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Balbieriškiečiai į šventę rinkosi ir 
iš svečių šalių

Tiesioginės metinės 
išmokos vienam ūkininkui 
nuo šios bus ribojamos iki 
150 tūkst. eurų, pranešė 
Žemės ūkio ministerija. 

Ministras Giedrius Surplys 
penktadienį pasirašė įsaky-
mą, nuo šių metų apribojan-
tį ES išmokų lubas. Ministro 
įsakymas taikomas šiemet pa-
teiktoms paraiškoms.

„Tikimės, kad tai paskatins 
atlyginimų kilimą dideliuose 
ūkiuose. Sutaupytos ES lėšos 
galės būti skirtos smulkių ir 
vidutinių ūkių našumui di-
dinti“, – pranešime teigė G. 
Surplys.

Šiuo metu 23 ES valstybės 
ar regionai taiko išmokų ma-
žinimą. Iš jų 9 valstybės iš 
paramos sumos atskaičiuo-
ja sumokėtus atlyginimus, 
15 pasirinko mažiausią gali-
mą mažinimą – didesnę kaip 
150 tūkst. eurų sumą mažina 
5 proc., 9 valstybės pasirinko 
didžiausią galimą mažinimą 
– šią sumą mažina 100 pro-
centų. BNS

Tiesioginės 
išmokos ribojamos 
iki 150 tūkst. eurų

Tradiciškai rugpjūčio pirmoji
KVIEČIA

į Matiešionis, prof. kalbininko Jono Kazlausko tėviškę.
Šiemet čia, Matiešionyse, paminėsime LR Seimo paskelbtus

Juozo Tumo-Vaižganto ir Vietovardžių metus,
prisiglausime prie Jono Kazlausko atminimo,

pažymėsime 89-ąsias profesoriaus gimimo metines.
Vakaro metu žiūrėsime Prienų r. sav. N.Ūtos mėgėjų teatro

„Vėtrungė“ (rež. Anelė Lukjančuk) atliekamą
J.Tumo-Vaižganto komediją  „Žemės ar moters“,

klausysimės etninio muzikavimo.
Ant lietuvybės kalvos Matiešionyse, Birštono sav.  renkamės

rugpjūčio 1 d. 18. 00 val.
VISI esate labai laukiami!

...bet šiandien dar namo sugrįžk Tu atminties taku
per sodą ir saulės spinduliu rašyk stogastulpyje meilės žodį. 
                   „Jonui Kazlauskui atminti“ –  Anarsija Adamonienė

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Nepasiturinčios šeimos, 
kurios augina mokyklinio 
amžiaus vaikus, jau dabar 
kviečiamos pateikti 
prašymus dėl nemokamo 
maitinimo ir paramos 
mokinio reikmenims 
įsigyti. Šiais metais 
mokinio reikmenims 
įsigyti skiriamų lėšų dydis 
yra 76 eurai.

Kad būtų užtikrintas svei-
kos mitybos reikalavimus 
atitinkantis mokinių maiti-
nimas, nemokamam maiti-
nimui skirtiems produktams 
įsigyti dienai skiriama ke-
tvirtadaliu didesnė suma nei 
pernai, pavyzdžiui, pietums 
iki 1,90 euro.

Planuojama, kad naujais 

L. Kukuraitis: dėl paramos 
mokiniams kreiptis galima jau 
dabar mokslo metais tokią paramą 

gaus apie 55 tūkst. mokinių.
„Nors vasarą ruoštis mo-

kyklai nėra įprasta, tačiau jau 
dabar galima pateikti prašymą 
paramai mokinio reikmenims 
įsigyti ir nemokamam maiti-
nimui. Kuo anksčiau bus pa-
teikti prašymai, tuo ramiau 
bus artėjant rugsėjui, kai pra-
sideda mokslo metų pradžios 
karštinė“, - sako socialinės 
apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis.

Prašymai dėl šios socialinės 
paramos priimami savivaldy-
bėse jau nuo liepos 1 d., kad 
mažas pajamas gaunančios 
šeimos galėtų iš anksto pasi-
ruošti naujiems mokslo me-
tams. Norintys gauti paramą 
mokinio reikmenims įsigyti 

Liepos 19–21 dienomis 
Balbieriškyje vyko 
seniūnijos vasaros šventė 
„Prie Ringio ir Peršekės“.

Jau liepos 19 d., šventės iš-
vakarėse, Balbieriškio kultū-
ros ir laisvalaikio centre buvo 
atidaryta Birutės Švedienės 

darbų paroda „Gimę nakties 
spalvos“. Susirinkusieji į par-
odą jau po pusvalandžio galė-
jo dalyvauti čia pat vykusiame 
tradiciniame kino filmo po 
atviru dangumi seanse.

Po melancholiško šventinio 
vakaro vos po kelių valandų 

išaušo energingas šventinis 
rytas. Į Balbieriškio moky-
klos sporto aikštyną bei parko 
stadioną skubėjo visi Balbie-
riškio bei kaimyninių kraštų 
sportininkai, kurie susirungė 
futbolo, krepšinio, tritaškių 
metimo, badmintono, smigi-
nio turnyruose. Tiesa, kartu 
su vyresnėliais sporto erdvė-

Savivaldybių įmonėse 
giminystės ryšiai sieja 
vidutiniškai penktadalį, 
o kai kur – net pusę 
darbuotojų, pirmadienį 
pranešė Specialiųjų 

Savivaldybių įmonėse giminystė 
sieja vidutiniškai penktadalį, o kai 
kur – pusę darbuotojų

tyrimų tarnyba (STT), 
atlikusi savivaldybių 
įmonių nepotizmo rizikos 
intensyvumo analizę.

STT duomenimis, birželį 
iš beveik 22 tūkst. savivaldy-

bių valdomų įmonių darbuo-
tojų giminystė siejo 4 tūks-
tančius. 

Vidutiniškai savivaldybių 
įmonėse giminaičiai sudaro 
19 proc. visų darbuotojų, o 
atskirose įmonėse giminaičių 
dalis gali siekti ir iki 50 proc. 

Prezidentas Gitanas 
Nausėda ragina 
atnaujintoje Vyriausybėje 
palikti krašto apsaugos 
ministrą Raimundą 
Karoblį, finansų ministrą 
Vilių Šapoką, ekonomikos 
ir inovacijų ministrą 
Virginijų Sinkevičių bei 
užsienio reikalų ministrą 
Liną Linkevičių.

„Prezidentas paminėjo ke-
letą ministrų, kurių darbą ver-

G. Nausėda: 
ministrais turi 
likti R. Karoblis, 
V. Šapoka, L. 
Linkevičius ir V. 
Sinkevičius 
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Į dangų jau pakilo geltoni 
debesys, o visi keliai ir 

keliukai jau nukloti geltonu 
auksu. Ne. Tai ne pasaka apie 
turtingus valdovus ar aukso 
miestus ir ne pasakojimas apie 
beduinus, keliaujančius per 
dykumą. Tai – javapjūtė.

Ona – duonos ponia turbūt 
jau skuba maišyti ir raugin-
ti tešlą, kad savo didžiosios 
šventės dieną po laukus ir kai-
mus pasklistų gardžios duone-
lės kvapas.

Iš tikrųjų – kas gali būti 
brangesnio už gardžią duone-
lę, kuri mums dovanoja ne tik 
sotumą, bet ir gyvybę. Tai yra 
tas auksas, kurį reikia saugoti 
tvirčiausiame seife, kad jo iš 
mūsų neatimtų nei musė, nei 
šuo, nei alkanas kaimynas. Ži-
noma, už auksą visada yra dar 
didesnis turtas – deimantas. 
Deimantas, turintis kuo dau-
giau karatų. Tai – žmogus. 

Kuo daugiau žmogus turi 
gerų asmeninių savybių, tuo 
jis vertingesnis. Visgi deiman-
tai yra skirti ne pasidžiaugus 
vėl padėti į seifą, bet ir toliau 
jais puoštis ir didžiuotis. Taigi 
žmogiškojo deimanto nevalia 
uždaryti į seifą ir išsiimti tik ta-
da, kai labai reikia. Juo reikia 
džiaugtis ir rūpintis visą lai-
ką. Kokia prasmė iš paslėp-
to deimanto? Tokį deimantą, 
niekam nerodomą, gali ne-
bent surasti ir nugvelbti vagys 
– tada nebeliks kuo džiaugtis 
ir didžiuotis. Nuolat rodomas 
deimantas tampa itin įžymiu, 
todėl, net ir pavogtas, greitai 
bus sugrąžintas atgal.

Tuo tarpu duona galima da-
lintis. Pasidalinti ir padėti ki-
tam kartui – kol vėl prireiks.

O gardi šviežia duona yra 
pats didžiausias gardumynas! 
Jeigu ant storos riekės dar už-
tepsime sviesto! Turbūt ne 
vienas pasakys, kad tokia rie-
kė net ir šiandien gardesnė už 
bet kokį tortą. 

Iš tikrųjų, keista. Pasau-
lis pasikeitė, valgome kitokį 

maistą, turime kitokius mity-
bos įpročius, tačiau tai, kas bu-
vo gardu prieš dešimtis ir netgi 
kelis šimtus metų, ir šiandien 
glosto liežuvį. Ko gero, duo-
na dar ilgai išliks vienu iš di-
džiausių turtų (suprantama, po 
žmogaus), o grūdai – pačiu ti-
kriausiu auksu.

Atbėgusi vasara mums do-
vanoja ir šilumą, ir grožį, ir 
turtus, kuriais turėsime sotin-
tis iki pat kitos vasaros. Metus 
laiko. Tol, kol metai, pradėję 
naują gyvybės ratą, nesubran-
dins naujo derliaus. 

Ne veltui yra sakoma, kad 
roges reikia ruošti vasarą, o 
ratus – žiemą. Viskam tenka 
ruoštis iš anksto, kad staiga ne-
paaiškėtų, jog esame elgetos, 
beturčiai. Suprantama, ruoštis 
nėra lengva. 

Daugelis vasarą laiko atos-
togomis, o ūkininkai – darby-
mečiu. Taip buvo visada. Tik 
pasauliui keičiantis – ūkininkų 
mažiau. Jeigu prieš kelis de-
šimtmečius kiekvienas, turė-
jęss net ir mažiausią žemės lo-
pinėlį, bent kažką bandydavo 
jame užsiauginti, tai šiandien 
visi keliauja į „daržą“, virš 
kurio kabo koks nors įman-
trus pavadinimas, o „lysvės“ 
nukrautos ne tik daržovėmis, 
bet ir bananais, mėsos išpjo-
vomis bei, žinoma, tikrai ne 
iš ruginio aukso išvirtais vel-
nio lašais. 

Taigi, išmokome viską 
pasiimti neįdėdami 
darbo. Paradoksas 
– išmokome nedirbti, 
tačiau vis dar lygiai 
taip pat skundžiamės, 
jog pavargome. Kas 
keisčiausia – iš tikrųjų 
pavargstame, nors 
dirbame mažiau. 

