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Jungtinė Karalystė
pirmadienį pranešė
panaikinsianti laisvo
judėjimo režimą iš Europos
Sąjungos atvykstantiems
žmonėms nuo pat spalio
31-osios, kai šalis išstos iš
Bendrijos.

Toks pareiškimas žymi pasikeitusią Britanijos poziciją
šiuo klausimu, vyriausybės
vairą perėmus ministrui pirmininkui Borisui Johnsonui
(Borisui Džonsonui).
„Šiuo metu taikoma judėjimo laisvė baigsis spalio 31-ąją,
kai JK paliks ES“, – sakė viena
Dauningo gatvės atstovė.
Ji pridūrė, kad vyriausybė
planuoja „griežtesnes kriminalistines taisykles į JK atvykstantiems žmonėms“, ruošiantis
įvesti naują griežtesnę tvarką.
Šis pranešimas nuskambėjo
tvyrant nuogąstavimams, kad
Britanija po pustrečio mėnesio paliks 28 šalių bloką be
jokios sutarties dėl tolesnių
santykių.
Šiuo metu apie 3,6 mln.
Britanijoje gyvenančių ES
šalių piliečių yra informuoti,
kad jie turi prašytis „nuolatinių gyventojų statuso“ pagal
Vidaus reikalų ministerijos
schemą, pradėtą įgyvendinti
dar vadovaujant B. Johnsono
pirmtakei Theresai May (Terezai Mei).
Iki šiol tokius prašymus pateikė tik apie milijonas žmonių.
Th. May vyriausybė sausį
sakė, kad „Brexit“ be sutarties
atveju laisvo judėjimo režimą
užbaigs „kiek įmanoma greičiau“, bet leis ES piliečiams
nevaržomai atvykti „tik pereinamuoju laikotarpiu“.
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Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Kaip užsakyta iš aukščiau,
šeštadienio vakaras
buvo nepaprastai šiltas ir

gražus. Tačiau į Naujosios
Ūtos parką žmonės rinkosi
neskubėdami, matyt,
bijodami karštos saulės
ar dar nenorėdami palikti
nenudirbtų vakaro ūkio
darbų.

Šventė prasidėjo sportinėmis varžybomis, kuriose galėjo dalyvauti įvairaus amžiaus
žmonės, tačiau išbandyti rankos miklumą ir akies taiklumą
labiau norėjo jaunimas – runNUKelta Į 4 p. 

Karybos ir amatų stovykla
Užuguostyje tęsia senas karybos
tradicijas ir mini NATO jubiliejų

Šv. Roko atlaidai Jiezne

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Kasmet į Jiezno Šv.
Arkangelo Mykolo ir Jono
Krikštytojo bažnyčioje

vykstančius Šv. Roko
atlaidus susirenka galybė
žmonių, ne tik jiezniečių,
bet ir svečių.

Tai didžiausi atlaidai Prienų
savivaldybėje ir vieni didžiausių Kaišiadorių vyskupijoje.

Tad Jiezne palaikyti tvarką padėjo visas būrys savanorių bei
Šaulių organizacijos narių.
Šv. Roko diena yra rugpjūčio 16-oji, tačiau atlaidai vyko
sekmadienį, rugpjūčio 18-ąją.
NUKelta Į 4 p. 

Baltijos kelią prisimenant...

RIMANTO LAZDYNO nuotr.

Šių metų rugpjūčio 23-ąją
bus minimos Baltijos kelio
30-osios metinės. Kas gi tas
Baltijos kelias? Tai 1989 metų

rugpjūčio 23 dieną iš žmonių,
susikibusių rankomis nuo Vilniaus lig Talino gyva grandinė besitęsianti apie 650 kilo-

metrų, minint Molotovo –Ribentropo pakto, dėl Europos
pasidalinimo tarp Vokietijos ir
NUKelta Į 4 p. 

Trečius metus iš eilės
Užuguostyje rengiama
Karybos ir amatų stovykla
priminė senas šio krašto
karybos tradicijas ir šiemet
ypatingai įprasmino
nuo 1925 metų veikusio
Užuguosčio šaulių būrio
veiklą.

