikos Valsti-
jomis. 2004 m. trys Baltijos ša-
lys tapo NATO narėmis;
1946m. Sausio 17 d. Į pir-
mąjį posėdį susirinko Jungti-
nių Tautų Saugumo Taryba;
1991m. Sausio 17 d. Per-
sijos įlankoje JAV vadovau-
jami sąjungininkai pradėjo 
operaciją „Audra dykumoje“ 
– ugnis iš karo lėktuvų ir lai-
vų trenkė į Irako kariuomenės 
pozicijas. Pagal šalių, įtrauktų 
į konfliktą, skaičių ir sutelktų 
ginkluotųjų pajėgų mastą pas-
taroji operacija buvo didžiau-
sias mūšis po Antrojo pasau-
linio karo;
1995m. Sausio 17 d. Per 7,2 
balo žemės drebėjimą Japoni-
jos Kobės mieste žuvo per 6,4 
tūkst. žmonių;
1911m. Sausio 18 d. JAV pi-
lotas Jūdžinas Elis (Eugene 
Ely) tapo pirmuoju žmogumi, 
kuriam pavyko nutupdyti lėk-
tuvą ant laivo denio;
1964m. Sausio 18 d. JAV 
gydytojai paragino Kongresą 
įsipareigoti tabako kompani-
jas klijuoti perspėjamuosius 
užrašus ant cigarečių pakelių 
apie pavojų sveikatai;
1915m. Sausio 19 d. Vo-
kiečių dirižabliai (cepelinai) 
bombardavo Londoną;
1977m. Sausio 19 d. Indi-
jos religijos festivalyje susi-
rinko didžiausia minia žmo-
nijos istorijoje – 12 700 000 
žmonių;
1918m. Sausio 20 d. Už-
plaukęs ant minos, Dardanelų 
sąsiauryje paskendo vokiečių 
kreiseris „Breslau“. Iš 370 įgu-
los narių gyvi liko 162.

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEdo sToRis, cm]

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ

+1 KAUNO MARIOS 

+2 BALTIJOS JŪRA (PALANGA)

  0 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
poveikis.

S0 Saulės audrų
poveikis.

R1 Radio trukdžių (radiometrinių) 
audrų poveikis.
Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

Gama RadiaCiNis FoNas

39KAUNE
nSv/val. 

37ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
5726 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE
---- nSv/val. 

Žmogui žalinga dozė - 50 mln. nSv/val.
1986 m. Černobylio AE jų fi ksuota 300 mlrd. 
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14
Š E Š TA D I E N I S

VILNIUS
+6

+2
+6KLAIPĖDA

+2

+6+4

1anglies monoksido 
CO. (8val.)

1 azoto dioksido 
NO2. (1val.)

1ozono 
O3. (8val.)

2  kietųjų dalelių 
KD10. (24val.)

1  kietųjų dalelių 
KD2,5. (24val.)

1 sieros dioksido 
SO2. (24val.)

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

ORO UŽTERŠTUMO LYGIS
Noreikiškių matavimo stotis

SAUSIO

15
S E K M A D I E N I S

VILNIUS
+5

+2
+4KLAIPĖDA

+3

+1-1
SAUSIO

16
P I R M A D I E N I S

VILNIUS
+2

+1
+4KLAIPĖDA

+1

+5+2

SAUSIO

17
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+2

0
+2KLAIPĖDA

+1

+3+1
SAUSIO

18
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+3

+1
+4KLAIPĖDA

+1

+3+1

SAUSIO

19
KE T V I R TAD I EN I S

VILNIUS
+3

+1
+2KLAIPĖDA

+1

+3+1
SAUSIO

20
P E N K TA D I E N I S

VILNIUS
+2

-1
+2KLAIPĖDA

-1

+3+1

Paskutinis PuslaPis
Sausio 14 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 08:35
leidžiasi 16:20

Dienos ilgumas 07.45
Delčia (22 mėnulio diena)   

Feliksas, Teodozijus, Auksė, 
Hilarijus, Laimis, Lilija.

sėja:
Netinkamas laikas sėti.

Sausio 15 d.
SEKMADIENIS

klaipėdos krašto diena
Pasaulinė sniego diena

Saulė teka 08:35
leidžiasi 16:22

Dienos ilgumas 07.47
Delčia (23 mėnulio diena)   

Paulius, Skirgaila, Snieguolė, Meda, 
Povilas.
sėja:

Gūžines salotas.

Sausio 16 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 08:34
leidžiasi 16:24

Dienos ilgumas 07.50
Delčia (24 mėnulio diena) 

Marcelis, Norgailas, Norgailė.
sėja:

Gūžines salotas.