Jeigu prieš kelis dešimtme-
čius galėjome nuo ankstyvo 
ryto iki sutemų kapstytis dar-
žuose, tai dabar net ir po va-
landžiukės lysvėje tampame 
nuvarytais „kuinais“. Ir po 
tos valandėlės mielai drįsta-

me pagalvoti „o kam man vi-
sa tai – juk vienam ar kitam 
prekybos centre pigu ir visko 
pilna...“. 

Sakoma, nevalia būti pe-
simistu, tačiau net ir būnant 
realistu ar optimistu galima 
lengvai suprasti, kad niekas 
neatsiranda iš nieko ir niekas 
nėra amžina. Juolab, netgi ir 
menkiausios mokykloje įgy-
tos žinios nėra tai, kas mums 
bus privaloma, bet tai, ką ži-
nosime bet kuriuo gyvenimo 
atveju.

Pasaulis, kaip ir gyvenimas, 
visada keičiasi, todėl turime 
būti pasirengę ne tik tam, kas 
vyksta, bet ir tam, kas gali 
įvykti. Pavyzdžiui, prieš kelis 
dešimtmečius buvome pratę 
virtuvės stalčiuje visada turėti 
žvakę ir degtukų (jeigu elektra 
dingtų), visada turėjome pata-
lynės, muilo, konservų bei kitų 
atsargų (jeigu staiga nebebūtų 
galimybės viso to įsigyti). 

Bet dažnai 
užsimirštame, jog 
atsargos yra ne tik 
apčiuopiamos, bet ir 
asmeninės. Mokslas, 
žinios ir patirtis yra 
didžiausias turtas, kurio 
nereikia saugoti seife. Jį 
užtenka nuolat puoselėti 
prisimenant, o kartais ir 
išbandant realybėje. 

Gamtos kataklizmai, eko-
nominė, politinė ar geopoli-
tinė padėtis visą mūsų pažįs-
tamą pasaulį gali pakeisti per 
akimirką ir gali būti, kad tik 
mūsų žinios padės pasirūpinti 
savimi visas 24 valandas, o ne 
tą vieną valandą per parą. 

Netgi saugojant savo žmo-
giškąjį deimantą nevalia at-
mesti galimybės, kad vieną 
dieną susidursime su sunku-
mais, kai deimantas išsiteps, 
nukris ant žemės ar atiteks į 
kitas rankas. Būtent tą die-
ną vienintelis, į ką galėsime 
atsiremti, būsime mes patys 
– mes, kurie situaciją suval-
dys pasitelkdami savo žinias 
ir patirtį. Ir svarbiausia – pa-
darys teisingus sprendimus, o 
ne akimirkos emocijų nulem-
tas klaidas.

Gaisras Šilalės rajone esančiuose Žadeikių 
kultūros namuose
Šilalės rajone, Žadeikių kaime, sekmadienį užsiliepsnojo 
kultūros namai. Gaisras lokalizuotas šiek tiek po devintos 
valandos vakaro, daugiausia degė stogas. Pastatas 
mūrinis, perdegimas medinis ir dengtas šiferiu.

LNOBT vadovas įspėja apie blogėjančią 
finansinę padėtį, gali tekti pristabdyti veiklą 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) 
skola kasmet auga, nedidinant valstybės dotacijų gali 
tekti pristabdyti teatro veiklą, teigia LNOBT direktorius. Jo 
teigimu, pasaulyje tokio dydžio ir lygio teatrai turi 30 – 40 
mln. eurų biudžetus, Lietuvoje – 10 – 11 mln. eurų.

Liepos 18 d. Lietuvos 
karinių oro pajėgų 
Aviacijos bazėje 
Šiauliuose nusileido 
Jungtinių Amerikos 
Valstijų naikintuvai F-35A 
Lightning II. 

Jie prisijungė prie jau anks-
čiau į Lietuvą atskridusių nai-
kintuvų F-15E ir transporto 
lėktuvo C-130. Orlaiviai daly-
vauja pirmą kartą mūsų regio-
ne vykstančiose oro gynybos 
pratybose „Spartus atsakas“ 
(angl. Rapid Forge).

„Džiaugiuosi ir didžiuo-
juosi, kad Lietuvos karinių 
oro pajėgų kariai profesio-
naliai atlieka savo darbo da-
lį šiose pratybose. Jie paro-
dė, kad moka dekonfliktuoti 
ir skirstyti oro erdvę, valdyti 
ore moderniausius orlaivius, 
vykdyti antžeminę oro gyny-
bą bei tinkamai teikti reikiamą 
priimančios šalies paramą“, 
– sakė Lietuvos kariuomenės 
karinių oro pajėgų vadas pul-

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje Šiauliuose nusileido 
penktos kartos naikintuvai F-35A

kininkas Dainius Guzas.
Šiaulių aviacijos bazėje F-

35A vykdė spartų papildymą 
kuru. Iš Šiaulių aviacijos ba-
zės penktos kartos F-35A or-
laiviai kilo vykdyti mūšio ore 
treniruotes Lietuvos oro er-
dvėje. Šios treniruotės metu 
mūšio ore valdymą užtikrino 
Karmėlavoje veikiantis Bal-
tijos valstybių bendras val-
dymo ir pranešimų centras. 
Antžeminę oro gynybos ap-
saugą atliko Lietuvos karinių 
oro pajėgų Oro gynybos ba-
taliono kariai.

Liepos 23 d. ir liepos 25 d. 

planuojama, kad JAV orlaiviai 
Lietuvos oro erdvėje vykdys 
paramos iš oro treniruotes ir 
naikins ant žemės esančius 
taikinius Kazlų Rūdos poli-
gone. Užvedimą ant taikinių 
ir integraciją užtikrins Lietu-
vos ir JAV specialiųjų bei kitų 
pajėgų kariai.

Lietuva šioms pratyboms 
dvi dienas nustatytomis va-
landomis skirs beveik pusę 
savo oro erdvės. Skiriamos 
pakankamai didelės erdvės 
suteikia patrauklias sąlygas 
pritraukti sąjungininkų pra-
tybas ir leis geriau išnaudoti 
modernių orlaivių teikiamas 
galimybes treniruotėms spe-
cifinėmis Baltijos regiono 
sąlygomis. Oro erdvės atsky-
rimas suderintomis valando-
mis neturės įtakos civilinei 
aviacijai ir visi suplanuoti 
skrydžiai vyks pagal tvarka-
raštį. KAM

darbuotojų.
Didžiausia dalis darbuoto-

jų, susijusių giminystės ry-
šiais, nustatyta Druskininkų 
(35 proc.), Neringos (34%) 
ir Vilniaus rajono (23 proc.) 
savivaldybių valdomose įmo-
nėse.

Didžiausia dalis giminystės 
ryšiais susijusių darbuotojų 
– pusė – buvo Šilalės rajono 
savivaldybės uždarojoje akci-
nėje bendrovėje „Gedmina“, 
teikiančioje laidojimo paslau-
gas. 42 proc. giminių dirba 
„Neringos komunalininke“, 
po 41 proc. – „Kelmės ko-
munalininke“ ir Druskinin-
kų sveikatingumo ir poilsio 
centrą „Aqua“ valdančioje 

Savivaldybių įmonėse giminystė sieja vidutiniškai 
penktadalį, o kai kur – pusę darbuotojų

bendrovėje.
Taip pat nustatyta, kad vi-

dutiniškai 6 proc. savivaldy-
bių įmonių darbuotojų turi 
giminaičių tas įmones val-
dančių savivaldybių admi-
nistracijose. Atskirose įmo-
nėse tokių darbuotojų – 30 
procentų.

Didesnė išorinio nepotiz-
mo rizika nustatyta Klaipėdos 
rajono (25 proc.), Lazdijų ra-
jono (23 proc.) ir Varėnos ra-
jono (22 proc.) savivaldybių 
valdomose įmonėse.

Savivaldybių valdomos 
įmonės, turinčios didžiau-
sią dalį giminystės ryšių sa-
vivaldybių administracijose 
yra „Varėnos vandenys“ (31 
proc.), „Lazdijų vanduo“ (31 

proc.), „Varėnos komunalinis 
ūkis“ (29 proc.) ir „Šilutės ši-
lumos tinklai“ (28 proc.).

„Nepotizmas yra viena iš 
pagrindinių korupcijos prie-
žasčių savivaldoje. Tęsdami 
nepotizmo rizikos stebėseną, 
matome, kad ši problematika 
yra aktuali ne tik savivaldy-
bių administracijose, bet ir jų 
valdymo srityse. Svarbu už-
tikrinti, kad ši korupcijos ri-
zika būtų valdoma, giminai-
čiai nebūtų susiję pavaldumo 
ryšiais, nebūtų bandoma nau-
dotis pareigomis, būtų užtikri-
namas priimamų sprendimų 
skaidrumas“, – pranešime sa-
ko STT direktoriaus pirmasis 
pavaduotojas Jovitas Raške-
vičius. BNS

atKelta IŠ 1 p.
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Rinkimus Ukrainoje laimėjo V. Zelenskio 
partija, gavusi apie 44 proc. balsų
Ukrainos parlamento rinkimus sekmadienį laimėjo 
prezidento Volodymyro Zelenskio partija, gavusi apie 44 
proc. balsų, rodo trijų balsavusių rinkėjų apklausų vidurkis, 
o antrą vietą rinkimuose užėmė prorusiškas aljansas 
„Opozicijos platforma – už gyvybę“ su 11,5 proc. balsų.

Sirijoje per rusų antskrydžius žuvo 11 civilių, 
tarp jų – piliečių žurnalistas
Sirijos Idlibo regione per rusų bombardavimus 
sekmadienį žuvo 11 civilių, tarp jų – antskrydį filmavęs 
jaunas piliečių žurnalistas. Kiek daugiau nei 20 metų 
fotografas ir operatorius buvo „Baltųjų šalmų“ narys, 
bendradarbiavęs su naujienų agentūra AFP.

se įvairių žaidimų turnyruose 
susirungė ir vaikai. Na, o tie, 
kurie neturėjo nuotaikos spor-
tuoti, galėjo susipažinti su Ka-
ro prievolės tarnybos kariuo-
menės pristatymu bei karinės 
technikos paroda. 

Prakaito pareikalavusios 
varžybos neužtruko, išsiaiš-
kinus stipriausius, baigėsi, o 
Dvaro parke prasidėjo pasi-
ruošimas šventės vakarinei 
daliai. Ji prasidėjo didinga at-
likėjų ir balbieriškiečių eisena, 
kuri čia pat, didingoje parko 
erdvėje, sugiedojo ir Balbie-
riškio himną.