Užuguostyje originaliai paminėtas ir Lietuvos narystės
kariniame aljanse NATO jubiliejus.
Daugiau nei keturios dešimtys Užuguosčio ir iš šio
krašto kilusių vaikų šių metų rugpjūčio 5–10 dienomis
leido laiką Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubo rengiamoje nemokamoje
dienos tipo Karybos ir amatų
stovykloje. Ketverius metus
iš eilės uždaryta Užuguosčio
mokykla atgyja vasarą stovyklų metu, jau trejus metus čia
ugdomi jaunieji Lietuvos patriotai, jiems skiepijama meilė
Tėvynei, pagarba vyresniam,

pagalba silpnesniam už save.
Meilė savo kraštui – pagrindinė šios stovyklos vertybė.

Pristatyta NATO šalių
vėliavų galerija
Iškilmingas stovyklos atidarymas vyko Užuguosčio
aikštėje kartu su Lietuvos
kariuomenės kariais iš 1-ojo
radiolokacinio posto Antaveršyje. Stovyklos dalyvius
pasveikino Stakliškių seniūnijos seniūnė Nijolė Ivanovienė.
Pirmąją stovyklos dieną Užuguostyje buvo pristatyta originali karinį aljansą NATO vienijančių šalių vėliavų galerija.
Stovyklautojai į stovyklą atvyko atlikę namų darbus – su
kūrybiškai ir originaliai iš antrinių žaliavų bei netradicinių
medžiagų pagamintomis NATO šalių vėliavomis. Šių metų
stovyklos tema „Mes žinome,
kodėl esame saugūs. NATO
jau 15 metų Lietuvoje“. Šia
NUKelta Į 3 p. 

 žvilgsnis
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Sakartvelo vardas populiarėja, bet vis dar
dominuoja Gruzija – tyrimas

Kabule per sprogimą vestuvėse žuvo 63
žmonės, dar 182 sužeisti

Lietuvoje pamažu ima populiarėti alternatyvus Gruzijos
pavadinimas Sakartvelas, tačiau žiniasklaidoje vis dar
dominuoja senasis valstybės vardas. Nuo 2018 metų
birželio iki šių metų liepos žiniasklaidoje Gruzijos vardas
minėtas 12 228 kartus, Sakartvelo -4438 sykius.

Per sprogimą vestuvėse Afganistano sostinėje šeštadienio
vakare žuvo mažiausiai 63 žmonės, o dar 182 buvo
sužeisti. Milžiniškose vestuvių pokylių salėse susirenka
šimtai ar neretai tūkstančiai svečių, o vyrai būna atskiriami
nuo moterų ir vaikų. Sprogimas įvyko vyrų pusėje.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
auke šilta ir gražu. Taip
norisi, kad staiga viskas
sustotų ir niekada nesibaigtų!
Taip norisi, kad visa tai, kas
gera, dar pabūtų, dar palauktų ir džiugintų ilgiau. Deja,
ruduo artėja ir greitai vasaros
šurmulį pakeis įtemptas ruošimasis žiemai.
Iš tikrųjų, kartais būna
nuostabu ir keista, kad žmogaus metų ratas sukasi kitaip
nei gamtos ratas. Jeigu gamta po ilgo miego atbunda ir
suveši pavasarį, visą vasarą
žaliuoja ir nokina vaisius, o
rudenį, atiduodama vaisius,
vėl nunyksta ir prasidėjus žiemai užmiega letargo miegu,
tai žmogaus ratas prasideda
rudenį. Taip, labai keista ir
nuostabu. Žmogaus išmintis
ir vystymasis padėjo jam prisitaikyti prie gamtos ir kartu,
nepaklūstant jos ciklui, judėti
tarsi prieš srovę.
Jeigu ūkininkai ir kaimo
gyventojai gyvena ir dirba gamtos ritmu, tai miesto
žmonės ir techninių sričių
specialistai savo ciklą pradeda rudenį. Suprantama,
tam daugiausiai įtakos turi akademinė bendruomenė,
kuri savo ciklą taip pat pradeda rudenį. Tačiau žmogus
yra greitai pailstanti būtybė.
Negana to, gamtos ciklas ne
veltui paremtas milijonų metų patirtimi. Žiemos periodas
ne veltui žymi visos gamtos
sąstingį, kai gamta ilsisi ir bet
kokia aktyvesnė veikla tampa
beveik neįmanoma.
Žmogui veiklos žiemos
metu irgi sumažėja. Žinoma,
galima pasidžiaugti, kad Kalėdos tarsi įjungia naują gyvenimo pavarą ir iki jų žmogus sukasi tarsi voverė rate,
tačiau, šventėms pasibaigus,
iki pavasario viskas apmiršta ne tik dėl gamtos sąlygų,
bet ir dėl to pačio nuovargio.
O pavasarį jau pajuda visi su
gamta susiję darbai. Žmogaus sukurta ekonomika vėl

