Lietuvos vaikų ir
jaunimo chorų
festivalis-konkursas
„Mes Lietuvos vaikai“

Edukacinė išvyka į T.
Ivanausko zoologijos
muziejų

Šeimos sporto
šventė lopšelyjedarželyje,,Saulutė“

SKAITYKITE 2 p.

SKAITYKITE 5 p.

SKAITYKITE 5 p.

nuo 1989
TREČIADIENIS

2019 m. LIEPOS 10 d., Nr. 52 (2082)

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

www.naujasisgelupis.lt

Ūkyje buvo laikomos trys
kiaulės. Pirmai kiaulei susirgus ir nugaišus, buvo paimti
mėginiai ligai diagnozuoti.
Patvirtinus AKM, ūkyje buvo sunaikinta kiaulės gaišena,
nugaišintos likusios kiaulės ir
sunaikintos jų gaišenos, atlikta kiaulių laikymo vietos, inventoriaus, įrangos pirminė
dezinfekcija, pradėtas AKM
protrūkio epizootinis tyrimas,
3 km ir 10 km spinduliu aplink
AKM protrūkio vietą nustatytos apsaugos ir priežiūros
zonos, kuriose pradėta vykdyti intensyvi AKM stebėsena. VMVT 

Šiemet per pirmuosius penkis mėnesius užregistruoti 33
erkinio encefalito atvejai – 13
daugiau nei pernai per tą patį
laikotarpį. Taip pat užregistruoti 245 Laimo ligos atvejai
– 122 mažiau nei pernai. BNS
REKLAMA

0,50 €

ESO nuotr.

Kitais metais mūsų namus
pasieks išmanieji skaitikliai
Galimybė sutaupyti

Laima

DUOBLIENĖ
2020 m. pabaigoje ESO
(Energijos skirstymo
operatorius) planuoja
pradėti diegti
išmaniuosius skaitiklius,
kurie, kaip teigia ESO
specialistai, duos ilgalaikę
naudą ne tik vartotojams,
visai Lietuvos ekonomikai,
bet ir elektros energijos
skirstymo tinklui.

Vienu svarbiausiu išmaniųjų apskaitos prietaisų su
nuotoline apskaita privalumu
specialistai laiko tai, kad vartotojai turės galimybę nuolat
stebėti elektros energijos suvartojimą ir, vertindami savo
elektros naudojimo įpročius,
taupyti.
ESO ryšių su visuomene
atstovo Tomo Kavaliausko
teigimu, išmanieji skaitikliai
saugiu ryšiu siųs rodmenis

Šiemet padaugėjo
susirgimų erkiniu
encefalitu, Laimo
liga – sumažėjo
Šiemet registruota
daugiau susirgimų erkiniu
encefalitu, Laimo liga –
mažiau, rodo BNS pateikta
Užkrečiamų ligų ir AIDS
centro (ULAC) statistika.

Kaina

Ir kaime galima rasti įdomių
užsiėmimų ir veiklų

Nedideliame ūkyje
patvirtintas dar
vienas afrikinio
maro židinys

Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos
Prienų valstybinė maisto
ir veterinarijos tarnyba
informavo, kad liepos 6 d.
kiaulių laikymo vietoje,
esančioje Prienų r. sav.,
Išlaužo sen., Šaltiniškių
k., patvirtintas afrikinis
kiaulių maras (AKM).

http://www.facebook.com/labirintai

į nuotolinį duomenų centrą,
todėl klientams nebereikės
kas mėnesį patiems užrašinėti skaitiklių rodmenų, o ESO
darbuotojams vykti pas klientus dėl planinių patikrinimų.
ESO vykdytas bandomasis
projektas bei tarptautinė kitų
šalių patirtis parodė, kad įdiegus išmaniuosius skaitiklius
pastebimai sumažėja energijos vartojimas – suvartojama
vidutiniškai iki 6 proc. elekNUKelta Į 4 p. 

Prienai

Liepos 6-ąją visi pasaulio lietuviai vėl
Jau tapęs tradicija gydytojo,
prozininko,
poeto, publicisgiedojo „Tautišką giesmę“ to, kritiko, vertėjo,
laikraščio
Mantvydas

PREKEVIČIUS
Liepos 6 d., švenčiant
pirmojo ir vienintelio
Lietuvos Karaliaus

Mindaugo bei Lietuvos
valstybės dieną, lietuviai
įvairiuose pasaulio
kampeliuose tradiciškai
vėl vienu metu giedojo
„Tautišką giesmę“ –
Lietuvos himną.

„Varpas“ redaktoriaus Vinco
Kudirkos sukurtos „Tautiškos
giesmės“ giedojimas kasmet
keletui minučių suvienija visus, kurie vertina kiekvieną
akimirką, saugančią tautą, jos
NUKelta Į 5 p. 

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Prieš porą metų, kai
lankiausi pas Jiestrakyje
gyvenančią Verutę
Murauskienę, tada ji
savo darže augino visą
kolekciją, per 100 veislių,
pupelių.

Dabar Verutė pupelių asortimento nebeplečia, augina
daugiausia savo reikmėms tik
apie 30 veislių pupelių, pupų,
pupuolių. Tai kuo dabar užsiima ši darbšti ir kūrybinga
moteris?
Kaip ir reikėjo tikėtis, gražią ir saulėtą birželio pabaigos dieną Verutė su vyru ir
sūnumi darbavosi darže. Juk
čia visko tiek daug: žaliuoja
lysvė braškių, kur gausu didelių ir raudonų uogų, ant sieto
sienos kabo lauko agurkų kekės, lysvėse auga įvairiaspalvės cukinijos ir moliūgai, žaliuoja česnakai, žydi bulvės,
jau didelės užaugo ir morkos.
Gale daržo – nemažas plotelis
šilauogių. Sunokusių dar labai
nedaug, bet derlius, atrodo,
bus gausus.
Vyras Antanas ir sūnus Kaziukas įrenginėja dar vieną
lysvę, kurioje bus sodinamos
šilauogės. Vyrai iškastą tranšėją padengia vielos tinklu,
kad šilauogių šaknų nepažeis-

tų kurmiai.
Verutės daržas klesti kaip
ir prieš porą metų. Čia viskas
taip gražiai auga, kad atrodo,
jog sausros kaip ir nebūta.
Tačiau Verutė sako, jeigu nori, kad augalai būtų gražūs, o
derlius geras, reikia prižiūrėti
ir laistyti. Tiesa, šeimininkė
patikina, jog mineralinių trąšų nepila, o stengiasi apsieiti
su žolių raugais ar srutomis,
kuriomis, atskiedus vandeniu,
laisto daržoves.

Pupelių kolekcijos
neplečia
V. Murauskienė keletą metų rinko ir kolekcionavo įvairių veislių pupeles. Apie kiekvieną veislę viską užrašė.
Tik dabar jau nemato prasmės plėtoti pupelių auginimą.
„Mūsų žmonės mažai domisi
pupelėmis, nors jos yra labai
vertingas ir maistingas produktas. Turguje prekiauti irgi neapsimoka, nes pirkėjai
mažai apie jas žino. Sako, kad
juodos ar tamsios neskanios,
kad būna juodos ir išvirusios“,
– sako Verutė.
Iš tiesų, tai skonio reikalas,
kokias pupeles valgyti. Vieniems patinka baltos, kitiems
– margos. Tačiau Verutė dabar
nusprendė daugiau dėmesio
skirti šilauogėms, kurios jos
sode puikiai pritapo ir šakos
linksta nuo gausaus derliaus.
NUKelta Į 3 p. 
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S. Skvernelis sako, kad „valstiečiai“ turi
keistis, kitaip nedalyvaus su jais rinkimuose

G. Kirkilas svarsto A. Palionio kandidatūrą į
žemės ūkio ministro postą

Premjeras sako, kad „valstiečiai“ turi keistis, jeigu nori
matyti jį kandidatu kitų metų Seimo rinkimuose. „... iš
esmės turėtų keistis pati vizija, apsisprendimas, kaip
mes elgiamės, į ką mes orientuojamės, kokią retoriką
užimame, kaip sprendimus priiminėjame“.

Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos seniūnas
Andrius Palionis tikriausiai bus kandidatas į žemės ūkio
ministro postą, sako partijos lyderis Gediminas Kirkilas.
Pagal pasirašytą koalicijos sutartį, „socialdarbiečiams“
atiteko užsienio reikalų ir žemės ūkio ministrų portfeliai.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
au beveik įpusėjus kalendorinei vasarai gamtą
nustekenęs karštis išėjo, o jo
vietą pakeitė liūdinanti vėsa.
Pirmąją savaitę po karščių
vėsa dar spėjo daugelį nudžiuginti galimybe lengviau
kvėpuoti, tačiau, kaip įprasta,
tai, kas tęsiasi ilgai, pasidaro
nuobodu ir įgrysta.
Panašu, jog ilgesniam laikui ketinanti apsistoti rudeniška vėsuma ir ne itin šiltas
lietus ne tik leis atsipūsti nuo
karščių, bet ir spės panardinti
į liūdesį su depresijos prieskoniu.
Puikiai žinome, jog vasarą
galima atostogauti, maudytis,
degintis arba tiesiog linksmai
vaikštinėti medžių paunksnėje. Puikiai žinome ir tai, kad
esant 15-20 laipsnių šilumos
ir lyjant lietui galime degintis tik prie televizoriaus arba
orkaitės. Kai tokios oro sąlygos užsilaiko ilgėliau, tenka
pripažinti, jog... taip, taip, yra
ir kitų užsienio kurortų, kur
šiek tiek šilčiau.
Tačiau tie kurortai turi savo vertę, kuri būna aiškiai
išreikšta arabiškais skaičiais
bei euro ženklu šalia jų. Neretam lietuviui šie skaičiai
yra lengvai suprantami pagal
rūkalų arba alkoholio palyginimo su maistu formule. Jeigu alkoholiui arba rūkalams
išleista mūsų piniginės investicija pasiteisina tik kelioms
minutėms ar valandoms, tai
už tą patį finansinį dydį nusipirkę maisto galėsime būti
sotūs net kelias dienas. Taip
ir su kurortais. Savaitė kurortuose gali kainuoti kelis
mėnesius pajamų arba netgi
kelias vasaras atostogų kaime
„pas bobutę“.
Visgi viskas turi savo kainą
ir savo prasmę.
Nereikia pamiršti, kad esame gyvos būtybės, gyvenančios mažų mažiausiai laikinai. O konkrečiau – tiek
metų, per kuriuos daugelis

J

nespėja padaryti ir ne itin
didelio svarbaus darbo. Mūsų amžius priklauso... Taip!
Atspėjote, nuo sveikatos.
O sveikata priklauso nuo...
Taip! Vėl atspėjote, nuo gyvenimo aplinkybių. Ir štai
čia prasideda tikrasis minčių
chaosas. Kurias aplinkybes
pasirinkti, kad mūsų sveikata būtų gera?