Vakaro programoje visus 
pasveikino ir Prienų krašto 
profesionalių atlikėjų sekste-
tas, solistė Vytautė, ritminių 
šokių grupė „Fidema“, Bal-
bieriškio pagrindinės moky-
klos vaikų liaudiškų šokių 
kolektyvas „Ringutis“ (vad. 
Ramutė Švedienė), Prienų 
vaikų meninio lavinimo studi-
ja „Ramunėlė“ (vad. Ramunė 
Liutvynskienė), Balbieriškio 
KLC folkloro ansamblis „Dū-
mė“ (vad. Dalė Zagurskienė ir 
Daiva Alaveckienė), Balbie-
riškio bendruomenės „Bal-
bieriškis“ liaudiškų šokių ko-
lektyvas „Ringis“ (vad. Rai-
mundas Markūnas), Palan-
gos kultūros ir jaunimo centro 
folkloro ansamblis „Mėguva“ 
(vad. Zita Baniulaitytė ir Dia-
na Šeduikienė), Zyplių dvaro 
kapela (vad. Remigijus Po-
deris), Balbieriškio kultūros 
ir laisvalaikio centro liaudiš-
kos muzikos kapela „Temela“ 
(vad. Mindaugas Bartusevi-
čius) bei Balbieriškio bažny-
čios parapijos meno vadovė 
Aurelija Sinicienė. 

Iš visų seniūnijos kampelių 
bei iš emigracijos specialiai 
susirinkę balbieriškiečiai dar 
labiau įsišėlo, kai į sceną įžen-

Balbieriškiečiai į šventę rinkosi ir iš svečių šalių

gė Elenos ir Ramintos voka-
linis duetas, grupė „Dainiai“ 
(Algis Marcinkevičius bei 
Rimantas Šiugždinis), grupė 
„Age“ kartu su Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centro 
direktore Neringa Garmuvie-
ne bei vakaro „vinis“, atlikėjas 
Mino, kurio pasirodymą vai-

tina ypatingai gerai ir tikisi, 
kad jie galės išlikti ir dabar 
formuojamoje Vyriausybėje 
ir galės dirbti iki pat Seimo 
rinkimų“, – po šalies vado-
vo susitikimo su valdančiųjų 
partijų lyderiais penktadienį 
žurnalistams sakė prezidento 
patarėjas Povilas Mačiulis.

„Tai yra ponas Karoblis, 
ponas Šapoka ir ponas Sin-
kevičius. Tai yra ministrai, 
kurių darbas prezidentui pa-
liko tikrai gerą įspūdį“, – tei-
gė jis.

P. Mačiulis vėliau pridū-
rė, kad prezidentas tikisi, jog 
galės dirbti su L. Linkevi-
čiumi.

Vyriausybės sudėtis at-
naujinama dėl naujos koali-
cijos sutarus „valstiečiams“, 
„socialdarbiečiams“, „tvar-
kiečiams“ ir Lenkų rinkimų 
akcijai-Krikščioniškai šeimų 
sąjungai bei premjerui Sau-
liui Skverneliui grąžinus įga-
liojimus praėjusią savaitę pri-
siekusiam G. Nausėdai.

Pasak prezidento patarėjo, 
skiriant ministrus bus svarbus 
ne jų lojalumas partijai, o da-
lykinės savybės, reputacija ir 
atsakomybė.

Prieš inauguraciją G. Nau-
sėda abejojo dėl socialinės 
apsaugos ir darbo bei žemės 
ūkio ministrų veiklos.

Žemės ūkio ministras pa-
sikeis, šią poziciją atidavus 
„socialdarbiečiams“.

Tuo metu socialinės ap-
saugos ir darbo ministrui Li-
nui Kukuraičiui klausimų tik 
daugėja, teigė P. Mačiulis.

„Aš manau, kad jeigu jis 
bus teikiamas į ministrus, per 
susitikimą su prezidentu tie 
klausimai tikrai bus liečia-
mi“, – kalbėjo patarėjas.

Pasak jo, prezidentas kol 
kas „nėra parodęs raudonų 
kortelių“ nė vienam minis-
trui, bet susitikimo su val-
dančiųjų partijų lyderiais ap-
tarė problemas atskirose mi-
nisterijose.

R. Karobliui likus krašto 

G. Nausėda: ministrais turi likti R. 
Karoblis, V. Šapoka, L. Linkevičius ir V. 
Sinkevičius apsaugos ministru, „Tvarka 

ir teisingumas“ sieks gauti 
naują ministro portfelį.

Šiuo metu „valstiečiai“ 
formaliai kontroliuoja 12 iš 
14 ministerijų veiklą, dar du 
portfelius turi „socialdarbie-
čiai“.

Pagal naują sutartį, koali-
cijos partneriams iš viso pri-
klauso penkios ministerijos. 
„Socialdarbiečiams“ atiteko 
Užsienio reikalų ministeri-
ja ir Žemės ūkio ministerija, 
Lenkų rinkimų akcija-Krikš-
čioniškų šeimų sąjunga gavo 
susisiekimo ir vidaus reikalų 
ministrų portfelius, o „tvar-
kiečiai“ – krašto apsaugos 
ministro poziciją.

Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos bei „Tvarkos 
ir teisingumo“ lyderiai tvir-
tino, kad R. Karoblio skyri-
mas neleis „tvarkiečiams“ 
turėti tikro savo atstovo Vy-
riausybėje.

Lietuvos socialdemokratų 
darbo partijos pirmininkas 
Gediminas Kirkilas tvirtino 
manantis, kad prezidentas 
žemės ūkio ministru patvir-
tins jų atstovą, parlamentarą 
Andrių Palionį.

Jis taip pat džiaugėsi, kad 
G. Nausėda supranta partijų 
reikšmę demokratijai.

„Tikrai turime naują prezi-
dentą su visiškai kitokiu po-
žiūriu, labai demokratišku. 
Pasiilgau šito“, – teigė G. 
Kirkilas.

Pasak jo, užsienio reikalų 
ministru partija vėl siūlys L. 
Linkevičių.

Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos-Krikščioniškų šeimų 
sąjungos lyderis Valdemaras 
Tomaševskis dar neatsklei-
džia, ką siūlys susisiekimo ir 
vidaus reikalų ministrais.

„Esame partija stipri, turi-
me daug skirtingų žmonių, 
kurie ne kartą ėjo aukštas par-
eigas ir, svarbiausia, yra sąži-
ningi“, – sakė politikas.

G. Nausėda ketvirtadienį 
Vyriausybės formavimą ap-
tarė su ministru pirmininku 
Sauliumi Skverneliu.

Saulius Jakučionis-BNS

atKelta IŠ 1 p.

nikavo šventės fejerverkai.
Na, o sekmadienio vidur-

dienį šventė tęsėsi jau tik 
prisimenant koncerto atgar-
sius ramiomis pamaldomis 
Šv. Magdalenos atlaiduose 
Balbieriškio parapijos baž-
nyčioje.

Šventė iš dalies buvo re-

miama Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtros projekto, 
kurį ruošė ir rengė Balbieriš-
kio bendruomenės „Abipus 
Peršekės“ pirmininkas Al-
gis Gustainis. Šventę rėmė ir 
gausus būrys kitų rėmėjų, ku-
riems buvo įteiktos padėkos ir 
dovanos. NG
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Honkongo protestuotai tęsiasi
Honkonge ne vienus metus kaupėsi pyktis dėl Pekino 
valdymo, o dabar daugiau kaip mėnesį miestą yra 
apėmusi didžiausia pastarųjų metų krizė, kai vyksta 
didžiulės demonstracijos ir pavieniai smurtiniai 
susirėmimai tarp policijos ir protestuotojų grupelių. 
Masiniai protestai vyksta jau septintą savaitgalį iš eilės.

Estijos valstybės skolos ir BVP santykis išliko 
mažiausias Europos Sąjungoje
Pirmąjį 2019 metų ketvirtį Estijos valstybės skolos santykis 
su bendruoju vidaus produktu (BVP) išliko mažiausias  
Europos Sąjungoje, tuo tarpu Graikijoje šis santykis buvo 
didžiausias. Estijoje valdžios sektoriaus skolos ir BVP 
santykis buvo 8,1 proc, Graikijoje – 181,9 procento.

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

2019-07-17 Alytaus apskr. 
VPK Birštono PK gautas vyro 
(g. 1962 m.) pareiškimas, 
kad Prienų r., Ivoniškių k. 
esančiose kapinėse pavogta 
autorinė bronzos lydinio sta-
tula. Nuostolis – 2550 eurų.

2019-07-17 gautas praneši-
mas, kad liepos 8 d. Prienų 
r., Jiezno m. vyras (g. 1946 
m.), atvykęs į sodybą, paste-
bėjo, jog įsibrauta į sodybos 
garažą ir iš vidaus pavogtos 
dvi žoliapjovės: BIG WIELER 
GUDE ir ABHNER. Nuostolis 
– 250 eurų.

2019-07-17 apie 16.30 val. 
Prienuose, Vytauto g., mo-
teriai (g. 1936 m.) sėdint ant 
suoliuko daugiabučio namo 
kieme buvo pavogtas šalia 
gulėjęs nukentėjusiosios 
krepšelis su mobiliojo ryšio 
telefonu SAMSUNG A60, 
raktais ir akiniais su dėklu. 
Nuostolis – 360 eurų.

2019-07-17 apie 10.20 val. 
gautas pranešimas, kad Prie-
nuose, J. Janonio g. dega me-
dinis negyvenamas namas. 
Atvykus PGP, pro antro aukš-
to langą rūko dūmai. 2-ame 
aukšte degė 1 m² karkasinės 
sienos. Užgesinta.

2019-07-18 apie 23.35 val.. 
Prienų r., Kuprių k., namuo-
se, neblaivus (1,51 prom. 
alkoholio) vyras (g. 1961 
m.) smurtavo prieš savo 
neblaivią (2,42 prom. alko-
holio) sutuoktinę (g. 1977 
m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2019-07-18 apie 18.52 val. 
gautas pranešimas, kad Vei-
verių sen., Veiverių mstl. 
Belevičių g. dega rugių lau-
kas. 1 m² plote degė šiaudų 
krūva. 

2019-07-19 apie 9.00 val. vy-
riškis (g. 1983 m., gyv., Prienų 
r. sav.), atvykęs į fermos 
teritoriją, pasigedo dviejų 
automobilių BMW.

2019-07-20 gautas prane-
šimas, kad Pakuonio sen., 
Pašventupio k., Nemuno g. 
dega automobilis. Atvykus 
PGP, automobilis jau buvo 
užgesintas.. Po automobilio 
„Audi A4“ kapotu svilo laidai, 
liepsnos nebuvo. 

2019-07-20 apie 16.19 val. 
gautas pranešimas, kad Prie-
nuose, J. Basanavičiaus g., 
greitosios pagalbos medi-
kams reikia pagalbos išnešti 
ligonį. Atvykus PGP, ligonis 
išneštas ir įkeltas į GMP 
automobilį. 

2019-07-20 apie 2.15 val. 
Prienų r., Stakliškių sen. vy-
riškis (g. 2000 m.) vairavo 
automobilį „Renault Megane 
Coupe“ būdamas neblaivus 
(1,73 prom. alkoholio). Vai-
ruotojas  sulaikytas ir prista-
tytas į Alytaus apskrities VPK 
areštinę. 