Sausio 17 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 08:33
leidžiasi 16:25

Dienos ilgumas 07.52
Delčia (25 mėnulio diena) 

Antanas, Dovainis, Vilda, Leonilė.
sėja:

Gūžines salotas.

Sausio 18 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:31
leidžiasi 16:27

Dienos ilgumas 07.56
Delčia (26 mėnulio diena)

Gedgaudas, Jogailė, Liberta, Jolita.
sėja:

Porus daigams, krapus, petražoles 
pipirines, ridikėlius ant palangės.

Sausio 19 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:30

leidžiasi 16:29
Dienos ilgumas 07.59

Delčia (27 mėnulio diena)   
Kanutas, Marijus, Morta, Raivedys, 

Gedvilė, Marius.
sėja:

Porus daigams, krapus, petražoles 
pipirines, ridikėlius ant palangės.

Sausio 20 d.
PENKTADIENIS

Saulė teka 08:29
leidžiasi 16:31

Dienos ilgumas 08.02
Delčia (28 mėnulio diena)   

Fabijonas, Sebastijonas, Daugvydas, 
Nomeda.

sėja:
Netinkamas laikas sėti.

ČERNOBYLIO AE RADIACIJOS LYGIS DĖL RUSIJOS 
SUKELTO KARO UKRAINOJE LIEKA NEŽINOMAS

200 valstybių susita-
rė dėl Monrealio pro-
tokolo, kuriuo siekia-

ma sustabdyti ozono sluoks-
niui daromą žalą, uždrau-
džiant naudoti chemines me-
džiagas, naikinančias šį natū-
raliai atmosferoje susidarantį 
molekulių sluoksnį.

Daugiau nei 200 mokslinin-
kų nustatė, kad šis susitarimas 
veikia, kaip tikėtasi, ir atitinka 
ankstesnes prognozes.

„Ozono sluoksnis atsiku-
ria, tai gera žinia“, – naujienų 
agentūrai AFP sakė Kembri-
džo universiteto profesorius 
Johnas Pyle’as (Džonas Pai-
las), vienas iš ozono sluoksnio 
nykimo mokslinio vertinimo 
pirmininkų.

Pasaulio meteorologijos or-
ganizacijos (WMO), Jungtinių 
Tautų Aplinkos programos 
ir JAV bei Europos Sąjungos 
agentūrų bendrai paskelbto-
je ataskaitoje teigiama, kad 
maždaug iki 2066 metų virš 
Antarkties regiono, kur ozo-
no sluoksnis retėja labiau-
siai, ozono sluoksnis turėtų 
būti atkurtas  tiek plotu, tiek 
gyliu.

Arkties regionas visiškai 
atsigaus apie 2045 metus, o 
likęs pasaulis – maždaug po 
20 metų.

Nepažeistas ozono sluoks-
nis filtruoja didžiąją dalį trum-
pabangės ultravioletinės Sau-
lės spinduliuotės, kuri pažei-
džia gyvų organizmų DNR ir 
gali sukelti vėžį.

Tačiau pažemio lygyje ozo-
nas yra pagrindinė oro taršos 
sudedamoji dalis ir apsunkina 
kvėpavimo takų ligas.

Pastangos atkurti ozono 
sluoksnį kertasi su kova su 
visuotiniu atšilimu.

Tarsi ugnikalnis
Remiantis vertinimu, pa-

laipsniui atsisakius ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų 
(kai kurios iš jų yra galingos 
šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos), iki amžiaus vidurio 
bus išvengta iki vieno laipsnio 
Celsijaus atšilimo, palyginti 
su scenarijumi, pagal kurį jų 
naudojimas kasmet padidėtų 
maždaug trimis procentais.

Paaiškėjo, kad pramoniniai 
aerozoliai, sukurti vietoj Mon-
realio protokolu uždraustų 
aerozolių, taip pat yra galin-
gos šiltnamio efektą sukelian-

čios dujos ir pagal neseniai 
priimtą 1987 metų sutarties 
pakeitimą jų naudojimas bus 
laipsniškai nutrauktas per at-
einančius tris dešimtmečius.

Tačiau, nors pasaulis susi-
telkė kovai su ozono sluoks-
niui padaryta žala, jam ne-
pavyko pakankamai greitai 
apriboti anglies dioksido iš-
metimo, kad būtų išvengta 
pavojingo atšilimo.