Visi žinome, jog labai
gerai yra sportas.
Taip pat žinome,
jog dar svarbiau yra
sveikai maitintis.
Gyvenimas gamtoje
(išskyrus miškus aplink
Černobylio atominę
elektrinę, Japonijos
Fukušimos atominės
elektrinės apylinkes
bei dar keliasdešimt
pasaulio vietų) yra
tiesiog „saldainis“
mūsų sveikatai. Tačiau
ar daugelis nori taip
gyventi? Gyventi per
„nežmoniškas“ kančias.
Sveikas maistas, kurį dažniausiai vartoja savo sveikata
besirūpinantys žmonės, lietuviškos virtuvės gurmanui
atrodo prėskas, be skonio,
be sotumo ir, apskritai, kažkokia „suvelta nesąmonė“
arba tiesiog „beskonis marmalas“. Jame pasigendama
ne tik išraiškingesnio skonio,
druskos, taukų ir kiaulės kojos, jame pasigendama ir jo
prasmės. Kam kankinti save
kažkokiomis daržovėmis ir
kruopomis, jeigu galima pavalgyti sočiai ir skaniai?
O ką kalbėti apie sportą?
Išvis kažkokia nesąmonė!
Jūs tik paklausykite, ką kalba visokie sporto ekspertai!
„Pusvalandžio ar valandos
kasdien visiškai užtenka,
kad palaikytum sveiką kūną“. Turbūt jiems „stogas
prakiuro“? Tiesiog šarlatanai! Taip „nežmoniškai“ kankintis kasdien po pusvalandį

(nesportuojantys kažkodėl
laiką ir sporto kiekį apvalina
į mažesnę pusę), kai per tą
laiką galima išnešti šiukšles,
ramiai išgerti kavos ir dar neskubant sumuštinį suvalgyti! Ir, beje, kasdien, vien jau
vaikščiojant į tualetą, virtuvę
bei parduotuvę įveikiam gal
net kilometrą!
O atostogas ir savaitgalius,
beje, normalus žmogus irgi
leidžia tikrai naudingai ir vertingai. Per savaitės darbus patirtas nuovargis yra lengvai...
nuplaunamas. Na, taip. Jeigu
savaitgalis skirtas poilsiui,
vadinasi, į jį reikia pasinerti
su trenksmu uždarant savaitės duris. O koks trenksmas
be alkoholio, be šokių, be
persivalgymo ir t.t.?

Tik šioje vietoje reikėtų
užduoti klausimą. Ar namą
mes pastatėme gulėdami ir
kaire ranka mėtydami plytas
į joms tinkamą vietą? Ar medį pasodinome žiūrėdami televizorių ir tiesiog per langą
numetę sodinuką ant pievos?
Ar vaikus užauginome pirštu
parodę, kur yra rūbų ir maisto parduotuvės? Ne. Viską
padarėme savo pastangomis
ir savo rankomis.

Ir tada kyla kitas
klausimas – jeigu
rūpinamės savo
aplinka, kodėl
nesirūpiname savimi?
Ne tam, jog būtume
pranašesni, bet
tam, kad turėdami
daugiau mūsų gyvybę
saugančių aplinkybių
– sveikatos, galėtume
padaryti dar daugiau?
Kodėl visa, kas mums
gera, sukonkretiname
į pojūčius, kurie
ilgainiui tampa didele
problema?

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
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li suteikti visavertiškesnį gyvenimą ir galimybę nuveikti
dar daugiau. Iškeitę kiekvieną apatijos minutę į aktyvią
minutę, mes laimime trigubai daugiau – nieko nereiškiančią akimirką paverčiame
turininga ir naudinga akimirka, sveikatos puoselėjimu ir,
negana to, taip investuojame
į savo ateitį, į savo sveikatą,
nes kiekviena nauda sumuojasi, o kiekviena sveikatai
skirta minutė mums dovanoja džiugias ateities akimirkas.
Ir pamirštame, kad viena
svarbiausių yra mūsų dvasinė
sveikata. Mūsų protinė savijauta. Už lango plytinti pilkuma, sveikatos sutrikimai, neturėjimas tikslo ir apatija sukelia sunkumus mūsų protui.

Mus užvaldo nerimas. Nerimas kažką daryti. Tačiau nėra ką. Nėra aplinkybių. Kuo
labiau nyrame į apatiją, į nieko neveikimą, tuo labiau didėja mūsų nerimas ir sukelia
dar daugiau sveikatos sutrikimų. Ir galiausiai iš to išlipti pasidaro labai sunku. Nes
išlipti turime patys, kokios
aplinkybės bebūtų. Galime
sulaukti pagalbos, tačiau tai
tebus pagalba, nes pagrindinį
darbą turi atlikti specialistas,
mūsų gyvenimo vyriausiasis
inžinierius – AŠ pats. Todėl
kartais net beprotiškai keistos ir sunkiai įgyvendinamos
idėjos tampa itin svarbia varomąja jėga eiti į priekį, kad
nereikėtų galvoti apie ateitį.
Tiesiog užtenka žinoti, kad ji
yra ir mes ją kuriame.

Mes ŽINOME, kaip
reikia savo gyvenimo
aplinkybes paversti
mums naudingomis ir
geromis. Ypač geromis.

LEIDĖJAS:

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

Mielai valgome sunkų ir
perteklinį maistą, o paskui
skundžiamės, kad trūksta
oro, spaudžia širdį, sutriko
virškinimas ir svaigsta galva. Mielai kasdien po valandą dvi sėdime ar gulime
prie televizoriaus, o vėliau
skundžiamės nugaros, kojų
skausmais, nekalbant apie
vis dažniau juntamus dieglius
širdies plote ir galvos skausmus. Mielai leidžiame laiką
namuose, kur ore pilna dulkių, įvairių cheminių aerozolių ar skysčių bei medžiagų
dalelių, taip pat iš gatvės atsklindančios taršos, ir net nesiruošiame į mišką, nes jis už
pusės ar vieno kilometro, be
to, jame yra vabzdžių.
Mielai atsisakome visų
aplinkybių, kurios mums ga-

Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivaliskonkursas „Mes Lietuvos vaikai“
Birželio 15 d. Klaipėdos
universiteto bei įvairiose
kitose miesto salėse vyko
antrasis Lietuvos vaikų ir
jaunimo chorų festivaliokonkurso „Mes Lietuvos
vaikai“ turas.

Šiuo festivaliu-konkursu siekiama tęsti ir puoselėti
Lietuvos chorinio dainavimo
tradicijas, aktyvinti chorinį
judėjimą bendrojo lavinimo,
muzikos, meno mokyklose, gimnazijose, kolegijose
ir chorų studijose. Kartu, šis
renginys – ir puiki galimybė
geriau pasirengti 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei. Konkurso metu vaikų ir
jaunimo kolektyvai vertinami
pagal meninį lygį, skirstant
juos į grupes.
Antrajame konkurso ture
galėjo dalyvauti per pirmąjį

turą įvairiuose Lietuvos regionuose vertinimo komisijos atrinkti chorai, surinkę ne
mažiau kaip 85 balus iš 100.
Iš kiekvienos apskrities buvo
išrinkti pajėgiausi jaunučių,
berniukų, jaunių, merginų ir
mišrūs chorai. Kiekvienas jų
ir atstovavo savo miestą ar
rajoną 2-ame turo konkurse
Klaipėdoje.
Šiame ture dalyvavo ir pirmajame ture įvertinti prieniečiai. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos jaunučių choras (vad.
Lina Suchorukovienė) 1-ame
konkurso ture laimėjo pirmojo laipsnio diplomą ir kartu su
pajėgiausiais Kauno apskrities chorais buvo pakviestas
dalyvauti šiame, 2-ame respublikiniame konkurso „Mes
Lietuvos vaikai“ ture.
Klaipėdoje vykusiame fes-

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

tivalio-konkurso ture tarp
respublikos bendrojo lavinimo mokyklų jaunučių chorų „Ąžuolo“ progimnazijos
jaunučių choras užėmė 3-iają vietą.
Choro vadovė L. Suchorukovienė džiaugiasi savo mažųjų choristų pastangomis,
dideliu darbu ruošiantis konkursui ir puikiu pasirodymu,
taip pat mokinių bei tėvelių
vardu dėkoja Prienų rajono
savivaldybės merui Alvydui
Vaicekauskui už suteiktą finansinę paramą.
Antrąjį konkurso turą ir baigiamąjį festivalio koncertą organizuoja Klaipėdos miesto
chorinė bendrija „Aukuras“,
Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Klaipėdos savivaldybė bei Lietuvos chorų
sąjunga. NG
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Per Sirijos bombardavimą žuvo 12 civilių

Irakas pradeda naują operaciją užimti
dykumai netoli sienos su Sirija

Per Sirijos režimo vykdytą bombardavimą opozicijos
bastione šiaurės vakarinėje šalies dalyje sekmadienį žuvo
12 žmonių, įskaitant tris vaikus. Maždaug 3 mln. žmonių
apgyvendintas Idlibas vis dažniau atsiduria režimo ir jo
sąjungininkės Rusijos taikinyje nuo šių metų balandžio,
nepaisant tarptautinės paliaubų sutarties.

Irako kariuomenė sekmadienį pradėjo naują operaciją
užimti plačiai dykumai vakaruose prie sienos su Sirija,
baiminantis, kad besislapstančios džihadistų grupelės
naudoja šią teritoriją persigrupavimui.

Ir kaime galima rasti įdomių užsiėmimų ir veiklų
ATKelta IŠ 1 p.
Reikia ieškoti rinkos, kur bus
galima realizuoti šias skanias
ir labai naudingas žmogaus
sveikatai uogas.
Verutė, kaip ir anksčiau,
mėgsta eksperimentuoti. Nemažai receptų randa internete,
juos patobulina ir pritaiko gamindama ar konservuodama
daržoves.