2019-07-20 apie 11.30 val. 
Prienų r. sav., Mauručių k. 
sulaikytas vyriškis (g. 1964 
m.) vairavęs jam priklausantį 
automobilį „VW Passat“ ne-
blaivus (3,90 prom. alkoho-
lio). Vyriškis sulaikytas 48 val. 
ir uždarytas į areštinę. 

2019-07-21 Alytaus apskr. 
VPK Prienų r. PK gautas vyro 
(g. 1972 m.) pareiškimas, 
kad liepos 16 d. apie 14.15 
val. Prienų r., Šilavoto sen., 
Klebiškio k. prieš jį smurtavo 
pažįstamas asmuo. Įvykis 
tiriamas.

2019-07-21 apie 14.40 val. 
Prienų r., Rūdupio k., prie ūki-
nio pastato, rastas ir paimtas 
neteisėtai laikomas 6 mm 
kalibro revolveris su dviem 
šoviniais. Įtariamasis (g. 1955 
m.) apklaustas.

2019-07-21 apie 18.24 val. 
gautas pranešimas, kad Prie-
nuose, J. Basanavičiaus g., 
kaukia priešgaisrinė signali-
zacija gimnazijos antrajame 
pastate. Atvykusi PGP atliko 
žvalgybą, degimo požymių 
nebuvo.

Ledai jau seniai yra 
neatskiriama mūsų 
vasaros raciono dalis – be 
jų karštą dieną sunkiai 
ištveria ne vien vaikai, bet 
ir suaugusieji. 

Vis dėlto kintančios svei-
katingumo mados ir dažnė-
jančios alergijos verčia po-
puliariausią vasaros desertą 
keisti alternatyvomis. Ir ne-
abejotinai į gera – sveikesni 
ledai lengviau pagaminami, 
tad jų nesunku pasidaryti ir 
namuose. 

Ledų idėjai – daugiau 
kaip tūkstantis metų
Nors šiandien mūsų val-

gomi ledai yra labai „moder-
nus“ desertas, apie jį svajota 
dar Romos laikais – istorija 
byloja, kad pats Cezaris siųs-
davo bėgikus į kalnus, iš kur 
šie parnešdavo ledo ir tuomet 
jį gardindavo įvairių vaisių 
sultimis. Žinoma, šiuolaiki-
niams ledams, pradėtiems 
gaminti pačioje XIX amžiaus 
pabaigoje, skoniu jie prilygti 
negalėjo. 

„Klasikiniams ledams pa-
gaminti kaip pagrindas nau-
dojamas pienas arba grieti-
nėlė, įdedama šokolado ar 
vanilės bei cukraus ar kitų 
saldiklių. Šiandien ledų kul-
tūra ryškiai juda dviem kryp-
timis: pristatomi nauji ir vis 
neįprastesni skoniai bei sie-
kiama išlaikyti tradicinį ledų 
skonį, išvengiant pridėtinio 
cukraus arba laktozės, kurios 
Lietuvoje netoleruoja maž-
daug ketvirtadalis gyventojų“, 
– pasakoja lietuviško preky-
bos tinklo „Maxima“ mais-
to gamybos ekspertas Aidas 
Poleninas. 

Neįtikėtina skonių įvairovė 
po truputį keičia ir tai, kaip su-
prantame ledų išvaizdą – tai 
nebėra vien ragelyje ar inde-
lyje patiekiami kaušeliai. Štai 
daugelio mėgstamą ledų ir 
kavos kombinaciją kai kurie 
gamintojai sujungė į viena, ir 
šie ledai nebėra vien tik kavos 
skonio, jie ir išbudina kaip ti-
kra kava. O, pavyzdžiui, Ne-
apolyje populiarūs ledų takai 

Sveikuoliški naminiai ledai – trys lengvai pagaminamo 
deserto receptai

– į meksikietiško tako formos 
vaflį dedami skirtingų skonių 
ledai, pabarstukai ir uogos. 

Verta pastebėti – kad ir ko-
kie skanūs būtų ledai, karštą 
dieną reikėtų pasirūpinti tin-
kamomis jų laikymo sąlygo-
mis. „Jei ledai atitirpsta ir yra 
vėl įdedami į kamerą, vėliau 
juos valgant galima apsinuo-
dyti – kadangi desertas saldus, 
aptirpęs jis tampa patogia ter-
pe įvairioms bakterijoms. Pa-
tartina grįžus iš parduotuvės 
ledus iškart dėti į kamerą, taip 
pat niekada nevalgyti jų tie-
siai iš dėžutės – geriau įsidėti 
į atskirą dubenėlį“, – pataria 
A. Poleninas.

Populiarumas beveik 
nekinta

Lietuviško prekybos tinklo 
„Maxima“ komercijos vado-
vė Vilma Drulienė pastebi, 
kad nors perkamiausių skonių 
ledai kasmet būna kiti, ben-
dras ledų populiarumas gegu-
žės–rugpjūčio laikotarpiu jau 
daug metų išlieka panašus. 

„Tarp populiariausių rū-
šių ir toliau matomi ledai be 
augalinių riebalų, daugumos 
jų pardavimai vis dar kyla. 
Matome, jog žmonės ieško 
įvairiausių klasikinių ledų 
alternatyvų – ledų be lakto-
zės, su kuo mažiau cukraus 
ir t. t. Gamintojus tai įparei-
goja kurti naujus skonius, ir 
su šiuo iššūkiu jie susitvarko. 
Šios gegužės ir birželio le-
dų pardavimai bene identiški 
praėjusių metų, o kai kurios 
rūšys tapo daug kartų popu-
liaresnės. Pavyzdžiui, šiemet 
sorbeto ir šerbeto ledai ant 
pagaliuko muša populiarumo 
viršūnes“, – teigia „Maxima“ 
komercijos vadovė. 

Braškių ir bananų ledai be cukraus
Reikės: 2 šaldytų ir supjaustytų bananų, pusės puo-

delio šaldytų braškių, 2 šaukštų grietinėlės, pusės šaukš-
to vanilės.

Jei norite pasigaminti ledus be pridėtinio cukraus, jums te-
reikia vieno dalyko – bananų. Natūraliai saldus vaisius puikai 
derės su daugeliu uogų ar vaisių. Braškių ir bananų ledams 
reikia visus minėtus ingredientus gerai sutrinti ir išmaišyti, 
tuomet maždaug trims valandoms palikti mažuose indeliuo-
se šaldytuvo kameroje.

Kokosiniai ledai be laktozės 
Reikės: 2 skardinių riebaus kokosų pieno, pusės puode-

lio cukraus, pusantro šaukšto kukurūzų krakmolo, pusės 
šaukštelio druskos, 2 šaukštų vanilės ekstrakto.

Pusantros skardinės kokosų pieno su cukrumi, vanilės eks-
traktu ir druska šildykite maišydami, kol šie ištirps. Kitame du-
benyje sumaišykite likusį kokosų pieną ir kukurūzų krakmolą. 
Tuomet supilkite skysčius drauge ir virkite dažnai maišydami 
tol, kol ims tirštėti. Vėliau indą įdėkite į kamerą ir po keturių 
valandų ištraukę turinį sumalkite – išeis ledų košė.

Mangų ir citrinų ledai su jogurtu
Reikės: 2 puodelių šaldytų pjaustytų  mangų, 2 šaukštų 

medaus, ketvirtadalio arba pusės puodelio graikiško jo-
gurto, 1 šaukšto citrinų sulčių, 1 citrinos žievelės.

Gerai sumalkite mangus, medų ir jogurtą, įpilkite citrinos 
sultis. Tuomet išmaišykite ir įsitikinkite, kad neliko kietų 
mangų gabaliukų. Ant viršaus užtarkuokite citrinos žievelės 
ir vėl išmaišykite. Sandariai uždarykite ir laikykite kameroje 
mažiausiai 6 valandas.
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svEIKATA
Sankcijos buvusiam JAV vyskupui
Popiežius Pranciškus uždraudė buvusiam amerikiečių 
vyskupui, kaltinamam seksualiniu priekabiavimu ir 
neūkiškumu atlikti liturgiją, taip pat, jam buvo uždrausta 
gyventi vyskupijoje ir nurodyta asmeniškai atitaisyti 
savo padarytą žalą. Vasarį jis atėmė dvasininko titulą ir iš 
buvusio, seksualiniu priekabiavimu kaltinto, JAV kardinolo.

Avarijoje sužaloti 8 žmonės
Šeštadienį avarijoje netoli Ukmergės sužaloti 8 žmonės, 
tarp jų – penki nepilnamečiai. Automobilis „Audi A4“ 
išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su 
automobiliu „VW Golf“. Nukentėjo „Audi A4“ vairavęs 1978 
g. m. vyras ir 2014, 2009, 2007, 2004 metais gimę jo keleviai 
bei „VW Golf“ 1975 g.m. vyras, moteris ir 2002 g. m. keleivė.

PAPRAsTO sKELbImO KAInA vIEnAm KARTuI  
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Polinkį prakaituoti lemia 
kiekvieno žmogaus 
organizmo ypatumai, 
tad net jei jaučiatės 
sušilę, o šalia esantys 
draugai ar kolegos tokio 
diskomforto nepatiria, tai 
dar nereiškia, jog turite 
sveikatos problemų. 
Sunerimti verta tada, 
kai imate prakaituoti 
intensyviau nei įprastai, 
prakaitas kamuoja naktį 
miegant ar užuodžiate 
pakitusį prakaito kvapą.

„Eurovaistinės“ vaistininkė 
Kristina Staivė sako, kad pra-
kaituoti šiltą vasarą yra visiš-
kai normalu, taip organizmas 
saugosi nuo perkaitimo. Jeigu 
žmogus visą gyvenimą buvo 
linkęs gausiau prakaituoti, 
pavyzdžiui, kai jaučia stresą, 
išgeria puodelį karšto gėrimo 
ar diena yra itin karšta, tai taip 
pat visiškai įprasta. Sunerimti 
reikėtų tada, kai prakaitas pa-
sireiškia iki tol pačiam žmo-
gui nepatirtais ir neįprastais 
atvejais.

„Jei žmogus pradėjo prakai-
tuoti nei iš šio, nei iš to, ypač 
naktį, tai jau gali būti ženklas, 
kad organizmo funkcijos su-
triko. Įprasta, kad prakaituoja 
veidas, pažastys, delnai, ko-
jos, bet jeigu gausiai pradėjo 
prakaituoti visas kūnas, o po 
nakties reikia net keisti pata-
lynę, tikrai reikėtų pasitikrinti 
ar nesutriko endokrinologinė 
sistema“, – išskirtinius atvejus 
apibrėžia vaistininkė.

Pagausėjęs prakaitavimas 
nebūtinai reiškia tik ligas. 
Jeigu pajutote nemalonius 
gausesnio prakaitavimo požy-
mius po didelio krūvio darbe 
ar nemigo nakties, pasak vais-
tininkės, pirmiausia – skirkite 
daugiau laiko poilsiui. Užsi-
tęsęs nuovargis tikrai gali pa-
skatinti gausesnį prakaitavimą 
dienos metu.