L

suklesti vos trims keturiems
mėnesiams ir vasarą vėl panyra į poilsį. Tiesa, ne visa
ekonomika, tik jos dalis.
Stebint pasaulio ekonomiką
galima nuspėti, kad tokia, su
gamta nesubalansuota struktūra sukelia nuolatinį ekonominį bangavimą. Skirtingoms
sritims skirtingu laiku dirbant
sudėtinga viską sujungti į vieną, tvarią, stabilią ir pastovią
sistemą. Jeigu gamtos ciklai
visuomet esti tie patys, tik kartais, dėl besikeičiančio klimato pakeičiantys savo savybes,
tai žmogaus sukurtas pasaulis
nuolat svyruoja ir yra nenuspėjamas.
Žmogus valdo savo sukurtą pasaulį. Ir, kas keisčiausia,
– šis pasaulis, tėra idėjinis pasaulis, neturintis tvirto pagrindo. Gamta turi savąjį pagrindą – planetą ir visą kūriniją.
Žmogaus ekonomika, nors ir
turinti tam tikrą schemą, gamyklas, yra išgalvota, t.y. gali
bet kuriuo metu išnykti, kaip
gali iš galvos išnykti eilinė,
nebeįdomi mintis. Ir tuomet
telieka susimąstyti, kad ši, tik
idėjose gyvuojanti sistema ne
šiaip sau yra banguojanti. Ji
yra pažeidžiama.
Kaip jau esame susidūrę,
ekonomikos nuosmukiai būna fatališki. Ką kalbėti apie
tai, kad karo atveju, kaip antai dabar Sirijoje ir nemažoje
pietryčių Azijos dalyje, ekonomika yra visiškai sunaikinama Į ką tuomet gali žmogus
atsiremti? Beveik į nieką. Jis
tampa tuo pačiu laukiniu gyvūnu, gyvenančiu ne pagal
žmogaus idėjomis paremtas
taisykles, o pagal laukinės
gamtos, turinčios savąjį ciklą,
taisykles.
Ar dažnai susidūrę su sisteminiais žmonių sukurto pasaulio trūkumais, tampame
laukiniais?
Tereikia pradėti vardinti
įvairias mokesčių sistemas,
socialinės rūpybos ir pensijų situacijas, nepasitenkinimus ir nesutarimus dėl istorijos, žmogaus tapatybės bei
pomėgių aspektų... O ką jau

kalbėti apie patį baisiausią „išmintingojo“ žmogaus gebėjimą – žmogžudystę? Smurtas,
riaušės, kerštas. Tai tik dalis
to, kaip žmogus išreiškia savo tikrąją esybę.
Ar esame mąstančios būtybės? Taip. Tačiau tesugebančios sukurti kažką, remtą idėjomis. Tik tai, kas yra
laikina. Nors laikome save
aukštesniais už kitas gyvūnų
rūšis, o kartais net pasaulio
viešpačiais, tačiau taip nėra,
nors turėtų būti.