Domisi natūraliais
saldumynais
Moteris savo sode augina
nemažai uogų, iš kurių galima paruošti ne tik uogienių,
sirupų ar sulčių, bet sudžio-

tik suverti riešutų karoliai...
Dar Verutė ruošiasi gaminti nugą. Jau turi pasiruošusi
susmulkintų kepintų riešutų.
Nuga – tai tradicinis Rytų šalių skanumynas iš cukraus,
medaus, kiaušinių baltymų
ir kepintų riešutų, pridedant
įvairių priedų skoniui išgauti. Kokią nugą pagamins Verutė, dar neaišku, bet jau turi
pasiruošusi įvairių riešutų ir
sėklų jos gamybai. Šiai moteriai išradingumo ir kūrybos
netrūksta, jai gali pavydėti ne
viena jauna moteris.Kol kas
sveikata nesiskundžianti moteris visada ką nors naujo su-

pašnekovė.

Sode auga ir
spanguolės
Murauskų sode auga visko.
Čia ir riešutais gausiai aplipę
riešutmedžiai, šilauogės, lysvė spanguolių, bruknių, darže
lysvė iš sėklų išaugintų gražiausių žemuogių. Šeimininkė sakė, jog pereitais metais iš
nedidelio plotelio spanguolių
pririnko 4 kibirus uogų. Auga nemažai serbentų, aviečių,
juodųjų aviečių, agrastų ir dar
kitokių uogų. O prieskonių užauga „Verutės darželyje“.
Šeimininkė visada turi pui-

džemai, sultys, sirupai, marinuotos paprikos, netgi pienių
medaus yra. Sunku suskaičiuoti ir susigaudyti visoje toje gausybėje. Ir prieskoniai,
ir įvairiausios daržovės auga
čia pat, darže. Pasak Verutės,
jai malonu, kad darže visko
pilna. Ir augalai (daržovės)
ne tik auga, bet tiesiog klesti. Matyt, dėl to, kad moteris
mėgsta tai, ką daro, ir tai daro
iš visos širdies.
Visa daržo ir sodo priežiūra reikalauja daug dėmesio ir
laiko, Tačiau kai užsiimi širdžiai miela veikla, galvoje
vis gimsta ir naujų idėjų bei
sumanymų.

Dar pradėjo daryti
vazas

vinti, pasidaryti natūralių saldainių. Tačiau dabar Verutė
sumanė dar įdomesnį gaminį. Internete radusi receptą, jį
patobulino ir iš uogų ar vaisių pradėjo gaminti išklotines. Pirmiausia reikia uogas
sumalti, susmulkinti, vėliau
supilti plonu sluoksniu ant kepimo popieriaus ir džiovykloje
išdžiovinti. Pakankamai sausą
gaminį belieka suvynioti į ritinį ir supjaustyti norimo dydžio
gabaliukais. Tokį skanėstą
Verutė gamina iš braškių, serbentų, rabarbarų, slyvų. Tai
natūralus, skanus ir saldus gaminys be jokio papildomo cukraus. Labai rekomenduojama
vaikams, bet tinka ir suaugusiesiems. Tiesa, Verutė apgailestavo, kad vyšnias užpuolė
varnėnai ir per keletą minučių
nunešė visas uogas...
Verutė rodo pradedamas gaminti čiurchelas, kurios daromos iš įvairių riešutų, jas „apauginant“ vynuogių sultimis.
Tačiau moteris sako, jog tam
panaudos ne tik tradicines vynuogių sultis, bet ir kitų uogų
sultis. Juk kiekvieną receptą
galima interpretuoti ir tobulinti. Dabar darbo pradžios laukia
REKLAMA

galvoja ir tuoj pat pradeda įgyvendinti. Savo idėjomis ji jau
sudomino ir savo septynmetę
anūkę Rugilę, kuri vasaromis
vieši kaime. Rugilė padeda
močiutei smulkinti riešutus,
ruošti uogas ir labai mėgsta
močiutės darže išaugintas bulves bei agurkus. Mergaitė įsitikinusi, kad jos močiutė pati
geriausia ir sumaniausia, nes
kartu su ja kepa labai skanius
keksiukus su kisieliumi ir daro kitus labai įdomius darbus,
kurie labai patinka anūkėlei.
Kitas anūkėlis, darželinukas
Ignas dar nieko nepadeda, tačiau irgi labai mėgsta senelių
sodo ir daržo gėrybes bei žaisti
kieme smėlio krūvoje.
„Reikia galvoti, kuo dar
verstis, kad galėtume gauti
ir pajamų. Juk pensija maža,
vos 150 eurų ir jos nedidina.
Išauginau 5 vaikus, tai dar
gaunu virš 100 eurų. Bet tiek
neužtenka norint pragyventi.
Reikia ir tvorą užtverti, kad
kaimynų gyvuliai daržo neniokotų, svetimi šunys palaidi
po kiemą nelakstytų, reikia ir
naujesnio televizoriaus. Viskam reikia pinigų, kad pradėtum kažką daryti“, – sako

kių minčių, kaip vienas ar kitas uogas panaudoti, sugalvoja, ką iš jų galima pagaminti
skanaus ir sveiko, kad būtų
galima valgyti ir vaikams, ir
vyresnio amžiaus žmonėms.
„Jeigu ko nors neturiu, o noriu, arba sugalvoju, tai būtinai
turiu padaryti“, – šypsodamasi
sako pašnekovė.

Natūralūs prieskoniai
auga darže
Verutė kiekvienais metais
priaugina savo darže paprikų,
baklažanų, salierų, morkų, burokėlių, svogūnų ir česnakų.
Iš kai kurių gamina prieskonių rinkinius, kurie šeimininkėms labai praverčia žiemos
metu, kai šviežių daržovių ne
tiek jau daug.
Paprastai vasaros pabaigoje Verutė konservuoja įvairiais būdais agurkus, pomidorus, Jau dabar moteris rodo
agurkus, užkonservuotus su
ciberžole, sūdytus savo sultyse. Viską, ką randa receptų knygose ar internete, pati
išbando ir tik tada gali siūlyti
kitiems.
Rūsio lentynose gausu įvairiausių gėrybių. Uogienės,

me nėra ką veikti, kuo užsiimti. Verutė tuo netiki. Ji turi
tiek daug darbų, kad nejučia
susimąstai, kada gi ji miega?
Daržas išpuoselėtas, daržovių
ir vaisių atsargų pilnas rūsys,
sode pilna uogų ir riešutų...

saldumynais. Šie natūralūs
saldumynai tinka įvairaus amžiaus žmonėms, taip pat sergantiesiems diabetu.
Verutė rodo paruoštas gražias dėžutes, į kurias planuoja
fasuoti vaisių ir uogų iškloti-

Dar kieme žydi gražiausios
gėlės, kurioms taip pat reikia
dėmesio.

nes, taip pat galvoja, kaip reikės supakuoti kitus skanėstus
– čiuchelas ir nugą.Tai puiki
dovanėlė vaikams ar einant į
svečius, tiks prie kavos ar arbatos.Taigi, ką gamina ir siūlys kitiems Verutė, gal pamatysime artimiausiose mugėse mūsų rajone, o gal jų galės
paskanauti ir kitų rajonų gyventojai.Baigiantis mūsų susitikimui, pavaišinta Rugilės
ir Verutės keptais keksiukais,
Mob.tel.: 8 (685) 32019
išprašiau
ir receptą. Taigi,
El.paštas:
reklama@kurstoti.lt
galite pabandyti pasigaminti ir jūs.

Produkciją galima
realizuoti tik mugėse
Tai, ką turi prigaminusi ir ką
dar ruošiasi gaminti, gali būti
parduodama tik mugėse, nes
paprastame ūkiniame turguje
parduoti sunku. Sūnus siūlo
įsikurti ir internetinę parduoAdresas
tuvę.korespondencijai:
Galima tikėtis, kad neV. Pyvinskio g. 49-305, LT 44243 Kaunas
mažai
mamyčių, kurios gyveTel.: 8 (37) 750009
na sveikai ir to moko vaikus,
tikrai susidomės natūraliais

Rūsyje Verutė dar turi įsirengusi dirbtuves, kur gamina
vazonus iš cemento. Moteris
pažymi, kad jeigu ką pamato
įdomaus ir tai ją „užkabina“,
būtinai turi padaryti. Taip buvo ir su šiais vazonais, kuriais jau papuošė savo namų
aplinką.
Tai Jūsų mokyklos reklamos projektas paruoštas spausdinimui leidinyje „KUR STOTI 2019“.
„Pamačiau,
perskaičiau
irpatvirtinti jį ir atsiųsti el.paštu kuobuti.reklama@gmail.com
Prašome
peržiūrėti
šį projektą,
Jei radoteNieko
klaidų, čia
prašome
apie tai informuoti
el.paštu kuobuti.reklama@gmail.com
padariau.
sunkaus
Keksiukai
su kisieliumi
arbaIš
telefonu
+370
605
87530.
nėra.
pradžių
kaip
pagrinReikės: 250 g kisieliaus, 3 šaukštai miltų, 3 kiaušiniai,
dą paėmiau megztą žieminę
200 g sviesto ar margarino ir kokių nors uogų.
kepurę. Ir štai, pažiūrėkit, kaip
Pirmiausia išplakti kiaušinius, suberti išsijotus miltus, supilti
neblogai gavosi“, – sako Vekisielių ir gerai išmaišyti, po to supilti ištirpintą sviestą ar marrutė, rodydama savo kūrinį.
gariną. Dar kartą gerai išmaišyti, sudėti uogas ir vėl išmaišyTaigi pasitvirtina patarlė: „Ne
ti. Tada masę supilti į keksiukų formeles ir kepti 180 laipsnių
šventieji puodus lipdo“...
įkaitintoje orkaitėje apie pusę valandos.
Vieni skundžiasi, kad kai-

 atgarsiai
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Australijos senatas: mokesčiai gyventojams
per dešimtmetį mažės 110 mlrd. JAV dolerių

Didžiausias pasaulyje pensijų fondas per
metus pasiekė 1,5 proc. investicijų grąžą

Australijos parlamentas patvirtino naujai išrinktos
vyriausybės pažadą per dešimtmetį sumažinti gyventojų
pajamų mokestį 110 mlrd. JAV dolerių. Vyriausybė tikisi,
kad tai paskatins stringančią ekonomiką, kuriai pirmą
kartą per 28 metus iškilo rizika įžengti į recesiją.