Kvapas – ir ligų 
pranašas

Vienas iš didžiųjų prakaita-
vimo nepatogumų – kvapas, 
o jam įtaką daro netgi mūsų 
mitybos įpročiai.  Pavyzdžiui, 
jeigu gausiai prakaituojantis 

Padidėjęs prakaitavimas ne tik estetinė problema: 
ką išduoda prakaito kvapas?

žmogus valgo patiekalus su 
česnakais, kartu su prakaitu 
gali būti jaučiamas česnako 
kvapas. Paskatinti prakaita-
vimą gali ir aštresnis, karštas 
maistas.

Tačiau kvapas gali būti ir 
labai iškalbingas. Jeigu pa-
stebėjote pakitusį, specifinį 
prakaito kvapą, tai jau gali 
pranešti apie ligą. Pavyzdžiui,  
neįprastas kvapas  kartu su 
dažnu troškulio jausmu yra 
gana rimtas signalas kreiptis 
į gydytojus pasitikrinti dėl 
cukrinio diabeto. „Žmonių, 
kurie turi problemų su inks-
tais ar serga cukriniu diabetu, 
prakaitas skleidžia acetono 
kvapą“, – dar patikslina „Eu-
rovaistinės“ vaistininkė.

Jei rimtesnių sveikatos su-
trikimų neturite ir prakaitas 
pagausėjo dėl mitybos įpro-
čių ar darbo ir poilsio režimo 
nesilaikymo, iš šalies tai gali 
atrodyti labai maža problema. 
Ir vis dėlto, daug prakaituo-
jančiam žmogui gali atsirasti 
socialinių barjerų, baimė, kad 
prakaitas ir kvapas išryškės 
svarbaus susitikimo metu. Be 
to,  gausiai prakaituojant padi-
dėja ir odos sudirgimų, iššuti-
mų rizika.

„Šlapioje terpėje labai in-
tensyviai pradeda daugintis 
bakterijos, kurios sukelia iš-
šutimus, todėl gausiai pra-
kaituojantiems žmonėms 
svarbu kuo dažniau praustis 
ir taip saugotis nuo odos su-
dirgimų“, – pataria vaistinės 
specialistė.

Pagrindinis vaistas – 
švara

Norint, kad kūnas mažiau 
prakaituotų, labai svarbu lai-
kytis tinkamų higienos įpro-
čių – praustis kiekvieną die-
ną bent po kartą ar net du, jei 
diena šiltesnė. Prakaitą len-
gviau suvaldysite, jei naudo-
site kambario temperatūros ar 
net vėsesnį vandenį, atidžiai 
prausite visą kūną.

„Nemažai žmonių prausia-
si duše ir galvoja, kad pėdoms 
nereikia atskiros priežiūros. 
Jeigu turite problemų dėl pa-

gausėjusio pėdų prakaitavi-
mo, ypač svarbu kojas nu-
prausti atskirai, tam galima 
panaudoti ūkinį muilą. Pėdos 
prakaituos mažiau, jei dėvė-
site medvilnines, natūralaus 
audinio kojines ir natūralios 
odos, kuo atviresnę avalynę“, 
– pataria K. Staivė.

Pasirūpinus švaria oda, ne 
ką mažiau svarbu naudoti 
priemones nuo prakaitavimo. 
Pasak „Eurovaistinės“ vaisti-
ninkės, efektyviausią poveikį 
turi tie antiperspirantai, kurių 
sudėtyje yra aliuminio, tačiau 
ši priemonė gali dirginti odą, 
todėl reikėtų įsitikinti ar nesa-
te alergiški.

„Visų veiksmingiausių gy-
domųjų priemonių, kurios 
saugo nuo diskomfortą ke-
liančio padidėjusio prakai-
tavimo, sudėtyje yra aliumi-
nio. Tačiau turintiems jautrią, 
į alergijas linkusią odą reikė-
tų naudoti kuo natūralesnes 
ir švelnesnes, bekvapes prie-
mones. Jų sudėtyje neturėtų 
būti ir alkoholio, kuris gal ir 
turi antibakterinių savybių, 
tačiau kartu odą labai dirgina 
ir sausina“, –  sako vaistinin-
kė, kaip vieną iš natūraliausių 
priemonių įvardijanti minera-
linį alūno akmenuką.

Renkantis įprastas priemo-
nes nuo prakaitavimo labai 
svarbu žinoti, kokio siekiate 
rezultato. Pavyzdžiui, dezo-
dorantai naikina bakterijas, 
nešvarumus ir taip kovoja su 
nemaloniu kvapu, o antipers-
pirantų sudėtyje esančios me-
džiagos mažina patį prakaita-
vimą.

Antsvoris ir nutukimas 
yra vienas rimčiausių XXI 
a. iššūkių visuomenės 
sveikatai Europos 
regione, kuriame 
per du pastaruosius 
dešimtmečius nutukimo 
paplitimas išaugo tris 
kartus – ES šalyse kas 
antras gyventojas turi 
antsvorio, o kas trečias yra 
nutukęs. 

Amerikos gydytojų asoci-
acijos duomenimis, pavojin-
giausias sveikatai yra nutuki-
mas pilvo srityje – jis padidi-
na mirties nuo širdies ir krau-
jagyslių ligų (ŠKL) riziką net 
1,3–2 kartus.

Lietuvos higienos instituto 
duomenimis, 2018 m. susir-
gusių nutukimu užregistruo-
ta 42,371 asmuo, gliukozės 
reguliavimo sutrikimu susir-
go 7,815 žmonių, o medžia-
gų apykaitos sutrikimais su-
sirgusiųjų užregistruota 203 
464 asmenys. ES statistikos 
tarnybos duomenys rodo, 
kad Lietuva pagal mote-
rų antsvorį ir nutukimą yra 
trečia, ją lenkia tik Malta ir 
Latvija. 

Viena pagrindinių nutu-
kimo priežasčių – ne-
taisyklingas gyveni-
mo būdas: nesubalan-
suota mityba, polinkis 
persivalgyti, ypač va-
karais, didelis suvarto-
jamų riebalų ir anglia-
vandenių kiekis, 
fizinio aktyvumo 
stoka. Nutukimas 
taip pat gali atsi-
rasti sergant kai 
kuriomis endo-
krininėmis ligomis: Kušingo 
sindromu, insulinoma, sky-
dliaukės hiposekrecija. Be to, 
nutukimas gali atsirasti ir dėl 
auglių, traumų  ar infekcijų 
pažeidžiamos tam tikros gal-
vos smegenų sritys.

Pilvo ertmėje susikaupę rie-
balai yra ypač pavojingi. Jie 
pakeičia vidaus organų pa-
dėtį, pablogina jų veiklą. Šio 
tipo nutukimas gali sutrikdyti 
gliukozės apykaitą, padidinti 
aterosklerozės, diabeto, ŠKL 

Pilvinio nutukimo pavojai: nuo sutrikusios organų 
veiklos iki mirties rizikos

ir kitų ligų riziką. Pilvinis nu-
tukimas bei II-o tipo cukrinis 
diabetas yra susiję su lytine ir 
endotelio disfunkcija, apatinių 
šlapimo takų simptomais ir 
lėtiniais sisteminiais uždegi-
mais. Esant viršsvoriui, daž-
nai būna ir padidėjęs krau-
jospūdis – viena pagrindinių 
ŠKL priežasčių. 

Kiekvienas papildomas ki-
logramas padidina smulkiųjų 
kraujagyslių, kuriomis širdis 
pumpuoja kraują, ilgį apie 
2 km. Širdžiai tai yra papil-
domas krūvis – ji padidėja, 
sustorėja jos sienelės. Negy-
domas sunkus nutukimas ga-
li sukelti širdies nepakanka-
mumą. Tokių žmonių krau-
jagysles greičiau pažeidžia 
aterosklerozė, dažniau ištinka 
infarktas. Dažnesni pavojingi 
širdies ritmo sutrikimai. Pil-
vinis nutukimas yra svarbus 
metabolinės rizikos veiksnys, 
skatinantis sunkių ligų vysty-

mąsi. Ypač didelė koronarinės 
širdies ligos rizika. Sergantys 
šio tipo nutukimu daug daž-
niau miršta nuo kardiovasku-
linių ligų. 

Pilvinis nutukimas nustato-
mas, kai vyrų liemens apimtis 
didesnė nei 102 cm, o moterų 
didesnė nei 88 cm. Tokiems 
žmonėms pirmiausia reikėtų 
keisti gyvenimo būdą, sure-
guliuoti mitybą: visiškai at-
sisakyti cukraus ir perdirbto 
maisto – pakeisti juos sveikai-

siais riebalais. Taip pat būtina 
riboti baltymus iki 1 gramo 
kūno masės kilogramui. Tu-
rintiems antsvorio pilvo sri-
tyje patartina laikytis protar-
pinio badavimo arba iškrovos 
dienų, kai geriamas tik van-
duo, tačiau dėl mitybos pla-
no geriausia konsultuotis su 
gydytoju. Reguliarus sportas 
padeda atsikratyti nereikalin-
gų kilogramų, išlaikyti dvasi-
nę ramybę, didinti ištvermę, 
kurios prireiks bandantiems 
atsisakyti saldumynų. Svarbu 
nepamiršti reguliariai atlikti 
cholesterolio kiekio kraujyje 
tyrimus. 

Pagal klinikines indikaci-
jas, nutukimą gydyti vaistais 
reikia, kai kūno masės indek-
sas viršija 30 arba yra daugiau 
nei 27 ir nustatoma gretutinė 
liga – diabetas arba dislipide-
mija (kraujo riebalų disbalan-
sas), sunkinanti bendrą paci-
ento būklę.  

Sergantiems nutukimo 
sukeltomis širdies ligomis 

dažnai nepakanka 
vien tik sureguliuo-
ti mitybą ir pradėti 
sportuoti – tokiems 
žmonėms dažnai 
skiriamas papildo-
mas gydymas vais-
tais. Norint apsisau-
goti nuo ateroskle-
rozės, padidėjusio 
cholesterolio kie-
kio, kitų kardio-
vaskulinių ligų, pa-
grindiniai gydytojų 
rekomenduojami 
ir išrašomi vaistai 
– statinai. Šie vais-
tai mažina bendrojo 
cholesterolio kiekį, 
blogojo cholesterolio 

gamybą, didina organizmui 
būtino gerojo cholesterolio 
kiekį. Jei pacientas kenčia ir 
nuo padidėjusio kraujo spau-
dimo, galimi sudėtiniai vais-
tai, kurie dar labiau sumažina 
miokardo infarkto bei insulto 
riziką.  

Atminkite – gydytojo išra-
šyti vaistai, sveika, subalan-
suota mityba ir fizinis aktyvu-
mas – vienas kitą papildančios 
priemonės kovoje su širdies ir 
kraujagyslių ligomis. 



�
TREČIAdIEnIs, �019 m. LIEPOs �4 d., www.nAujAsIsgELuPIs.LT

PARyšKInTO sKELbImO KAInA vIEnAm KARTuI  
PRIvATIEms AsmEnIms - 1,90 EuR, vERsLO KLIEnTAms - �,70 EuR.sKELbImAI

Nekilnojamas turtas

Parduoda

1 kambario butus

1 k. bt. (30,7 kv. m, II a., 18 000 
Eur) J. Basanavičiaus/J. Brundzos 
g., Prienuose. Tel. 8 659 17643.