Deja, dėl savo
nesubalansuotų
idėjų, pakrikusios
pasaulėžiūros ir tiesiog
dėl nesugebėjimo save
įvertinti mes patys
save pasmerkiame
minčių chaosui, kaip
svarbiausią savo tikslą
iškeldami tuos pačius
laukinius, gyvuliškus
poreikius. Išsimiegot,
pavalgyt, daugintis.
Išgyventi.
Žmogaus sukurta idėjinė
ekonomika suteikė jam galimybę išgyventi laikantis tam
tikrų taisyklių. Tačiau tos taisyklės yra susijusios ne su
žmogumi, o su ekonomika.
Trumpai tariant, ne gamyklos tarnauja mums, o mes
– joms. Ne gamyklos rūpinasi, kad mes išgyventume,
prasimaitintume ir galėtume
egzistuoti, bet tai mes jos teikiame savo jėgas, idėjas ir
mintis, kad šios galėtų veikti.
Gamykla yra tik laikinas agregatas, kuris užtikrina kažko
laikino pagaminimą ir suteikia mums teisę gauti laikinus,
dažnai skurdžius, pinigus savo... Taip, taip – miegui, valgiui, pramogoms. Tuo tarpu
žmogus gamyklai atiduoda
savo gyvenimą. Savo asmeninį laiką, jėgas, mintis, idėjas, meilę, skausmą, sveikatą
– viską, kas yra jam amžina.
Ką jis gali išsaugoti ne dešimt
ar dvidešimt metų, bet visą savo gyvenimą.
Žmogus susikoncentravęs
tik į eilinių, laukinių, poreikių
patenkinimą pamiršta galin-
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tis duoti ir gauti daugiau. Ne
pinigus, ne patogią nakvynę,
ne skanų maistą ar valandą
dvi teikiantį malonumą, o vidaus ramybę. Tą laimę, kurią
turėdamas jis galėtų pradėti
dieną džiaugdamasis patekėjusia saule, šiltu oru, paukščių
čiulbėjimu, netgi nusileidusia
pirma snaige.
Jis nesidžiaugia diena, nes
kiekviena nauja diena – tai
dar viena diena pastovios,
stabilios ir amžinos ramybės
neatnešanti auka laikinajam
pasauliui, ant kurio tik kabo neoninėmis lemputėmis
apšviesta iškaba „Pirk–parduok“. Už ką pirkti? Už tai,
kas yra išgalvota ir viena idėja, vienu žmogaus žodžiu gali
tapti negaliojančiu. Nes nėra
nieko laikinesnio už eilinių
poreikių patenkinimą.
Ir kai visa tai atsibosta, kai
žmogus pavargsta, jis nebeturi kuo visa tai papildyti ar pakeisti. Jam belieka tik auginti
tuos poreikius, kuriuos lavino
visą gyvenimą. Auginti, tobulinti, skatinti, kad rastų ramybę. Peržengti ribą tam, kad
gautų tą patį, ką regėjo visą
gyvenimą. Tik šįkart – jis nori, jog tai būtų kur kas stipriau.
Fatališkai stipriau.

Vieną dieną žmogus
užsinori gauti viską už
tai, kiek savo gyvenimo
į tai įdėjo. Nori, kad
tai būtų pastebėta ir
kartu būtų gera jam. Ir
tada viskas priklauso
nuo to, ką žmogus visą
savo gyvenimą turėjo,
regėjo, darė, elgėsi ir
jautėsi.
Laikini dalykai netampa
amžinais, todėl pabaiga būna
tada, kai baigiasi gyvenimo
ciklas. Ir kiekvienas tą ciklą
baigiame savaip. Arba skleisdamas aplink save šilumą, ką
nuolatos ir stengėmės daryti, arba dėmesį teikdamas tik
šaltam gamyklos agregatui,
nes kitko savo gyvenime ir
neregėjome. O kartais sunaikindami viską aplink save ir
pačius save, nes per visą gyvenimą tik to ir tesugebėjome trokšti.

Lauko virtuvė

Vasaros šventėje „Prie Ringio ir
Peršėkės“ puoselėtos Balbieriškio
dvaro kapela, Balbiekrašto tradicijos Zyplių
riškio kultūros ir laisvalaikio
Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ su partneriais Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomene „Vidupis“, Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomene „Dūmė“ ir Prienų
rajono savivaldybės administracija pagal „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos
plėtros strategijos“ priemonę
„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“
įgyvendina vietos projektą
„Balbieriškio krašto tradicijų
puoselėjimas, organizuojant
vasaros šventę „Prie Ringio
ir Peršėkės“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšomis.
Liepos 19–21 dienomis
Balbieriškyje vyko seniūnijos
vasaros šventė „Prie Ringio ir
Peršekės“.Šventės dalyvius
džiugino Prienų krašto profesionalių atlikėjų sekstetas, solistė Vytautė, ritminių šokių
grupė „Fidema“, Balbieriškio
pagrindinės mokyklos vaikų
liaudiškų šokių kolektyvas
„Ringutis“, Prienų vaikų meninio lavinimo studija „Ramunėlė“, Balbieriškio KLC
folkloro ansamblis „Dūmė“,
Balbieriškio bendruomenės
„Balbieriškis“ liaudiškų šokių
kolektyvas „Ringis“, Palangos
kultūros ir jaunimo centro folkloro ansamblis „Mėguva“,