Japonijos valstybinis pensijų fondas (GPIF), kuris yra
didžiausias pasaulyje, kovo 31 dieną pasibaigusiais
finansiniais metais pasiekė 1,5 proc. investicijų grąžą, o
tai sudarė 2,4 trln. jenų (22,1 mlrd. JAV dolerių). Fondo
valdomo turto vertė sudarė 159,2 trln. jenų.

klinikose.

NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-06-28 apie 21.10 val. neblaivus (nustatytas 3,02 prom.
girtumas) vyras (g. 1982 m., gyv.
Birštone) daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo
koridoriuje, tarpusavio konflikto
metu, pagriebęs už kaklo savo
blaivią podukrą I. J. (g. 1999
m.), stūmė ją į sieną ir vieną
kartą įspyrė į kairės rankos dilbį,
tokiais savo veiksmais sukeldamas fizinį skausmą.
2019-06-28 apie 22.40 val. Alytaus apskr. VPK Birštono PK patrulių ekipažas Prienų r., sulaikė
transporto priemonės vairuotoją
(g. 1985 m., gyv. Alytaus r.),
kuriam alkoholio matuokliu
nustatytas 3,02 prom. girtumas,
antruoju testus nustatytas 2,29
prom. girtumas. Teisė vairuoti
transporto priemonę atimta.
2019-06-29 apie 14.47 val. gautas pranešimas, kad Veiverių
sen., Veiverių mstl. Ąžuolo g.
dega žolė 3 a plote.
2019-06-29 apie 16.09 val. gautas pranešimas, kad Šilavoto
sen., Prienlaukio k. Mokyklos g.
kažkas dega. Degė 2 a pievos,
užsidegusios nuo nutrūkusio
elektros laido.
2019-06-30 apie 12.40 val. į Prienų ligoninės Skubios pagalbos
priėmimo skyrių kreipėsi vyras
(g. 1985 m.), kurį Prienuose,
Stadiono g., sumušė nepažįstami asmenys. Nukentėjusysis dėl
galvos traumos gydomas Kauno

2019-06-30 apie 01.35 val., Prienų r. sav. vyras (g. 1966 m., gyv.
Prienų r.), būdamas neblaivus
(1,92 prom. alkoholio), vairavo
jam priklausantį automobilį.
Vyras sulaikytas pagal LR BPK
140 str. ir uždarytas į Alytaus
AVPK areštinę.
2019-06-30 apie 16.10 val. Prienų
r., Giniūnų k., vyras (g. 1964 m.),
atvykęs į pievą, pastebėjo, kad
pavogta metalinė dėžė, kurioje
buvo elektrinio aptvaro elektrinis impulsinis generatorius,
akumuliatorius ir saulės baterija.
Nuostolis – 913 eurų.
2019-06-30 apie 15.10 val. gautas
pranešimas, kad Jaunystės g.,
Žvėrinčiaus miške tarp kapinių
ir ligoninės dega miškas. Išdegė
apie 50 arų miško paklotės.
2019-06-30 apie 13.04 val. gautas pranešimas, kad Birštone,
Beržyno g. dega pieva. Žvėrinčiaus miške išdegė apie 50 arų
miško paklotės.
2019-06-30 gautas pranešimas, kad Naujosios Ūtos sen.,
Naujosios Ūtos k. Liepų g. dega
pieva. Gaisro nebuvo, dirbo
ESO darbuotojai prie nutrūkusių
laidų, 1 m² plote degusią žolę jie
buvo užgesinę.
2019-07-01 apie 15.44 val. Prienų
r. Balbieriškio mstl., namuose,
vyras (g. 1976 m.) smurtavo
prieš brolį (g. 1982 m.). Nukentėjusiajam nustatytas 3,80 prom.
girtumas, medikų pagalbos jis
atsisakė. Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
2019-07-01 apie 22.25 val. Prienų
r., Balbieriškio mstl., namuose,
neblaivus (3,42 prom.) vyras (g.
1977 m.) smurtavo prieš neblaivią (2,99 prom.) sugyventinę (g.
1977 m.). Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.

Šilavoto sen., Prienlaukio k.
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Kitais metais mūsų namus pasieks išmanieji
skaitikliai
ATKelta IŠ 1 p.
tros energijos mažiau.
2017 m. vykdyto bandomojo projekto metu Lietuvoje
įdiegta beveik 3 tūkst. pirmosios kartos išmaniųjų skaitiklių – Vilniuje, Šiauliuose,
Alytuje, Šilutės, Trakų, Varėnos ir Vilniaus rajonuose.
Projekte dalyvavusiųjų apklausa atskleidė, kad net 75
proc. jų išmaniųjų apskaitos
prietaisų įdiegimą įvertino
10 balų, o bendras vertinimo
vidurkis – 9,3 balo. Projekte
dalyvavusieji ypač teigiamai
įvertino tai, kad turint išmanųjį skaitiklį nebereikia kas
mėnesį užrašinėti skaitiklio
rodmenų.
Beje, neslūgstant klientų susidomėjimui, ESO po
bandomojo projekto pasiūlė
mokamą pirmosios kartos išmaniųjų skaitiklių (dabar tai
– automatizuotos apskaitos)
paslaugą. Bandomojo projekto metu naudoti skaitikliai
atliko ir atlieka vienintelę
funkciją – siunčia rodmenis,
o būsimieji – išmanieji – skaitikliai klientams bus gerokai
naudingesni: jie ne tik siųs
skaitiklio rodmenis, bet ir suteiks ESO daugiau duomenų
apie tinklo ar skaitiklio būklę,
o tai leis operatyviai reaguoti
į gedimus, planuoti investicijas ir pan.
Pasak T. Kavaliausko, įdiegus išmaniuosius skaitiklius,
sumažės ir ESO patiriamos
sąnaudos. Nebebus būtinybės
vykti pas klientus atlikti skaitiklio techninės apžiūros, nes
svarbiausia informacija apie
skaitiklių būklę bus gaunama
nuotoliniu būdu. Dėl geresnės skirstymo tinklo gedimų
stebėsenos bei operatyvesnės
reakcijos į gedimus klientai
trumpesnį laiką bus be elektros. ESO specialistams bus
lengviau identifikuoti rizikingas, problemines vietas ir
atitinkamai planuoti investicijas, tikslingai vykdyti rekonstrukcijos ir kitus darbus. Taip
pat tikimasi, kad mažės tinklo

nuostoliai.
Preliminariais skaičiavimais, finansinė nauda per visą laikotarpį gali siekti iki 250
mln. eurų.
Iš viso iki 2023 m. pabaigos
Lietuvoje planuojama įdiegti
apie 1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių. Pirmiausia išmanieji
skaitikliai bus diegiami daugiau elektros naudojantiems
klientams, nes jie sunaudoja
apie 90 proc. visos elektros,
vėliau – kitiems ESO klientams.

Lietuva seka Europos
šalių pavyzdžiu
Išmanioji apskaita įdiegta
arba diegiama beveik visose
Europos šalyse.
Išmanieji skaitikliai jau veikia
visose Skandinavijos šalyse,
baigiami diegti
Estijoje, Latvijoje. Vokietijoje
išmanieji skaitikliai pirmiausia
diegiami didiesiems elektros
energijos vartotojams, taip pat
tiems, kurie gamina elektrą iš
atsinaujinančių
energijos šaltinių. Masiškai diegti išmaniuosius skaitiklius nuo 2020 m.
planuojama Prancūzijoje – visuose namų ūkiuose planuojama įdiegti iki 2021 m.
Pirmoji išmaniąją apskaitą dar 2007 m. įdiegė Italija,
o jau 2017 m. ėmėsi visiško
sistemos atnaujinimo. Panašiu keliu eina ir Švedija.

Vartotojams niekuo
rūpintis nereikės–
viskuo pasirūpins
ESO
Skaitikliai bus keičiami neatsižvelgiant, nori to vartotojai
ar ne. ESO teigimu, skaitiklis
– elektros tinklo elementas,
priklausantis ESO, todėl atsakomybė už jo sklandų veikimą, keitimą ir priežiūrą tenka
ESO. Planuojami diegti išmanieji skaitikliai prisidės prie

pagrindinių Lietuvos ir ES
energetikos strateginių tikslų
ir kartu padės pagerinti energijos naudojimo efektyvumą.
Išmaniųjų skaitiklių diegimas
numatytas ir Seimo 2018 m.
patvirtintoje Nacionalinėje
energetinės nepriklausomybės strategijoje. ES direktyvos
rekomenduoja atlikus kaštų
ir naudos analizę ir gavus teigiamus rezultatus išmaniuosius skaitiklius diegti klientams. Atlikta kaštų ir naudos
analizė parodė, kad Lietuvai
naudinga diegti išmaniuosius
skaitiklius. Analizės rezultatai
ir konkretūs investicijų planai
šiuo metu derinami su Energetikos ministerija bei Vals-

tybine energetikos reguliavimo taryba.