Namus

Namą (5 kambarių) (112,52 kv. 
m, 10 a žemės) Martišiaus g. 6, 
Prienuose. Arba keičia į 1 k. bt. 
Tel. 8 601 30392.

Gyvenamąjį namą (66 kv. m, 18 a 
žemės, vietinis centrinis šildymas, 
vandentiekis, kanalizacija), mūri-
nį garažą ir tvartą Prienuose. Tel. 
8 607 59331.

Sodybas, sodus

Sodybą Prienų r. Kaina 14 000 Eur. 
Tel. 8 685 81811.

Žemės sklypus

1,5 ha žemės sklypą (0,9 ha miško 
ir 0,6 ha žemės naudmenų) Aš-
mintos sen. Tel. 8 319 69353.

14 a namų valdos sklypą (yra 
trifazė elektra, vandentiekis, 
kanalizacija, atlikti geodeziniai 
matavimai) gražioje vietoje, prie 
Nemuno, Prienuose. Tel. 8 614 
78148.

Perka

Brangiai miškus: jauną, malki-
nį ir brandų. Žemę, apaugusią 
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615 
16617.

Brangiai mišką (gali turėti ben-
drasavininkų, būti neatidalin-
tas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 
644 55355.

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

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

Išsinuomoja
Neturintis žalingų įpročių vyras 
1 k. bt. arba kambarį Jiezne, 
Birštone arba Prienuose. Tel. 8 
648 13287.

Automobiliai, dalys

Perka

Brangiai perkame 
automobilius,  

mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.

Superkame įvairius automobilius, 
tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8 604 
38726.

Automobilius (1970-2007 m.). 
Gali būti tvarkingi, daužti ar su 
defektais, pasiimame patys. 
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628 
08406.

Žemės ūkis

Parduoda
Romanovo veislės avį su 3 mėn. 
avyte. Tel. 8 655 35350.

Karves (2 veršių ir 4 veršių) ir 
telyčias įvairaus amžiaus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 676 90392.

Kviečius, avižas ir žirnius. Tel. 8 
650 41295.

Įvairius pašarinius grūdus, 3 m. 
kumelę, 1 m. 2 mėn. kumelaitę 
ir vienerių metų eržiliuką, šiųmetį 
šieną „kitkomis“ ir ritiniais. Tel. 8 
650 10595.

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

Kombainą  „Niva SK-5“. Grūdus: 
kvietrugius ir miežius. Tel. 8 671 
27089.

Vienvagį ir dvivagį plūgelius (po 
70 eurų); 4 naujus rusiško fronta-
linio krautuvo KUN hidraulinius 
cilindrus. Tel. 8 688 18814.

Perka
Brangiai perka įvairius veršelius 
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus. 
Sveria el. svarstyklėmis. Atsi-
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8 
612 34503.

Vilniaus apskrities ūki-
ninkas nuolat perka 
arklius. Suteikia trans-
porto paslaugas.

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

stasė
AsIPAvIČIEnė

Greitai skuba vasara. 
Ką tik prasidėjo liepa, 
o jau ir pabaiga matosi. 
Reikia džiaugtis, kad 
vidurinis vasaros mėnuo 
buvo dosnesnis lietaus, 
nors šilumos šiek tiek ir 
pritrūko. Atrodo, kad liepa 
su birželiu buvo vietomis 
susikeitę.

Turguje ypatingų pokyčių 
nesimato. Pilna uogų, anks-
tyvųjų obuolių bei įvairių dar-
žovių. Kainos, tiesą pasakius, 
pirkėjų nelabai džiugina.

Jau baigėsi visos senosios 
daržovės, todėl visi pilna bur-
na valgo šių metų gėrybes. 
Nors vasaros pradžioje vy-
ravo sausra, tačiau kai kurie 
ūkininkai džiaugiasi, kad visai 
neblogai užaugo bulvės, gal-
vas suka kopūstai, daržuose ir 
šiltnamiuose rausta pomido-
rai, veši agurkai. Pomidorus 
žmonės perka greitam valgy-
mui, o lauko agurkus kai kas 
jau ruošiasi raugti ar konser-
vuoti. Kas savo neužsiaugino, 
tai pirkti didesnį kiekį irgi ne-
mažai kainuoja.

Kilogramas bulvių jau kai-
navo 0,4–0,8 euro (priklau-
somai nuo dydžio), kopūstų 
– 0,8 euro, morkų – 1–1,2 eu-
ro, burokėlių – 0,8–1 eurą, ka-
lafiorų – 1,8–2 eurus, svogūnų 
galvų – 1,2–1,6 euro, pomi-
dorų – 0,99–1,6 euro, agurkų 
– 0,8–1,2 euro,  Nemažai bu-
vo įvairaus dydžio ir spalvų 
cukinijų. Jų kilogramas kai-
navo 0,5–0,7 euro. Cukinijų 
kaina nuo pereitų metų nepa-
kito, o štai svogūnų – išaugo 
dvigubai.

Kas norėjo ir galėjo sau 
leisti, pirko didesnius kiekius 
uogų virimui, o kiti džiaugėsi, 
kad gali prisivalgyti šviežių. 

Kilogramas braškių kainavo 
3,2–3,8 euro, trešnių – 2,8–
3,2 euro, vyšnių –1,5–2,5eu-
ro, gervuogių – 4 eurai, litras 
mėlynių – 3,5–5 eurai, pusės 
kilogramo indelis aviečių – 
2,2–2,5 euro, serbentų (juodų) 
– 1,5–2 eurus, baltų ir geltonų 
– 0,8–1,5 euro. Brangiausios 
buvo šilauogės, kurių kilogra-
mas kainavo 4,5–5,5 euro. Ki-
logramą alyvinių obuolių par-
davė už 0,5–0,7 euro.

Po truputį miškuose prade-
da dygti grybai. Litras vove-
raičių jau kainavo 3–3,5 euro, 
o ne 5–6 euro, kaip buvo pra-
šoma praeitą savaitgalį. Ge-
resnių grybų, tokių kaip rau-
donviršiai ar baravykai, tur-
gavietėje nesimatė. Gal iš pat 
ryto grybautojai nebuvo spėję 
sugrįžti iš miško, o gal parda-
vė pakelėje. Kelyje Prienai–
Balbieriškis jau yra nemažai 
stovinčių su krūvelėmis rau-
donviršių. Už 5–6 nemažus 
grybus prašo 5 eurų.

Pieno ir jo produktų kainos 
laikosi tos pačios. Litrą pieno 
pardavė už 0,5 euro, grietinės 
– už 3,4–3,6 euro, puskilogra-
mį sviesto – už 4 eurus, kilo-
gramą varškės – už 1,6–2,2 
euro, o sūrį (pagal dydį) – už 
1–3,5 euro. Sūrių buvo galima 
rinktis kokių norėjai – dides-
nių, mažesnių, iš varškės ar 
saldaus negriebto pieno, o gal 
su razinomis ar kmynais arba 
net keptų su prieskoniais.

Dešimtį naminių vištų kiau-
šinių pardavė už 1,5–1,8 euro, 
o paukštyno vištų – už 1,2–1,4 
euro, už dešimtį ančių kiauši-
nių prašė 1,8 ar 2 eurų.

Tiek rūkytos mėsos gami-
nių, tiek šviežios skerdienos 
kainos kol kas lieka pana-
šios. Kilogramas kiaulienos 
šoninės kainavo 3,96–4 eu-
rus, kumpio –4,36– 4,9 eu-
ro, sprandinės ar karbonado 
– 4,96–5,5 euro, išpjovos 
– 5,25–5,5 euro, karkos – 
1,7–2,17 euro, maltos mėsos 
– 3,8–4 eurus, šonkauliukų – 
3,59–4,59 euro. Kilogramas 
veršienos ar jautienos kaina-

Prienų 
turguje

vo 11,5–12,5 euro. Kilogra-
mą namie auginto broilerio 
pardavė už 3,8–4 eurus, o 
paukštyno mėsinės vištos – už 
2,7 euro. Kilogramas kalaku-
to kumpio (su kaulu ir be jo) 
kainavo 4,5–4 eurus.

Kilogramą nestorų lašinu-
kų su raumeniu buvo galima 
nusipirkti už 5,3–6,4 euro, 
kumpio su trupučiu lašinukų 
– 6,6–7,8 euro, sukto kumpio 
– už 12 eurų, dešros – už 7,5–
8,2 euro, dešrelių – už 5,5–
6,5 euro. Kilogramas tikro 
kaimiško skilandžio kainavo 
15 eurų, o mėsinėse gamintų 
„pūslių“ buvo galima nusi-
pirkti už 8,5–9,2 euro. 

Padaugėjo bitininkų, pre-
kiaujančių medumi. Už ki-
logramą medaus bitininkai 
prašė 5 eurų, už pusės litro sti-
klainį – 3–4,5 euro. 100 g bi-
čių duonelės kainavo 2,2 euro, 
o žiedadulkių – 2 eurus.

Šaltai spaustas sėmenų 
aliejus labiausiai perkamas 
žiemą, tačiau prekiautojai 
nesiskundžia ir dabar. Pusės 
litro buteliukas kainavo 3,5 
euro, o kilogramas sėmenų 
– 1,5 euro.

Labai sumažėjo prekiautojų 
naminių paukščių jaunikliais. 
Už trijų dienų mėsinius viš-
čiukus pardavėjas prašė 0,8 
euro, o už 2 savaičių paukš-
čiukus – 1,6 euro, už dar di-
desnius – 2,5–3 eurų. Už an-
čiukus teko mokėti 2,2–2,5 
euro, žąsiukai kainavo 5–6 
eurus, kalakučiukai – 8–12 
eurų. Pirkėjų daug nebuvo, 
bet vienas kitas dar susigun-
dydavo nusipirkti 10–15 pa-
augusių paukščiukų. Mažiau 
priežiūros ir didesnė tikimy-
bė, kad visi išgyvens...

Už jaunas vištaites prašė 
5–6 eurų, už pradedančias 
dėti – 6–7 eurų. Gaidžių kai-
na svyravo nuo 5 iki 15 eurų. 
Sakoma, kad jeigu laikai 10 
vištų, vienuoliktas turi būti 
gaidys, tada vištos netingi-
niaus ir dės kiaušinius.

Nemažai buvo prekiautojų 
triušiais. Nedideli triušeliai 
kainavo 5–7 eurus, o suaugę 

REKLAMA

patinai ir patelės – 15–30 eu-
rų. Triušių buvo atvežta įvai-
raus dydžio, veislių ir spalvų. 
Buvo ir nutrijų patinų, kurie 
kainavo 25–30 eurų.