Bendruomenės
„Abipus Peršėkės“
pirmininkas Algis Gustainis 

Drono pagalba įamžintas vaizdas iš paukščio skrydžio
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centro liaudiškos muzikos kapela „Temela“, Balbieriškio
bažnyčios parapijos meno vadovė, Kauno valstybinio choro choristė Aurelija Sinicienė
bei Elenos ir Ramintos vokalinis duetas.
Šventės dalyviai galėjo pasistiprinti tradiciniais valgiais,
gaminamais čia pat šventėje,
ir susipažinti su Balbieriškio
krašto kulinariniu paveldu. Jau
temstant į sceną žengė grupė
„Dainiai“, grupė „Age“ kartu su Balbieriškio kultūros ir
laisvalaikio centro direktore
Neringa Garmuviene bei vakaro atlikėjas Mino, kurio pasirodymą vainikavo šventės
fejerverkai.
Įgyvendama projektą bendruomenė „Abipus Peršėkės“
padėjo išleisti Justino Adomaičio knygą „Abipus Peršėkės“, įsigijo garso aparatūros,
lauko virtuvę ant ratų, puodą
su krosnele ir trikoju, šventės
vaizdus iš paukščio skrydžio
galintį įamžinti droną, elektrinį pianiną bei smėlio stalą. Bendra projekto vertė 12
500 eurų, iš kurių 10 000 eurų
– Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtros projekto ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos, o 2 500 eurų
– Prienų rajono savivaldybės
bei partnerių lėšos.

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
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Moldovos vyriausybė siūlo apkarpyti
buvusių šalies prezidentų privilegijas

Didžiausią susirūpinimą Latvijos
gyventojams kelia ekonomika

Šalies vyriausybė pateikė parlamentui atitinkamų
įstatymų pataisas, kuriomis siūloma naikinti kadencijas
baigusių šalies prezidentų patarėjų pareigybės, buvusių
prezidentų nebeaprūpinti nemokamais tarnybiniais
automobiliais. Tai leis sutaupyti 25,6 tūkst. Eur per metus.

Latvijos gyventojai pagrindine problema laiko šalies ūkio
būklę ir jo perspektyvas, rodo apklausos rezultatai. 76
proc. mano, jog tai – ekonomikos būklė bei dabartinės jos
raidos perspektyvos. Moralės problemas prioritetinėmis
įvardijo 24 proc. apklaustųjų.

Karybos ir amatų stovykla Užuguostyje tęsia senas karybos tradicijas ir mini NATO
Stovyklos atidarymo me- būtina atlikti nukentėjusiam siimti evakuacijos metu, kaip Kazakevičiūtė-Staniunaitie- keriai, „X faktoriaus“ laimėjubiliejų
tu ypač daug dėmesio skirta prieš atvykstant pagalbai, įgy- išgyventi nesaugioje aplinko- nė, susipažino su spalvų tera- tojai „Good Time Boys“.
ATKelta IŠ 1 p.
proga Užuguostyje taip pat
buvo iškelta NATO aljanso
vėliava, kuri plevėsavo visą

Užuguosčio šauliams. Buvo
skaitomos ištraukos iš to metu laikraščio „Trimitas“, kuris
rašė apie 1935 metais Užu-

tas žinias turėjo galimybę išbandyti praktiškai su demonstraciniais manekenais.
Į stovyklą taip pat atvyko

je ir pan.
Stovyklos savaitę Užuguostyje lankėsi daugybė
karių, kurie susitiko su sto-

pija, kurią pristatė amatininkė
Vilma Pilkienė iš Kėdainių,
taip pat gamino aitvarus kartu su pramogų organizatoriais
„Čiulba Ulba“ iš Birštono ir
savo svajones leido į dangų.

Atvira programa
traukia minias žmonių

savaitę, kol vyko stovykla.
Minint Lietuvos įstojimo
į NATO aljansą jubiliejų, ši
tema buvo integruota į visos
stovyklos programą. Stovyklos dalyviai dalyvavo Užuguosčio bibliotekoje vykusioje Vytauto Didžiojo karo
muziejaus edukacinėje programoje „Lietuva NATO
gretose. Afganistanas“, žiūrėjo filmą „Devyni laiškai iš
Afganistano“ ir susitiko su
kraštiečiu Sauliumi Talačka,
kuris tarnavo Afganistane ir
ne vienoje kitoje tarptautinėje misijoje. Karys vaikams iš
pirmų lūpų papasakojo apie
savo patirtį tarptautinėse misijose. Tris dienas trukusi sukarinto laisvalaikio programa
„Vilko takas“ taip pat atitiko
pagrindinę stovyklos temą –
stovyklautojai imitavo dalyvavimą tarptautinėje misijoje
ir sprendė taikos sudarymo
situacijas.