Dar vienas svarbus
klausimas, kurį
užduoda elektros
energijos vartotojai
– kiek jiems kainuos
skaitiklio pakeitimas?
ESO teigimu, klientams išmaniųjų skaitiklių pirkti ir už
juos mokėti nereikės. Viskuo
pasirūpins ESO.
Jei skaitikliai bus keičiami nemokamai, ar dėl to nebrangs elektra? Pasak elektros skirstytojo, elektros kainas kitiems metams nustato
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Elektros
kainos kasmet kinta: vienais
metais elektra pinga, kitais
– brangsta ir tai priklauso
nuo daugybės veiksnių. Kitų

šalių patirtis ir analizė Lietuvoje parodė, kad ekonominis
ir socialinis rezultatas – teigiamas, t.y. visos naudos ir
taupymai įdiegus išmaniuosius skaitiklius yra didesni nei
diegimo kaštai.
Lyginant dabartinius skaitiklius ir išmaniuosius, pastarieji fiksuoja ir perduoda
duomenis saugiu, šifruojamu
ir patikimu ryšiu. Duomenys
iš išmaniojo skaitiklio keliaus į duomenų centrą. Čia
jie bus apdorojami, o klientas
gaus tikslią, jau paskaičiuotą
sąskaitą. Nereikės nurašinėti
skaitiklio rodmenų, o sąskaitą
išrašys paslaugos tiekėjas automatiškai. Klientui nereikės
nieko skaičiuoti, jis
iškart gaus sąskaitą,
kurią beliks tik apmokėti.
Naujieji skaitikliai atvers naujas
technologines galimybes: užtikrins
nuotolinį duomenų
perdavimą, bus labiau funkcionalūs,
palyginti su dabartiniais skaitikliais.
Išmanieji skaitikliai
sertifikuoti, atitinka ES standartą ir
yra tikslūs, kaip ir
dabar naudojami.
Naujųjų skaitiklių tarnavimo
laikas – net 18 metų, tad gamintojas užtikrina, jog tokį
laiką skaitiklis veiks tiksliai
ir tinkamai. Tuo metu dabartinių skaitiklių metrologinės
patikros laikas iki 12 m., todėl
juos tikrinti reikia dažniau,
tam reikia papildomų žmogiškųjų išteklių, skirti laiko,
o tai kainuoja. Įdiegus išmaniuosius skaitiklius, ESO galės užtikrinti geresnes paslaugas klientui: sutrikus elektros
tiekimui ESO specialistai galės greičiau nustatyti gedimą,
stebėti elektros energijos tiekimo trikdžius, juos operatyviau šalinti ir fiksuoti galimas
vagystes bei neteisėtą vartojimą, tikslingai planuoti tinklo
atnaujinimo investicijas. Išsamiau apie pokyčius – www.
ismaniejiskaitikliai.lt

atgarsiai 

Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.
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JAV milijardierius J. Epsteinas areštuotas dėl
kaltinimo prekyba žmonėmis

BPC tiekėjams grąžino 112 programėlę
kurtiesiems, kad šie pašalintų trūkumus

JAV milijardierius finansininkas Jeffrey Epsteinas
(Džefris Epsteinas), kurį seniai persekioja įtarimai jaunų
mergaičių tvirkinimu, šeštadienį Naujajame Džersyje
buvo areštuotas dėl kaltinimų prekyba žmonėmis lytinio
išnaudojimo tikslais, pranešė JAV žiniasklaida.

Kurtiesiems skirtos skubiosios pagalbos 112 programėlės
kūrimas užsitęsė: liepos pradžioje turėjusi būti baigta
programėlė grąžinta tiekėjams trūkumams pašalinti.
Kausos negalią turintys žmonės su BPC gali bendrauti ir
kitais būdais. Vienas jų – trumpiosios žinutės.

Šeimos sporto šventė lopšelyje-darželyje,,Saulutė“
2018–2019 mokslo
metus lopšelio-darželio
,,Saulutė“ ugdytiniai
užbaigė tradicine sporto
švente, tačiau šiais metais
šventė vyko kiek kitaip
nei įprasta. Į šventę
buvo pakviesti ugdytinių
tėveliai, taigi sporto
šventė tapo ,,Saulutės“
bendruomenės šeimos
sporto švente ,,Aš, tėtis
ir mama – sportuojanti
šeima“.

Nuo pat ryto darželio kieme
vyko paruošiamieji darbai: auklėtojos puošė savo grupių teritorijas, ruošė priemones užduotims atlikti. Po pietų skam-

bant muzikai darželio kieme
pradėjo rinktis tėveliai, vaikai,
auklėtojos. Visus susirinkusius
pasveikino šventės vedėjos Sesės (aukl. L. Revinskienė ir I.
Tamošiūnienė), buvo sugiedotas lopšelio-darželio ,,Saulutė“
himnas, visi kartu padarė bendrą mankštą ir išsiskirstė į aikšteles. Vaikai ir tėveliai atliko 6
skirtingas aktyvias užduotis.
Galvojant užduotis atsiskleidė auklėtojų kūrybiškumas:
vaikai ,,plaukiojo“ baseine,
žaidė futboliuką, nešiojo vandenį, jodinėjo arkliukais. Šeimos sporto šventės ,,Aš, tėtis
ir mama – sportuojanti šeima“
pabaigoje lopšelio-darželio

,,Saulutė“ direktorė R. Drazdauskienė pasveikino visus
susirinkusiuosius, kiekvienai
grupei įteikė padėkos raštus.
Labai džiaugiamės, kad
šventė sulaukė tokio didelio tėvelių susidomėjimo, džiaugsmo ir azarto. Pastebėjome, kad
tėveliai labai noriai įsijungia
į lopšelio-darželio ,,Saulutė“ organizuojamas veiklas,
o ypač sporto renginius. Juk
taip smagu visiems kartu pasidžiaugti pirmais diplomais,
pirmais vaiko medalias, taip
pat kartu dalyvauti darželio
gyvenime.

Balbieriškio atodanga

ORGANIZATORIŲ nuotr.

Liepos 6-ąją visi pasaulio lietuviai vėl
vyresniajai kartai
giedojo „Tautišką giesmę“ niųtapoveiksnių
blankiu šešėliu.

ATKelta IŠ 1 p.
kultūrą, palikimą ir, žinoma,
vienybę.
Lietuvių bei kitoms tautoms
vis dažniau migruojant, tautinis paveldas, kultūra bei vienybė tampa nebe puoselėjimo,
bet išsaugojimo objektu. Todėl
ir keletas akimirkų, kai net ir
Lopšelio-darželio ,,Saulutė“ maža lietuvių tautos dalis suauklėtoja Laura Revinskienė geba susivienyti bendrai veiklai, suteikia vilčių, kad mūsų
tauta neišnyks ir bent dalyje
lietuvių širdžių bus išsaugota, nes lietuviai, nepaisant dėl
globalizacijos prarandamo
tautų identiteto, vertina savo

kilmę ir protėvius.
Daugelyje pasaulio, Lietuvos bei Prienų krašto miestelių
ir kaimų nuskambėjęs himnas
padovanojo dar vieną džiaugsmą keliantį pastebėjimą –himno giedoti vis dažniau renkasi
jaunimas. Tas jaunimas, kuris
visada buvo revoliucionieriai
ir, vyresniųjų akimis, „prarastoji karta“. Stebina tai, kad
savo širdies, o ne vyresniųjų patarimų klausantis jaunimas kyla į dar vieną sukilimą
– lietuvių tautos dvasios atgimimą. Tos dvasios, kuri dėl
įvairių socialinių ir ekonomi-

Prienuose „Tautiškos giesmės“ giedojimas tapo ne tik
dar vienu lietuvius vienijančiu renginiu, tačiau ir puikiu
jaunimo koncertu, Prienų kultūros ir laisvalaikio kolektyvų
dovana prieniečiams, taip pat
vakarone su vaišėmis, kurias
prieniečiams mielai dovanojo vietos verslininkai: UAB
„Saulėta“ restoranas „Sodas“,
UAB „Vildeda“, UAB „Trupinys“, Alvinos Tankevičienės
IĮ „Prienų čeburekai“, UAB
„Tango pizza“, UAB „Osmedas“ , UAB „Valeta-P“,
kavinė „New Star“ bei UAB
„Redokas“.

Lopšelio-darželio ,,Saulutė“ auklėtinių edukacinė
išvyka į T. Ivanausko zoologijos muziejų
2018–2019 mokslo
metai lopšelio-darželio
,,Saulutė“ bendruomenei
buvo labai darbingi.

Darželis dalyvavo ir vykdė
keletą didelių respublikinių
projektų, auklėtojos su ugdytiniais dalyvavo respublikinėse veržybose bei renginiuose, tačiau vaikams didžiausią
įspūdį paliko apsilankymas
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje.
Į ekskursiją išvyko keturių
ikimokyklinio amžiaus grupių vaikai, tėveliai ir pedagogai. Auklėtojų akyse atsispindėjo šiek tiek nerimo. Juk tai
pirmoji tokia didelė ir tolima
ekskursija su mažaisiais –
kaip seksis, ar viskas pavyks,
REKLAMA

kaip vaikai atlaikys kelionę?
Tačiau viskas pavyko puikiai
– vaikai buvo tiesiog puikios
nuotaikos, jiems didelį įspūdį
paliko kelionė didžiuliu autobusu, juk daugeliui tai buvo
pirmoji ekskursija. Edukacijos ,,Drambliukas turi dideles
ausis, o kas neturi uodegos?“
metu vaikai pasitikrino, ar tikrai žino, kaip atrodo gyvūnai? Ar žino, kad dramblys
turi dideles ausis, o elnias –
didelius ragus? Tačiau edukacijos vadovei buvo įdomu sužinoti, ar vaikučiams pavyktų
surasti klaidas, jei piešiniuose
pamatytų beždžionę be uodegos, lapę su ragais, gyvatę su
kojytėmis, varlę su dantukais,
o gandrą be snapo. Vaikai dar

kartą prisiminė visus žinomus
gyvūnus, susipažino su naujais, dar nematytais, turėjo
galimybę paliesti tikrus ežiuko spygliukus, iš arti pamatyti
gyvatės odą. Pabuvę edukaciniame užsiėmime ugdytiniai
buvo pakviesti pasižvalgyti
po T. Ivanasko muziejų.
Į autobusą vaikučiai grįžo
šiek tiek pavargę, tačiau pilni naujų įspūdžių, patyrimų.
Ekskursijos ir edukacinės veiklos metu pasitvirtino posakis
,,Geriau vieną kartą pamatyti,
nei dešimt kartų išgirsti“. Tikėkimės, kad tai buvo pirmoji, tačiau tikrai ne paskutinė
ekskursija.

Lopšelio-darželio ,,Saulutė“
auklėtoja Laura Revinskienė

ORGANIZATORIŲ nuotr.

ORGANIZATORIŲ nuotr.

Veiveriai

Pašlavančio piliakalnis, Šilavoto sen.

Čiudiškių piliakalnis, Išlaužo sen.
ORGANIZATORIŲ nuotr.

 skelbimai
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Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Vasara vis labiau įsibėgėja.
Po karšto birželio liepa
atvėsino orą, atgaivino
gamtą, palaistė žemę.
Padaugėjo ir gamtos
gėrybių, tik turguje pirkėjų
sumažėjo. Tačiau turguje
apsilankę pirkėjai tuščiomis
neišėjo – kiekvieno
krepšelyje buvo vienokių
ar kitokių uogų, daržovių ar
kitokių produktų.