Ūkininkai prekiavo grūdais 
ir pašariniais miltais. Kai ku-
rie jau prekiavo ir naujo der-
liaus grūdais. Už centnerį 
kviečių prašė 11–12 eurų, už 
centnerį miežių ar kvietrugių 
– 11–13 eurų, o maišas pašari-
nių miltų kainavo 12–13 eurų. 
Centnerį žirnių ar kukurūzų 
pardavė už 15 eurų.  

20 kilogramų maišelis le-
salų naminių paukščių jauni-
kliams kainavo 10 eurų, 40 
kg maišelis lesalų jau paau-
gusiems paukščiukams – 19 
eurų, o 20 kg pakuotė dede-
klėms vištoms – 8 eurus. 

Nemažai buvo prekiautojų 
žydinčiomis gėlėmis vazo-
nėliuose ir skintomis, vais-
medžiais bei dekoratyviniais 
augalais. Akį traukė puokštė 
įvairiaspalvio kermėko, ku-
ris gražus ir dabar, ir žiemą, 
jau visiškai sausas. Už nema-
žą puokštę pardavėja prašė 1 
euro. Taip pat buvo žemaū-
gių trešnių, vyšnių ir obelai-
čių (vazonuose), kainuojan-
čių 10 eurų.

Jau nemažai yra prekiau-
tojų braškių daigais. Jų kaina 
svyravo nuo 0,25 iki 0,5 eu-
ro. Kol kas perkančiųjų buvo 
nedaug, bet dar po savaitės ar 
dviejų jau daugiau augintojų 
sodins braškes. Šie metai ne-
buvo palankūs augintojams, 
bet reikia tikėtis, kad kiti bus 
geresni.

Kai šilta ir nelyja, žmonės 
mielai ateina į turgų ir pasi-
žmonėti, pasidairyti į kitus, 
save parodyti. Kartu ir apsi-
perka, pasikalba su žmonė-
mis. Tai ne kokie televizijos 
debatai prieš rinkimus – čia 
žmonės rimtai pasikalba ir 
padiskutuoja įvairiomis te-
momis. Dabar populiariau-
sia tema – naujas prezidentas 
ir su juo susiję lūkesčiai, taip 
pat spėliojimai, kiek pasikeis 
atsinaujinusioje vyriausybėje 
ministrų.
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užsAKAnT KETuRIs sKELbImus, PEnKTąjĮ - ĮdėsImE nEmOKAmAI
(PAsIūLymAs gALIOjA PRIvATIEms KLIEnTAms) sKELbImAI
S u p e r ka m e  ka r -
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus 
ir traumuotus galvi-
jus (AB „Krekenavos 
agrofirma“ kaino-
mis). Taip pat arklius.

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

A. Bagdono PĮ – brangiai verše-
lius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima 
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319) 
69541.

Viena didžiausių įmonių Lietuvo-
je tiesiogiai perka karves, bulius, 
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis. 
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsi-
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197 
(Ričardas Lukauskas). 

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 
28106.

Didelę kiaulę (nuo 150 kg). Tel. 8 
607 41967.

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

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.

Skubiai ir pigiai 2 spintas, 2 lovas, 
2 patalynės spinteles, veidrodį, 
sekciją, televizoriaus staliuką ir 
2 žurnalinius staliukus. Tel. 8 614 
24619.

Paslaugos
Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. 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. Konsultuo-
jame pensijų kaupimo II - III 
pakopoje klausimais. Tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

Paminklų, tvorelių, kapaviečių 
uždengimų gamyba. Betona-
vimas, montavimas, užpylimas 
skalda, senų kapaviečių restau-
ravimas ir kiti akmens gaminiai. 
Nemokama konsultacija. Tel. 8 
686 96155.

šiltnamių g. 8, �9118 Prienai
mob. tel.: (8 ��8)77�87, (8 ��0) ��7��.

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 skie-
dinį, 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 daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Klojame 
trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 
8 600 96399. 

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardiname, 
šiltiname ir dažome namų fasa-
dus. Statome karkasinius namus. 
Kasame pamatus, mūrijame, 
tinkuojame, betonuojame, mon-
tuojame tvoras, atliekame langų 
apdailą, montuojame langus ir 
duris. Tel. 8 620 85350.

Remontuojame butus Prienuose 
ir Birštone, dirbame atsakingai ir 
kruopščiai. Kaina sutartinė. Tel. 8 
671 14527.

Ilgą patirtį turintis meistras koky-
biškai ir greitai klijuoja visų rūšių 
plyteles. Tel. 8 638 86086.

Dažome namus Prienuose, Prie-
nų rajone ir Birštone. Tel. 8 671 
14527.

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, vandentiekio, kanalizacijos. 
Komplektuojame medžiagas su 
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

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.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

 

8 622 02208 
šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Remontuoju ir prijungiu skal-
bykles, elektrines virykles, or-
kaites, džiovykles. Atvykstu į 
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8 
647 55929.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

Atliekame įvairius žemės kasi-
mo, lyginimo darbus: kasame, 
valome tvenkinius, darome pyli-
mus, šlaitus, lyginame, tvarkome 
teritorijas. Konsultuojame. Turi-
me patirtį. Dirbame kokybiškai. 
Tel. 8 640 50090.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

Reikalinga

Siuvykla 

siūlo darbą 
sukirpėjai (-ui),  

overlokistei, siuvėjoms. 
Teirautis tel: 

+370 672 49995

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

Įmonei reikalingas sunkvežimio 
vairuotojas ir pagalbiniai darbi-
ninkai. Tel. 8 698 46063.

Reikalinga (-s) virėja (-s) darbui 
Prienuose visu etatu. Darbas 
pamaininis. Tel. 8 650 41148.

REKLAMA

prašymus savivaldybėms ga-
li pateikti iki spalio 5 dienos. 
Dėl nemokamo maitinimo 
galima kreiptis visus mokslo 
metus, pablogėjus šeimos fi-
nansinei situacijai.

Primename, kad mokiniai 
turi teisę į nemokamą maiti-
nimą ir paramą mokinio rei-
kmenims įsigyti, jeigu vidu-
tinės pajamos vienam šeimos 
nariui per mėnesį yra mažes-
nės nei 183 eurai.

Išimties atvejais (ligos, ne-
laimingo atsitikimo, netekus 
maitintojo, kai motina ar tė-
vas vieni augina vaiką, kai 
bendrai gyvenantys asmenys 
augina tris ir daugiau vaikų ar 
bent vienas iš bendrai gyve-
nančių asmenų ar vienas gy-
venantis asmuo yra neįgalus) 
socialinė parama mokiniams 
gali būti skiriama ir esant di-
desnėms pajamoms, tai yra, 
kai pajamos vienam šeimos 
nariui per mėnesį neviršija 
244 eurų.

Jei mokinys patiria sociali-
nę riziką arba auga šeimoje, 
patiriančioje socialinę riziką, 
mokinio reikmenų rinkiniai 
kiekvienam mokiniui suda-
romi pagal jo individualius 
poreikius, atsižvelgiant į mo-
kinių skaičių šeimoje ir jų jau 
turimus mokinio reikmenis.

Ir dėl nemokamo maitini-
mo, ir dėl paramos mokinio 
reikmenims gali kreiptis vie-
nas iš mokinio tėvų ar kitų 
kartu gyvenančių pilnamečių 

L. Kukuraitis: dėl paramos mokiniams 
kreiptis galima jau dabar

asmenų, pats pilnametis mo-
kinys ar nepilnametis, kuris 
yra susituokęs arba emanci-
puotas, taip pat mokinys nuo 
14 iki 18 metų, turintis tėvų 
sutikimą.

Prašymą galima pildyti 
internetu www.spis.lt arba 
kreiptis į savo savivaldybę.

Prie prašymo-paraiškos rei-
kia pridėti šeimos narių pa-
žymas apie pajamas, gautas 
per 3 praėjusius mėnesius, 
arba kreipimosi mėnesio pa-
jamas, jei kreipimosi mėnesį, 
palyginti su trimis praėjusiais 
mėnesiais, pasikeitė šeimos 
pajamų šaltinis ar šeiminė 
padėtis.

Jeigu kreipimosi dėl socia-
linės paramos mokiniams me-
tu šeima gauna piniginę socia-
linę paramą nepasiturintiems 
gyventojams, pavyzdžiui, so-
cialinę pašalpą ar būsto šildy-
mo, geriamojo ar karšto van-
dens išlaidų kompensacijas, 
tuomet asmuo pateikia laisvos 
formos prašymą, o pažymų 
apie šeimos gaunamas paja-
mas pateikti nereikia.

Nemokamas maitinimas 
ir parama mokinio reikme-
nims įsigyti skiriama mažas 
pajamas gaunančių šeimų 
vaikams, kurie mokosi pagal 
priešmokyklinio ugdymo pro-
gramą ar bendrojo ugdymo 
programas.

Praėjusiais metais socialinę 
paramą mokiniams gavo apie 
49,8 tūkst. mokinių iš mažas 
pajamas gaunančių šeimų. 

atKelta IŠ 5 p.
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PAsKuTInIs PusLAPIs

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+20 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS 
+18 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+20 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

41KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8131 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8260 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.

(š
io

 n
um

er
io

 a
ts

ak
ym

ai
)

Lošimo Nr. 1215
Data: 2019-07-21

    
66 35 23 30 11 32 62 29 51 24 
14 10 59 72 31 39 69 18 60 22 
21 55 53 25 16 61 47 75 74 26 
04 50 56 65 44 08 20 36

 VISA LENTELĖ
09 42 33 43 37 34 68 41 19 12 
13 54 48

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

18198.00€     1
19.00€ 563
2.00€ 10908
2.00€ 9257

PAPILDOMI PRIZAI
018*585 Baseinas su filtru 
BESTWAY
029*257 Dviratis Azimut Clas-
sic 28”
0102771 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
0429758 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
0033682 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
0029598 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
0387152 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
025*752 Hamakas Spokey 
Zuni
009*192 Hamakas Spokey 
Zuni
025*878 Hamakas Spokey 
Zuni
017*959 Hamakas Spokey 
Zuni
004*363 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
010*424 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
008*686 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
030*868 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
017*762 Išmanusis tel. SAM-
SUNG J4 Plus
001*578 Kelioninių baldų 
komplektas
036*168 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
012*477 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
026*484 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
001*776 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
001*678 Lauko kepsninė Mu-
stang 43cm

LIEPOS

24
T R E Č I A d I E n I s

vILnIus
+24

+16
LIEPOS

25
KETvIRTAdIEnIs

+26
KLAIPėdA

+15 +22+16

LIEPOS

26
P E n K TA d I E n I s

LIEPOS

27
š E š TA d I E n I s

LIEPOS

28
s E K m A d I E n I s

LIEPOS

29
P I R m A d I E n I s

LIEPOS

30
A n T R A d I E n I s

vILnIus
+23

+16
+24
KLAIPėdA

+15 +22+14

vILnIus
+24

+18
+25
KLAIPėdA

+18 +26+17

vILnIus
+27

+19
+28
KLAIPėdA

+18 +27+19

vILnIus
+26

+19
+27
KLAIPėdA

+18 +26+20

vILnIus
+20

+15
+22
KLAIPėdA

+13 +23+17

vILnIus
+19

+14
+22
KLAIPėdA

+13 +22+16

Liepos 24 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 05:13
leidžiasi 21:37

Dienos ilgumas 16.24
Delčia (22 mėnulio diena)

Kristina, Kristoforas, Kunigun-
da, Dargvilas, Dargvilė, Kris-

tupas
Tinkamas laikas sėti: 

salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius, nai-

kinti piktžoles.