Gilios karybos
tradicijos
Karyba Užuguosčio krašte
turi labai senas tradicijas. Jos
jau buvo benugrimztančios
užmarštin, tačiau kraštiečio
šaulio Eimanto Šalomsko ir
istoriko Vytauto Kuzmicko
pastangomis Lietuvos istoriniuose archyvuose pavyko
surasti reikšmingos istorinės
medžiagos, iš kurios sužinota, kad Užuguostyje aktyviai
veikė šauliai, o Užuguosčio
šaulių būrys buvo įsteigtas
1925 metais.
REKLAMA

guosčio šaulių būrio 10-mečio minėjimą. Pagal tai, kaip
buvo aprašytas Užuguosčio
šaulių jubiliejaus minėjimas
ir kaip tada šauliai gerbė Lietuvai svarbius asmenis, lygiai
tokia pati pagarba stovyklos atidarymo metu atiduota Užuguosčio šauliams – tris kartus sušukta valio kartu
su Lietuvos kariuomenės kariais.
Karybos ir amatų
stovyklos metu išleidžiamo Užuguosčio
atvirlaiškių ciklo atvirlaiškis šiemet, kaip
kasmet, skirtas Užuguosčio šauliams – jame vaizduojama istorinė Užuguosčio šaulių būrio dešimtmečio
minėjimo nuotrauka.
Ne tik pramogos, bet ir mokymai
Intensyvi stovyklos programa stovyklautojams suteikė
ne tik prasmingą užimtumą,
bet ir būtinų žinių, kurios vaikams gali praversti realiame
gyvenime. Stovyklos metu
Užuguosčio kaimo jaunimo
iniciatyvų klubas pasirašė
bendradarbiavimo sutartį su
Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru,
kuris stovyklos dalyviams
pristatė pirmosios pagalbos
mokymus. Kiekvienas stovyklos dalyvis susipažino su
pirmosios pagalbos teikimo
technika, įsidėmėjo, kaip reikia elgtis ištikus nelaimei, ką

Prienų priešgaisrinės tarnybos ir Stakliškių ugniagesių
komandos atstovai. Jie supažindino vaikus su taisyklėmis, kaip reikia elgtis atsitikus
gaisrui ar nelaimei vandeny-

je, o karštą dieną atgaivino
stovyklautojus po gaisrinės
vandens čiurkšle.
Vytauto Didžiojo karo muziejaus atstovai pristatė specialią edukaciją „Išgyvenimo
pradžiamokslis“, kurios metu
stovyklautojai susipažino, kokius būtinus daiktus reikia pa-

vyklautojais ir jiems pristatė
įvairias veiklas. 1-ojo radiolokacinio posto kariai stovyklautojus pakvietė į netoliese
Antaveršio kaime esantį karinį objektą, kurio teritorijoje
surengė turimos ginkluotės parodą bei kariškas
estafetes. Stovyklautojus Užuguostyje aplankė
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios
rinktinės kariai, taip pat
atvyko Karo prievolės
ir komplektavimo tarnybos atstovai, kurie pristatė Lietuvos kariuomenės
ypatumus, stovyklos dalyviai turėjo galimybę
susipažinti su ginklais,
pašaudyti iš AIRSOFT
ginklų, dalyvauti kariškose rungtyse.
Be kariškų veiklų, vyko
ir įvairios amatų dirbtuvės.
Stovyklautojai lankėsi kraštiečio Martyno Breikšto-Poškučio kalvėje, dalyvavo Trakų
amatų centro atvykstamosiose edukacinėse programose,
kurias vedė kraštietė Alvyda