Dabar pats įvairiausių uogų
ir šviežių daržovių metas, kai
gali jas valgyti pilna burna, tik
ką iš daržo ar iš sodo. Turguje
vis dar nemažai buvo braškių
(daugiausia ne lietuviškų), kurių kilogramą pardavė už 2,2–
2,5 euro, trešnių (3–4 eurai),
juodųjų serbentų (2,5 euro),
šilauogių (6–8 eurai), vyšnių
(2–3 eurai). Pusės kilogramo
indelis aviečių kainavo 2–2,5
euro, litras raudonųjų serbentų – 1,5–2 eurus, mėlynių –
4–5 eurai.
Daugiausia buvo šviežių
bulvių. Ūkininkai buvo atvežę
parduoti tokių gražių ir didelių
bulvių, kad, rodos, nė nebuvo
sausros. Už kilogramą didžiųjų
bulvių daugelis prašė 0,8–1,2
euro, už mažesnes – 0,5–0,7
euro. Žmonės daugiausia ir
pirko bulves, vieni sakė, kad
blynus keps, kiti – kugelį. O
daugelis mėgsta paprastai ir
įprastai virtas šviežias bulves
su krapais, pagardintas spirgučiais.
Ryšelis šviežių morkų kainavo 1–1,5 euro, burokėlių
su lapais – 0,7–0,8 euro, 100
g svogūnų laiškų su mažomis
galvutėmis – 0,7 euro, gūželė
salotų – 0,4–0,5 euro, saujelė
krapų ar petražolių – 0,4–0,5
euro.
Agurkų jau yra ne tik šiltnamiuose, bet ir lysvėse, tačiau kainos nelinkusios kristi. Kilogramas trumpavaisių
agurkų kainavo 0,8–1,3 euro,
Norintiems pasiruošti atsargų
žiemai teks laukti, kol agurkai
labiau atpigs, nors niekas negali garantuoti, kad taip bus.
Už kilogramą šviežių kopūstų
daržininkai prašė 0,7–0,8 euro, o už kalafiorų – 1–1,5 euro.
Šviežiai raugtų agurkų kilogramą pardavė už 2 eurus.
Kaip visada, šiuo metų laiku buvo pakankamai pieno ir
REKLAMA

jo gaminių. Litrą pieno pardavė už 0,5 euro, grietinės – už
3,4–3,8 euro, puskilogramį
sviesto – už 4 eurus, kilogramą varškės – už 1,6–2 eurus, o
sūrį, priklausomai nuo dydžio
ir iš kokio pieno pagamintas,
–už 1,3–4 eurus. Gerai buvo
perkami sūriai, grietinė ir pienas, kiek mažiau žmonės pirko
sviestą. Vasaros metu nusipirkus naminio sviesto, rekomenduojama jį dar perplauti šaltu
vandeniu, kad neliktų pasukų,
tada sviestas ilgiau nepraras
savo skonio.
Dešimtį kaimiškų kiaušinių buvo galima nusipirkti už
1,2–1,5 euro, antinių kiaušinių
– už 1,8–2 eurus. Kiaušinių
turguje pastaruoju metu būna
daug, nes kaimo žmonės laiko
daug vištų.
Paviljone ir kioskuose buvo galima įsigyti šviežios mėsos. Vitrinose ir ant prekystalių daugiausia buvo pridėta
kiaulienos, vištienos ir kalakutienos bei triušienos. Kilogramas kiaulienos šoninės
kainavo 3,98–4 eurus, kumpio – 3,8–4,3 euro, sprandinės
ar karbonado – 4,98–5,5 euro,
karkos – 2–2,2 euro, maltos
mėsos – 3,5–4 eurus. Kilogramas jautienos ar veršienos
kainavo 12,5–13,5 euro. Kilogramą mėsinio viščiuko buvo
galima nusipirkti už 2,4–2,7
euro, ketvirtį – už 1,7 euro, kalakuto kumpio – už 4,6–4,8 euro. Kilogramas namie auginto
broilerio kainavo 3,8–4 eurus,
triušienos – 6 eurus. Vienas
kitas prekiautojas jau turėjo ir
mėsinių ančių, kurių kilogramą
įvertino 5–6 eurais.
Rūkytos mėsos gaminių kainos keičiasi nežymiai, bet siūloma ir šiek tiek kitokios, kitaip
sufasuotos produkcijos, kuri
yra kur kas brangesnė. Bet rūkyta mėsa visada buvo paklausi, ypač šiltuoju metų laiku, nes
tai negendantis produktas.
Kilogramas nestorų lašinukų su raumeniu kainavo 5,5–
6,7 euro, su kumpiu – 6,8–7,8
euro, sukto kumpio – 12 eurų,
dešros – 6,8–8,9 euro, dešrelių –5,6– 6,5 euro, išpjovos
– 10,6–11,5 euro. Kilogramą
brandinto kumpio pardavė už
8,5 euro, o fasuoto vakuume
– už 9,5 euro. Panašiai kainavo ir sūdyti lašinukai, tik 20–30
euro centų mažiau.
Kai šiltas oras, šviežios žuvies turguje beveik nebūna, tik
kepta, rūkyta ar konservuota. Perkant sūdytas silkes pirkėjams reikia būti atsargiems
–būtina pauostyti, nes galima
nusipirkti sugedusį produktą.

Tas pats gali nutikti ir su rūkyta žuvimi.
Kol buvo geras oras ir saulėtos dienos, bitininkai prikopinėjo nemažai medaus, todėl
jis nėra labai brangus. Už kilogramą medaus daugelis bitininkų prašė 5 eurų, už pusės
litro stiklainį – tik 3 eurų. 100
g bičių duonelės kainavo 2,2
euro, o žiedadulkių – 2 eurus.
Tiesa, buvo ir brangesnio medaus, kurio kilogramą bitininkas įvertino 4,5 euro.
Tylesnis tapo ir gyvūnijos
turgelis. Mažų naminių paukščių jauniklių beveik nebuvo.
Vienas paukščių augintojas už
trijų dienų viščiukus prašė 0,9
euro. Daugiau buvo paaugintų
viščiukų, kalakučiukų, ančiukų
ir žąsiukų. Už paaugusius ančiukus prašė 2–3 eurų, žąsiukai
kainavo 5–6 eurus, o kalakučiukai – net iki 10 eurų.Jaunas
vištaites pardavė už 5,5–6 eurus, už dedančias jaunas vištas prašė 7 eurų, Gaidžių taip
pat buvo nedaug, už paprastus
prašė 5–6 eurų, už veislinius
– 15–25 eurų. Jauniklė antis
kainavo 10–12 eurų, už kalakutą prašė 15–18 eurų.
Nedideli triušeliai kainavo
4–7 eurus, o suaugę patinai ir
patelės – 15–20 eurų. Vaikingos patelės buvo brangesnės,
už jas teko mokėti 25–30 eurų. Tačiau šį kartą pirkėjų buvo
mažoka, ir nemažai gyvūnėlių
augintojams teko vežtis atgal
į namus.
Ūkininkai grūdus pardavė
jau šiek tiek žemesnėmis kainomis – už centnerį kviečių,
ar miežių prašė 10–11 eurų,
už kvietrugių –10 eurų, už pašarinių miltų – 11 eurų. Centneris kukurūzų kainavo 13
eurų, grikių – 8–10 eurų. 20
kilogramų maišelis lesalų naminių paukščių jaunikliams
kainavo 10 eurų.
Nors jau įpusėjo vasara, turgavietėje dar buvo vaismedžių
sodinukų –trešnių, abrikosų,
riešutmedžių ar įvairių veislių
obelaičių. Kadangi vaismedžiai pasodinti vazonuose, tad
perkančiųjų taip pat atsirado.
Įdomiausia, kad norintys pirkti trešnių sodinukų, pamatė
ir sunokusias uogas. Atrodo,
medelis dar nedidelis, o uogų nemažai. Tačiau atidžiau
pažiūrėjus, paaiškėjo, kad ant
skirtingų veislių medelių kabo
tokios pačios uogos. Pasirodo,
pardavėjai taip pagražino trešnes, pakabindami uogas kaip
dekoracijas...
Nemažai buvo ir prekiautojų
dėvėtais rūbais bei įvairiomis
senienomis.

UAB „Metrum Lt“ matininkas 2019-07-22 14.00 val.
atliks žemės sklypo (kad. Nr. 6950/0006:95), esančio Prienų r. sav., Veiverių sen., Papilvio k., Griovio g. 10, kadastrinius matavimus. Gretimo sklypo (proj. skl. Nr. 50) savininką ar jo įgaliotus asmenis prašome dalyvauti matavimuose. Apie dalyvavimą būtina pranešti adresu: Vytauto g.
34A, Marijampolė, tel. 8 657 74673, el. paštas metrumlt@
gmail.com.

Nekilnojamas turtas
Parduoda
Namus
Medinį namą Sodžiaus g., Prienuose. Arba keičia į 1 k. bt. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 609
92890.

Kita
Pigiai mobilų namelį (3,5 x 2,2 x
11,7 m, du miegamieji, virtuvėlė,
svetainė, san. mazgas, su kai kuriais baldais). Tel. 8 682 25076.

Perka
Garažą Prienų mieste. Tel. 8 670
02470.
Brangiai miškus: jauną, malkinį ir brandų. Žemę, apaugusią
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615
16617.

„VW Passat“ (2002 m., D, 1,9 l, TA
iki 2019 m. 08 mėn., 1300 Eur).
Tel. 8 650 75873.

Perka

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Žemės ūkis
Parduoda
Avis auginimui, pjovimui ir veislei.
Reikalingas kombainininkas-traktorininkas ir darbininkas (gali būti
vyresnio amžiaus, galiu apgyvendinti). Tel.: (8 319) 41484 (vakare
nuo 19 val.), 8 671 42853.
8 m. stambią, juodos spalvos
kumelę (2200 Eur). Tel. 8 641
70329.

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

Karves, kiaules ir arklinį ravėtuvą.
Tel.: 8 600 43893, 8 671 73817.

Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

Šių metų šieno ritinius (sausi,
mišrios pievos). Galiu pristatyti.
Tel. 8 675 84559.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Tel. 8 682 61641.

Du didelius garažus komercinei
veiklai Prienuose. Parduoda motobloką (kultivatorius), naudotą
kieto kuro katilą „Stropuva“ (geros būklės). Tel. 8 656 35185.

Automobiliai, dalys
Parduoda
„VW Golf“ (1997 m., 1,6 l, B, 4/5
durys, TA iki 2020 m. 07 mėn.,
tamsiai mėlynos spalvos). Tel.
+370 682 83999.
„VW Passat“ (2000 m., D, TA iki
2020 m. 09 mėn.). Tel. 8 600
49633.