Pasaulį, kurio temperatūra 
vos 1,2 Celsijaus laipsnio vir-
šija ikipramoninio laikotar-
pio lygį, jau užklupo rekordi-
nės karščio bangos, sausros ir 
temperatūros rekordai, ir jis 
artėja prie pražūtingo 2,7 Cel-
sijaus laipsnio viršijimo.

Toliau didėjant išmetamųjų 
teršalų kiekiui ir mažėjant lai-
ko išvengti kai kurių didžiau-
sių padarinių, prieštaringai 
vertinamos geoinžinerijos 
schemos vis dažniau atsidu-
ria diskusijų dėl klimato kai-
tos politikos centre.

Be kita ko, siūloma stabdyti 
visuotinį atšilimą į viršutinius 
atmosferos sluoksnius išme-
tant sieros daleles.

Tačiau ataskaitoje įspėjama, 
kad tai gali smarkiai pakeisti 
ozono sluoksnio atsikūrimą.

Vis dažniau manoma, kad 
vadinamasis stratosferos ae-
rozolio įpurškimas (SAI) yra 
potenciali tarpinė priemonė, 
galinti sumažinti temperatū-
rą pakankamai ilgam laikui, 
kad problema būtų išspręsta 
iš esmės.

Gamta įrodo, kad tai veikia: 
1991 metais smarkiai išsiver-
žus Pinatubo kalnui Filipinuo-
se, kuris išmetė milijonus to-
nų dulkių ir nuolaužų, pasau-
linė temperatūra sumažėjo 
maždaug metams.

Nenumatytos pasekmės
Mokslininkai apskaičiavo, 

kad kasmet į stratosferą iš-
metant 8–16 mln. tonų sieros 
dioksido, maždaug tiek pat, 
kiek Pinatubas, Žemės tem-
peratūra atvėstų maždaug 1 
Celsijaus laipsniu.

Atlikus modeliavimą virš 
Antarktikos spalio mėnesį, 
kai ozono skylė yra didžiausia, 
paaiškėjo, kad dėl vadinamojo 
stratosferinio aerozolio įpurš-
kimo per 20 metų pasaulio 
temperatūra sumažėtų 0,5 
laipsnio Celsijaus.

Tačiau tai yra kompromi-

sas: ozono sluoksnis sumažės 
iki 1990 metų lygio – tik treč-
daliu mažiau nei prieš žmo-
gaus veiklos poveikį.

J. Pyle’as teigė, kad „ir to-
liau taip valdant Saulės spin-
duliuotę, pasaulyje tebesitęs 
stiprus ozono sluoksnio plo-
nėjimas“.

JT klimato mokslo pataria-
moji grupė IPCC įspėjo apie 
kitas nenumatytas pasekmes 
– nuo Afrikos ir Azijos muso-
nų, nuo kurių priklauso šim-
tų milijonų žmonių apsirū-
pinimas maistu, pasikeitimų 
iki Amazonės, kuri jau dabar 
virsta savana, išdžiūvimo.

Naujojoje ataskaitoje, ku-
ri iki šiol yra dešimtoji, taip 
pat atkreipiamas dėmesys į 
netikėtai sumažėjusį ozono 
kiekį apatinėje stratosferoje 
virš apgyvendintų planetos 
atogrąžų ir vidutinių platu-
mų regionų.

Iki šiol chlorofluoranglia-
vandeniliai (CFC) ir kitos mo-
lekulės daugiausia ardė ozo-
ną viršutiniuose stratosferos 
sluoksniuose ir virš ašigalių.

Mokslininkai tiria du gali-
mus kaltininkus: pramonines 
chemines medžiagas, kurioms 
netaikomas Monrealio proto-
kolas ir kurios vadinamos la-
bai trumpaamžėmis medžia-
gomis, ir klimato kaitą.

Pastarieji 8-eri 
metai buvo 
šilčiausi per 
visą istoriją – 

ES klimato 
stebėsenos 

tarnyba
Paryžius, sausio 10 d. (AFP-

BNS). Pastarieji aštuoneri 
metai buvo šilčiausi per visą 
istoriją, nepaisant „La Nina“ 
reiškinio vėsinančio poveikio 
pastaruosius trejus metus, 
antradienį pranešė Europos 
Sąjungos klimato stebėsenos 
tarnyba.

„Copernicus“ klimato kaitos 
tarnybos duomenimis, 2022-
ieji, kai dėl klimato kaitos įvy-
ko precedento neturinčių sti-
chinių nelaimių, buvo penkti 
šilčiausi metai nuo XIX am-
žiaus, kai pradėta rinkti tokius 
duomenis.

atkelta

23