Liepos 25 d.
KETVIRTADIENIS

Jokūbinės, Nuobaigos
Vilniaus globėjo šv. Kristofo-

ro diena 
Saulė teka 05:15
leidžiasi 21:35

Dienos ilgumas 16.20
Delčia (23 mėnulio diena)

Jokūbas, Kargaudas, Aušrinė, 
Kristoforas, Kristupas

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 
salierus, sėjamąsias gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Liepos 26 d.
PENKTADIENIS

Šv. Ona ir šv. Joakimas,  
Pabaigtuvės

Saulė teka 05:16
leidžiasi 21:33

Dienos ilgumas 16.17
Delčia (24 mėnulio diena)
Joakimas, Ona, Daugintas, 

Eigirdė, Jokimas, Anna, Ane-
ta, Ana

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 
salierus, sėjamąsias gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Liepos 27 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 05:18
leidžiasi 21:32

Dienos ilgumas 16.14
Delčia (25 mėnulio diena)

Natalija, Panteleonas, Žintau-
tas, Svalia, Sergijus

Tinkamas laikas sėti: 
lapines petražoles, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 

salierus, saulėgrąžas, smidrus, 
kopūstus (ir žiedinius), sėjamą-

sias gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Liepos 28 d.
SEKMADIENIS

Pasaulinė Hepatito diena 
Jūros ir Žvejų diena 

Saulė teka 05:20
leidžiasi 21:30

Dienos ilgumas 16.10
Delčia (26 mėnulio diena)

Ada, Inocentas, Nazarijus, Vy-
taras, Augmina, Nazaras, Vytas

Tinkamas laikas sėti: 
lapines petražoles, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 

salierus, saulėgrąžas, smidrus, 
kopūstus (ir žiedinius), sėjamą-

sias gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Liepos 29 d.
PIRMADIENIS

Šv. Morta, Griaustinio diena 
Saulė teka 05:21
leidžiasi 21:28

Dienos ilgumas 16.07
Delčia (27 mėnulio diena)

Beatričė, Faustinas, Feliksas, 
Morta, Simplicijus, Mantvydas, 

Mantvydė, Laimis
Tinkamas laikas sėti: 

lapines petražoles, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 

salierus, smidrus, kopūstus (ir 
žiedinius), sėjamąsias gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Liepos 24–25 dienomis nuo 
19 val. Veiverių Antano Kučin-
gio meno mokyklos kiemelyje 
– nemokamos pilateso treni-
ruotės su sporto ir sveikatin-
gumo klubu „Veiva“. Treni-
ruotes ves licencijuota trenerė 
Daiva Macijauskienė. 

Liepos 25 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– „Susikirtimai“ – garso meno 
ir eksperimentinės muzikos 
renginių ciklo finalinis kon-
certas. Renginys nemokamas. 
Dalyvauja SALA, 6P3S, Simo-
nas Nekrošius.  

Liepos 25 d. 22 val. Prienų 
krašto muziejaus vidiniame 
kiemelyje – nemokamas kinas 
po atviru dangumi. Komedija 
„Meilės slėpynės“ (Šveicarija, 
rež. Christoph Schaub, 2018 
m.). Nepamirškite pledų ir 
užkandžių. Renginys nemo-
kamas. Esant blogoms oro 
sąlygoms kinas vyks Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
koncertų salėje.

Liepos 26 d. – popietė „Pa-
žink Veiverių krašto istoriją“ 
– Veiverių krašto muziejų 
lankymas (iš renginių ciklo 
„Veiverių kraštas švenčia vasa-
rą“): 16.00–18.00 val. Klebono 
Kazimiero Skučo Rimorystės 
muziejus (prie Veiverių šv. Liu-
dviko bažnyčios); 18.00–20.00 
val. Veiverių krašto istorijos 
muziejus (Kauno g. 54, Veive-
riai); 20.00–22.00 val. Skriau-
džių buities muziejus (Pusku-
nigio g. 2, Skriaudžiai).

Liepos 27–28 dienomis – 
Veiverių seniūnijos vasaros 
šventė. Liepos 27 d. 9.00 
val. – Seniūnijos gyventojų 
bėgimas „Veiva 2019“. Startas 
– 9 val. prie lauko treniruoklių 
aikštelės Veiveriuose. Distan-
cija – 2200 metrų.Numerių iš-
davimas ir registracija – liepos 
27 d. nuo 7.30 val. iki 8.30 val. 
starto vietoje. Privaloma iš-

ankstinė registracija iki liepos 
20 d. – tel. 8 686 96903 arba 
el. paštu daispu@gmail.com 
10.00 val. – Sportinės var-
žybos: gatvės krepšinis 3x3, 
tritaškių metimo varžybos 
Veiverių seniūnijos pereina-
majai taurei laimėti (Veiverių 
T. Žilinsko gimnazijos stadio-
ne). Komandų registracija el. 
paštu bereisajulius@gmail.
com arba tel. 8 68154669. 
10.00 val. – Futbolo varžybos 
Veiverių seniūnijos pereina-
majai taurei laimėti (Veiverių 
T. Žilinsko gimnazijos stadi-
one).  Komandų registracija 
el. paštu sl.laimonas@gmail.
com arba tel. 8 653 15858. 
11.00 val. – Šaškių ir šachma-
tų turnyras  (vyrai, moterys, 
vaikai) Veiverių A. Kučingio 
meno mokykloje. Informacija 
tel. 8 686 96903. Veiverių 
A. Kučingio meno mokyklos 
kiemelyje. 16.00 val. – Šven-
tinė popietė vaikams. Links-
mos pramogos, piešimas ant 
veidukų, estafetės su klubu 
„Veiva“, atrakcijos, kūrybinės 
dirbtuvės su Kristinos kūrybos 
namučiais. Mažųjų koncertas, 
ponio pasirodymas su klubu 
„Mes kitaip“. 16.00 val. – Prie-
nų r. savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro sveikatinimo 
akcija „Sveikata – didžiausias 
turtas“. Visi turės galimybė 
pasimatuoti arterinį kraujo 
spaudimą, pasitikrinti anglies 
monoksido kiekį plaučiuose, 
sužinoti kūno masės indeksą, 
riebalų ir skeleto raumenų 
santykį, biologinį amžių pagal 
medžiagų apykaitą, minerali-
nę kaulų masę bei visceralinių 
riebalų procentinę dalį, pa-
sitikrinti pirmosios pagalbos 
teikimo žinias, susipažinti su 
šiaurietiško ėjimo ypatumais, 
dalyvauti viktorijoje ir laimėti 
prizus. 16.00 val. – Lietuvos 
šaulių sąjungos Vytauto Di-
džiojo šaulių 2-osios rinkti-
nės Prienų 206-osios kuopos 
Veiverių ir Skriaudžių būreliai 
pristato savo veiklą. Šaudymas 
iš pneumatinio šautuvo, ekipi-
ruotės pristatymas.  18.00 val. 

– Iniciatyvos „Laimingas Prie-
nų kraštas“ ir Atviros jaunimo 
erdvės „Prienas“ pristatymas. 
19.00 val. – Sportinių varžybų 
nugalėtojų apdovanojimai, 
vakaro koncertas. Dalyvauja 
Dusetų dailės galerijos-kultū-
ros centro Antazavės jaunimo 
folklorinis ansamblis „Ramta-
tūris“, Karolina Gustaitytė, 
Veiverių KLC vokalo studija 
„Cukraus pudra“, grupė „Eva-
ra“, grupė „Du Donatai“. Jūsų 
laukia šventinis fejerverkas ir 
daug kitų staigmenų. Liepos 
28 d.  12.00 val. – Šv. Onos 
atlaidai Veiverių šv. Ludvi-
ko bažnyčioje. Po šv. Mišių 
– Agapė Veiverių A. Kučingio 
meno mokyklos kiemelyje. 
Koncertas. Dalyvauja: Mažo-
sios Lietuvos Jurbarko krašto 
kultūros centro ansamblis, Al-
šėnų laisvalaikio salės moterų 
ansamblis „Ežiuolė“, Ežerėlio 
kultūros centro ansamblis 
„Senieji draugai“, Veiverių 
kultūros ir laisvalaikio centro 
meno kolektyvai. 

Rugpjūčio 5 d. 21.30 val. 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro vidiniame kiemelyje 
– Lietuviško kino naktis. Lie-
tuviško kino filmo „Riešutų 
duona“ (rež. A. Žebriūnas) se-
ansas. Renginys nemokamas. 
Renginio metu veiks lauko 
kavinė. Staliukų rezervacija 
tel. 8 602 44755.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų rajono savivaldybėje (2 
aukšte) eksponuojama daili-
ninko Vlado Tranelio autorinė 
tapybos darbų paroda.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Prienų 
meno mokyklos dailės kla-
sės mokinių tapybos paroda 
„Spalvos ir mintys“.

Prienų krašto muziejuje eks-
ponuojama paroda „Prabyla 
medis“, skirta Kazio Dereške-
vičiaus 110-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Paroda 
veiks iki liepos 30 d.

027*213 Lauko kepsninė Mu-
stang 43cm
006*897 Ledų gaminimo apa-
ratas TRISTAR
033*059 Ledų gaminimo apa-
ratas TRISTAR
031*081 Pakvietimas į TV 
studiją
035*064 Pakvietimas į TV 
studiją
003*004 Pakvietimas į TV 
studiją
012*981 Pakvietimas į TV 
studiją
043*562 Planšetė LENOVO 
TB-7104F
0361568 Pretendentas į 120 
000 Eur
012*731 Sodininko rinkinys 
GARDENA
036*994 Sodininko rinkinys 
GARDENA
017*981 Trintuvas Nutribul-
let
031*077 Trintuvas Nutribul-
let
0404301 Volkswagen Tiguan

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
340 000 Eur

Lošimo Nr. 706
Data: 2019-07-15

Tel. 1634
Nissan Juke - 706-0001276
500 Eur - 706-0004*72
500 Eur - 706-0020*24

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
1 X 10 000€, 25 X 300€ IR 25 
DVIRAčIAI

Lošimo Nr. 338
Data: 2019-07-19

SKAIČIAI
31, 32, 45, 47, 49 + 07, 09

LAIMĖJIMAI
5 + 2 27690905.94€    0
5 + 1 870522.50€        0
5 204828.80€        0
4 + 2 4763.40€ 0
4 + 1 293.50€ 2
4 144.10€ 4
3 + 2 66.30€ 6
2 + 2 22.70€ 111
3 + 1 21.70€ 98
3 18.80€ 177
1 + 2 10.90€ 479

2 + 1 8.80€ 1517

PROGNOZĖ: 37 000 000 Eur