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

Įvairios prekės
Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.

M A L KO S

Šieną ritiniais (1,25x1,20 m). Tel.
8 606 91063.

Vejapjoves (kainos 70 iki 150
Eur), sodo traktoriukus „Murai“,
„Sabo“, „MTD“, „Toro“ (kainos
iki 600 Eur), savadarbį traktorių
(apie 800 Eur), savadarbę priekabą (apie 400 Eur). Tel. 8 672
07238.
Javų kombainą „Internacional
431“ (Jiezne). Tel. 8 683 29029.

Išnuomoja

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.

Perka
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis,
rąsteliais). Prienuose atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.

Paslaugos
Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir

refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje nuo 100 iki 10 000
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48
mėn. Palūkanos konkurencingai
mažiausios rinkoje. Konsultuojame pensijų kaupimo II - III
pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.

skelbimai 

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems KLIENTAMS)

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

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

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Ilgą patirtį turintis meistras kokybiškai ir greitai klijuoja visų rūšių
plyteles. Tel. 8 638 86086.
Santechnikos darbai: vamzdžių
keitimas, metalinių vamzdžių
sriegimas, klozetų tvarkymas ir
keitimas, nerūdijančių kriauklių
skylių gręžimas. Profesionalia
įranga atkišu kanalizacijas. Katilų
prijungimas ir kiti santechnikos
darbai. Atvykstu ir savaitgaliais
bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308
arba 8 619 54866.

Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
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Pjaunu žolę, pjaunu ir kapoju
malkas. Tel. 8 606 17618.

Reikalinga
Tvarkinga, be žalingų įpročių, moteris prižiūrėti dienomis senutę,
gyvenančią gyvenvietėje, ir kartu
gyventi. Tel. 8 684 37900.

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

Atvykstu į namus,
suteikiu garantiją.
Tel. 8 615 73404.

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Gali būti be patirties, apmokome. Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.

Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

8 622 02208

greblysirbebras@gmail.com

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

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

Darbo pobūdis: įrengimų priežiūra, produktų pakavimas, darbas pamainomis po 12 val.
Reikalavimai: atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, gebėjimas dirbti komandinį darbą.
Mes siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje, laiku mokamą atlyginimą, socialines
garantijas.
Vežame į/iš darbo.
Kreiptis: tel. 8 656 22104, Birutė.

Prienų rajono savivaldybė skelbia konkursus
švietimo įstaigų vadovų –

Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos
ir Prienų r. Balbieriškio pagrindinės
mokyklos direktorių pareigoms.
Konkursų paskelbimo data 2019 m. liepos 8 d.
Atrankų data:
Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms
2019 m. gruodžio 5 d. 10.00 val.
Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms 2019
m. gruodžio 5 d. 13.00 val.
Išsami informacija pateikiama pagrindiniuose skelbimuose interneto svetainėje adresu http://www.prienai.lt/go.php/lit/Laisvosdarbo-vietos.
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

PADĖKA

UAB „Hegelmann Logistics“
ieško vairuotojo po Lietuvą
su CE kategorija.
Darbo vieta: Kaunas

Tel. (8 37) 343752,

el. p. rnorkunaite@hegelmann.com

Norime nuoširdžiai padėkoti šeimos klinikos
UAB „Vita Simplex“
gydytojai
V. Ražanskienei ir
slaugytojai
Kazytei Levinskienei
už Reginos Želtovos
rūpestingą priežiūrą ir
šiltus santykius.
Dukros

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros ir politikos naujienų!

Lietuvos mokyklose – 2 000 kūrybiško programavimo valandų

UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė, gaminanti sausus pusryčius, traškučius, sūrius bei saldžius užkandžius, pusgaminius maisto pramonei
bei tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą
technologinių įrengimų operatoriams (-ėms),
fasuotojoms-pakuotojoms (-jams),
mechanikams (-ėms)

Dėkoja

Įmonei reikalingas elektrikas,
turintis darbo patirties. Tel. 8
698 46063.

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.

šaldytuvus, šaldiklius.

Darbo skelbimai

Visą pusmetį net 40yje Lietuvos mokyklų
penktokai ir šeštokai per
informatikos pamokas
mokėsi kūrybinio
programavimo –
moksleiviai tapo projekto
„Kompiuteriukų ralis – IT
pamokas keičianti kelionė“
dalyviais.

Mokytojai su vaikais informacinių technologijų pamokose kūrė IT projektus, o įspūdingą, pusmetį trukusią kelionę,
vainikavo birželį surengtos
pirmosios Lietuvoje kompiuteriukų lenktynės.

IT pamokose –
kūrybiškumas
Projekto rėmėjas „Pildyk“
vaikus pakvietė dalyvauti iššūkyje „Gerink savo žaislą“.
Naudodami mikrokompiuteriukus ir įvairius elektronikos
priedus, kurie mokykloms buvo išdalinti projekto pradžioje, moksleiviai perdarė savo
senus žaislus, kad jie judėtų,
mirksėtų, skleistų garsus.
„Kvietėme vaikus naujam
gyvenimui prikelti savo senus
žaislus. Stebėjome, kaip penk-

tokai ar šeštokai kuria žingsniamačius, žaislinius tankus
paverčia temperatūros matavimo prietaisais ir daugybę
kitų įspūdingų transformacijų. Išlaisvinta vaikų vaizduotė ir kūrybingumas stebino ne
tik mus, bet ir moksleivius pažįstančius mokytojus“, – sako
„Pildyk“ prekės ženklo vadovė Dominyka Jonušienė.

Pirmosios Lietuvoje
kompiuteriukų
lenktynės
Kartu su projekto sumanytojais – Kompiuteriukų paramos fondu – „Pildyk“ išdalino
kompiuteriukų rinkinių 20-čiai
Lietuvos mokyklų, kurių atstovai - net 150 moksleivių
birželį susitiko Vilniuje pademonstruoti, ko išmoko nuo
sausio mėnesio. Čia įvyko ir
pirmosios Lietuvoje „Micro:
bit“ kompiuteriukų lenktynės
„Aplink Lietuvą“.
Renginio dieną moksleivių sukonstruotos mašinytės
skriejo Lietuvos teritoriją primenančiomis trasomis. Vieni
vaikai iš anksto turėjo taip su-

programuoti įrenginius, kad jie
patys įveiktų trasą, kiti varžėsi
dėl geriausio dizaino, dar kiti
savo kompiuteriukų judėjimą
trasoje valdė radijo bangomis
ir telefonu.
Labiausiai išpuoštos ir gražiausios mašinytės laurai atiteko Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ir Šiaulių rajono Pakapės
mokyklos jungtinei komandai.
Greičiausia „micro:bit“ kompiuteriukais valdoma buvo tituluota Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mašinytė. Greičiausiai trasą, valdant
telefonu, įveikė Panevėžio
„Saulėtekio“ progimnazijos
komanda, o nuotolinio valdymo kategorijoje lygių neturėjo
Šiaulių Dainų progimnazijos
moksleiviai.

Tikslas – auginti ne
vartotojus, o kūrėjus
Pagrindinis pusmetį trukusio projekto „Kompiuteriukų
ralis – IT pamokas keičianti
kelionė“ iniciatorius – Kompiuteriukų paramos fondas

šiais mokslo metais siekė, kad
informacinių technologijų pamokos vaikams taptų kuo įdomesnės. Fondo vadovė Viltautė Žvirzdinaitė skaičiuoja, kad
moksleiviai su mokytojais per
pusmetį programavimui paskyrė beveik 2 tūkst. valandų.
„Mums labai svarbu, kad
informacinių technologijų pamokos būtų įtraukiančios. Dabar informatikos mokytojas
kartu su muzikos, fizikos ar
matematikos mokytoju rengia
integruotas pamokas ir mąsto, kaip programavimas gali
padėti išmokti šių dalykų. O
moksleivis tampa ne tik technologijų vartotoju, bet ir jų kūrėju“, – sako V. Žvirzdinaitė.
Fondas nuo 2017-ųjų iki dabar šalies penktokams jau išdalino daugiau kaip 20 tūkst.
„Micro:bit“ kompiuteriukų.
Šiais metais kartu su „Pildyk“
parama programavimo rinkiniai pasiekė labiausiai motyvuotus mokytojus, kurie ir toliau mokys vaikus kūrybinio
programavimo. 

 PASKUTINIS PUSLAPIS
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013*574 Pakvietimas į TV
008*934 Pakvietimas į TV

Lošimo Nr. 1213
Data: 2019-07-07

Liepos 13 d.
ŠEŠTADIENIS
Durbės mūšio diena
Saulė teka 04:57
leidžiasi 21:51
Dienos ilgumas 16.54
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Eugenijus, Henrikas, Arvilas,
Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ropes, grieščius,
burokus, braškes, sodo žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas skinti ir šaldyti
vaisius.

042*810 Planšetė LENOVO
TB-7104F
Liepos 13 d. 20 kilometrų
0323993 Pretendentas į 120 pėsčiųjų žygis Veiverių apy000 Eur
linkėmis skirtas Lietuvos Vie031*423 Sodininko rinkinys tovardžių metams paminėti.
GARDENA
9.30–10 val. Dalyvių registra005*074 Sodininko rinkinys cija prie Juodbūdžio bendruoGARDENA
menės namų (Draugystės

36 15 32 40 18 22 63 65 56 34
70 23 16 30 69 07 20 48 54 45 027*380 Trintuvas Nutribul- g. 4). 11–11.15 val. Dalyvių
registracija Leskavoje (Ateities
24 73 64 68 35 12 46 26 42 61 let
024*900 Trintuvas Nutribul- g. 9). 11–11.30 Arklių Žemai53 19 08 33 25 41 74 52

Liepos 11 d.
KETVIRTADIENIS
Pasaulio gyventojų diena
VISA LENTELĖ
Pasaulinė populiacijos diena
29 62 01 67 10 43 11 55 05 14
Saulė teka 04:55
leidžiasi 21:53
LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
Dienos ilgumas 16.58
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
18118.00€ 1
Benediktas, Vilmantas, Šarūnė,
50.50€ 215
Pijus, Kipras
2.00€
9383
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
3.00€
7089
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
PAPILDOMI PRIZAI
laistyti.
004*370 Baseinas su filtru
Liepos 12 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 04:56
leidžiasi 21:52
Dienos ilgumas 16.56
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Bonifacas, Brunonas, Sigisbertas, Margiris, Vyliaudė, Izabelė,
Sigitas
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ropes, grieščius,
burokus, braškes, sodo žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

let

0283662 Volkswagen Tiguan

PROGNOZĖ: Aukso puode –
300 000 Eur

Lošimo Nr. 704
Data: 2019-07-01

040*157 Dviratis Azimut Clas- Tel. 1634
sic 28”
3000 Eur - 704-0021222
0081496 Elektrinis paspirtukas 500 Eur - 704-0013263
Xiaomi
500 Eur - 704-0022950
0262687 Elektrinis paspirtukas
500 Eur - 704-0028702
Xiaomi
0102713 Elektrinis paspirtukas 500 Eur - 704-0043*10

Liepos 13 d. Prienuose – pėsčiųjų žygis Nemuno kilpomis
2019 su Gjensidige. Ketvirtasis
pėsčiųjų žygis Nemuno Kilpomis siūlo atnaujintus maršrutus, kuriuose gausu grožybių
bei įdomybių. Daugiau informacijos – www.trenkturas.
lt. Feisbuko paskyroje – Žygis
Nemuno Kilpomis’19 su Gjensidige • TrenkTuras

500 Eur - 704-0045503

Xiaomi

0114176 Elektrinis paspirtukas 500 Eur - 704-0045592
Xiaomi
300 Eur - 704-0010*55
0086587 Elektrinis paspirtukas 300 Eur - 704-0010209
Xiaomi
300 Eur - 704-0031898
030*598 Hamakas Spokey 300 Eur - 704-0033*63
Zuni
300 Eur - 704-0034364
017*495 Hamakas Spokey
300 Eur - 704-0040645
Zuni
025*646 Hamakas Spokey 300 Eur - 704-0043*27
300 Eur - 704-0043282

Zuni

005*991 Hamakas Spokey
Zuni
044*039 Išmanioji apyrankė

Sekančio tiražo prizas:
Nissan JUKE ir 20 x 500€

027*130 Išmanioji apyrankė
015*653 Išmanioji apyrankė
005*357 Išmanioji apyrankė

Lošimo Nr. 336
Data: 2019-07-05

007*716 Išmanusis tel. SAMSUNG J4 Plus

LAIMĖJIMAI
5+2

Liepos 14 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 04:59
leidžiasi 21:50
Dienos ilgumas 16.51
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Kamilas, Vydas, Eigilė, Libertas
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ropes, grieščius,
burokus, braškes, sodo žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas skinti ir šaldyti
vaisius.

012*204 Knyga NEREGĖTA
5+1
LIETUVA
008*187 Knyga NEREGĖTA 5

Liepos 15 d.
PIRMADIENIS
Žalgirio mūšio diena
Saulė teka 05:00
leidžiasi 21:49
Dienos ilgumas 16.49
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė, Herkus
Tinkamas laikas sėti:
morkas, pastarnokus, česnakus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

036*261 Pakvietimas į TV

4+2

LIETUVA

033*464 Knyga NEREGĖTA 4 + 1
LIETUVA
4
024*921 Lauko kepsninė
3+2
009*091 Lauko kepsninė

2+2

040*856 Ledų gaminimo apa- 3 + 1
ratas TRISTAR
3
036*347 Ledų gaminimo apa1+2
ratas TRISTAR
2+1
003*958 Pakvietimas į TV

Sudoku

Liepos 14 d. Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje – sakralinės
muzikos koncertas „Tekyla
širdys mūs aukštyn“. 9.30 val.
– šv. Mišios. Po šv. Mišių – atlikėjų Neringos Navikauskaitės
ir Edgaro Pilypaičio koncertas. Koncertmeisterė Beata
Andriuškevičienė. Renginys
nemokamas.
Liepos 18 d. 20 val. Skriaudžių
buities muziejuje – Naktišokiai (iš renginių ciklo „Veiverių
kraštas švenčia vasarą“).

001*997 Kelioninių baldų SKAIČIAI
01, 15, 34, 48, 50 + 06, 10
komplektas
035*292 Knyga NEREGĖTA
LIETUVA

tukų parodomoji programa
Leskavoje. 12.45–13 val. Dalyvių registracija Skriaudžiuose (Jaunimo g. 11a). 14:30
val. Žygio uždarymas prie
Juodbūdžio bendruomenės
namų (Draugystės g. 4). Prie
žygeivių galima prisijungti tarpinėse stotelėse Juodbūdyje
ir Skriaudžiuose. Išankstinė
registracija ir informacija tel.
+370 635 95225, el. p. vysraminta@gmail.com. Žygis
NEMOKAMAS.

10000000.00€ 0
387121.00€

0

273261.90€

0

5358.00€ 2
307.60€

1

135.00€

3

81.90€

10

28.80€

88

23.00€

96

17.40€

163

13.70€

361

9.70€

1226

Liepos 19–21 dienomis – Balbieriškio seniūnijos vasaros
šventė „Prie Ringio ir Peršė-

kės“. Liepos 19 d. 21.30 val.
– Birutės Švedienės darbų
parodos „Gimę nakties spalvos“ atidarymas Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre.
22.00 val. – Kino filmas po
atviru dangumi (Balbieriškio
KLC prieigose). Liepos 20
d. 9.00 – 10.00 val. sporto
turnyrų dalyvių registracija.
10.00 val. Futbolo, krepšinio,
tritaškių metimo, badmintono, smiginio turnyrai, žaidimai vaikams (Balbieriškio
mokyklos sporto aikštyne ir
parko stadione). 10.00 val.
Karo prievolės tarnybos kariuomenės pristatymas, karinės technikos paroda (Parko
stadione). 19.00 val. „Dvaro“
parke, kultūrinė – meninė
programa. Dalyvauja: liaudiškos muzikos kapela „Temela“, folkloro ansamblis
„Dūmė“, Palangos kultūros
ir jaunimo centro folkloro
ansamblis „Mėguva“, Zyplių
dvaro kapela, Balbieriškio
pradinės mokyklos liaudiškų
šokių kolektyvas „Ringutis“,
Balbieriškio bendruomenės
„Balbieriškis“ vyresniųjų šokių
kolektyvas „Ringis“, Prienų
vaikų meninio lavinimo studija „Ramunėlė“, ritminių šokių
grupė „Fidema“, Balbieriškio
bažnyčios parapijos meno
vadovė Aurelija Sinicienė,
vokalinis duetas Elena ir Raminta, grupė „Dainiai“, grupė
„Age“, atlikėjas „Mino“. 23.00
val. – šventinis fejerverkas.
Liepos 21 d. 12.00 val. – Šv.
Magdalenos atlaidai Balbieriškio parapijos bažnyčioje.

va“ (iš renginių ciklo „Veiverių
kraštas švenčia vasarą“).
Liepos 26 d. – popietė „Pažink Veiverių krašto istoriją“
– Veiverių krašto muziejų
lankymas (iš renginių ciklo
„Veiverių kraštas švenčia
vasarą“): 16.00–18.00 val.
Klebono Kazimiero Skučo
Rimorystės muziejus (prie
Veiverių šv. Liudviko bažnyčios); 18.00–20.00 val.
Veiverių krašto istorijos muziejus (Kauno g. 54, Veiveriai);
20.00–22.00 val. Skriaudžių
buities muziejus (Puskunigio
g. 2, Skriaudžiai).
Liepos 27–28 dienomis –
Veiverių seniūnijos vasaros
šventė. Liepos 27 d. Veiverių
A. Kučingio meno mokyklos
kiemelyje: 9.00 val. – Seniūnijos gyventojų bėgimas „Veiva
2019“. 10.00 val. – Sportinės
rungtys (krepšinis, futbolas,
šaškės, šachmatai).16.00 val.
– Vaikų popietė. 19.00 val.
– Šventinis koncertas. Liepos
28 d. 12.00 val. – Šv. Onos
atlaidai Veiverių šv. Ludviko
bažnyčioje. 13.30 val. – Agapė
Veiverių A. Kučingio meno
mokyklos kiemelyje.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų krašto muziejuje eksponuojama paroda „Prabyla
medis“, skirta Kazio Dereškevičiaus 110-osioms gimimo
metinėms paminėti. Paroda
veiks iki liepos 30 d.

liepos

10

TREČIADIENIS

+13
+18

KLAIPĖDA

VILNIUS

+12 +16
liepos

11

+14 +16

KETVIRTADIENIS

+12
+19
KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +20
liepos

12

+13 +18

P E N K TA D I E N I S

+13
+16
KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +19
liepos

13

+12 +18

Š E ŠTA D I E N I S

+10
+16
KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +16
liepos

14

+12 +19

SEKMADIENIS

+9
+14
KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +19
liepos

15

+12 +18

PIRMADIENIS

+9
+18

16

+12
+19

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 17 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

ORAI

Naujosios Ūtos laisvalaikio
salėje eksponuojama Prienų
KLAIPĖDA
VILNIUS
Liepos 21 d. 18 val. prie Juod- krašto fotomenininkų darbų
+10 +20
+14 +19
būdžio bendruomenės namų paroda „Nemunas man“.
– Veiverių seniūnijos gyventoliepos A N T R A D I E N I S
jų sambūris „Prie balto stalo“ Vinco Mykolaičio-Putino gim(iš renginių ciklo „Veiverių tojoje sodyboje-muziejuje
kraštas švenčia vasarą“). In- (Pilotiškių g. 12, Pilotiškių k.,
formacija tikslinama,
N. Ūtos sen.) nuo birželio 25 d.
eksponuojama Irmos UrbonaLiepos 24–25 dienomis nuo vičienės akvarelės miniatiūrų
KLAIPĖDA
VILNIUS
+13 +20
+16 +18
19 val. Veiverių Antano Kučin- paroda „Raganų draustinis:
gio meno mokyklos kiemelyje kelionių užrašai“. Paroda veiks
– pilateso treniruotė su sporto iki spalio 31 d.
VANDENS TEMPERATŪRA
ir sveikatingumo klubu „Vei+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+18 KAUNO MARIOS
+16 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+17 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

(šio numerio atsakymai)

Liepos 10 d.
TREČIADIENIS
7 broliai miegantys
Saulė teka 04:54
leidžiasi 21:54
Dienos ilgumas 17.00
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Amalija, Prudencija, Rufina,
Gilvainas, Eirimė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8245 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8350 nSv/val.

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