Baigiamasis stovyklos akcentas – atvira programa visuomenei. Šiemet visi norintys buvo pakviesti dalyvauti
„Geros nuotaikos savaitgalio“ renginiuose Užuguostyje. Tradiciškai penktadienį
žiūrimas kinas po žvaigždėtu
Užuguosčio dangumi pritraukia itin daug žiūrovų. Šiemet
susirinkusieji žiūrėjo du filmus – istorinę dramą „Skrydis per Atlantą“ ir komediją
„Ir visi jų vyrai“. Šie kino vakarai Užuguosčio bendruomenės narių yra itin laukiami
ir vertinami.
Taip pat tradiciškai stovyklos metu kasmet pristatomas
strėliasvydžio turnyras-piknikas kartu su „Laisvalaikio terapija“ iš Birštono. Žaidybinėse kovinėse rungtyse rungiasi ne tik stovyklautojai, bet
ir jų tėveliai. Šiemet pikniko
dalyvius gardžiais sūriais vaišino „Pikelionių sūrinė“. Antrus metus iš eilės stovyklautojus ir visus norinčius į dangų
su virve kilnojo oro balionas,
šią pramogą stovyklautojams
ir užuguostiečiams dovanojo
bendrovė „Oreivystės centras“. O į baigiamąjį stovyklos
koncertą atvyko legendinė
grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, juos apšildė
jaunieji metalistai „JettStar“,
o koncertą tęsė populiarieji ro-

Koncerto metu buvo pristatyta Laimingo Prienų krašto
iniciatyva ir užuguostiečiai
galėjo įvertinti, kaip jie jaučiasi savo gyvenamojoje vietovėje. Momentinė apklausa
parodė, kad žmonės nusiteikę
išties gerai ir džiaugiasi gyvendami Prienų krašte.
Stovyklos uždarymo metu
stovyklautojams atsiminimui
įteikti kario puodeliai bei stovyklautojo diplomai, apdovanoti šauniausi stovyklautojai,
savanoriai bei originaliausios NATO šalies vėliavos
autorius.
Stovyklos metu Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų
klubas pasirašė dvi bendradarbiavimo sutartis: su Prienų
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru dėl bendrų visuomenės sveikatinimo veiklų, taip pat sutartimi
įformintas ilgalaikis bendradarbiavimas su Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąja
biblioteka. Užuguosčio bibliotekoje dažnai vyksta klubo
organizuojamos veiklos, taip
pat ir ši stovykla.
Stovyklos iniciatorės –
kraštietės Silvija Jurgelevičienė ir Jolita Mažeikienė.
Stovyklą organizuoja Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas, finansuoja
– Krašto apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija
ir Prienų rajono savivaldybė.
Vieni pagrindinių partnerių –
Lietuvos kariuomenė, Stakliškių seniūnija, Užuguosčio biblioteka, Stakliškių kultūros ir
laisvalaikio centras, Užuguosčio bendruomenės „Užuguostis“ ir „Radasta“. 
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Į protestą susirinko 1,7 mln. žmonių

Daugiau kaip ketvirtadalio dirbančiųjų
Latvijoje atlyginimai neviršija 450 eurų

Mažiausiai 1,7 mln. žmonių sekmadienį susirinko į dar
vieną protestą Honkonge, pranešė organizatoriai. Daugiau
nei dešimt savaičių besitęsiančią politinę krizę Honkonge
išprovokavo visuomenės nepritarimas planuotam
ekstradicijos į žemyninę Kiniją įstatymui. Vėliau protestai
peraugo į platesnį judėjimą dėl demokratinių teisių.

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

2019-08-11 apie 19 val. 15 min.
Prienų r. Paprudžių k. sustabdytas
motociklas „Yamaha“, kurį vairavo
neblaivus (1.72 prom.), neturintis
teisės vairuoti, vyras (g. 1980 m.).
Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2019-08-12 apie 17.35 val. gautas
pranešimas, kad Jiezno sen., Kašonių k., Plento g. dega šiukšlių
krūva. Atvykus PGP, užgesinta
1 aro plote degusios sukrautos
šiukšlės.
2019-08-12 apie 23 val. Prienuose, Stadiono g., namuose,
išgertuvių metu kilus konfliktui,
neblaivus (1,27 prom. alkoholio)
vyras (g. 1958 m.) smurtavo
prieš sutuoktinę (g. 1957 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2019-08-13 apie 20.15 val. Prienų
r. Stakliškių sen. Pieštuvėnų k,
neblaivus (2,86 prom. alkoholio)
vyras (g. 1971 m.) smurtavo prieš
neblaivią (3,44 prom. alkoholio)
sutuoktinę (g. 1971 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
2019-08-13 apie 11.11 val. gautas pranešimas, kad Prienuose,
Statybininkų g. reikia pagalbos
atrakinti duris, nes viduje užsidaręs brolis. Atvykusi PGP parankinėmis priemonėmis išlaužė
buto duris ir vidų įleido medikus
ir policijos pareigūnus.

Koncertuoja „Serbenta“

ATKelta IŠ 1 p.
gėsi smiginio bei pasagos mėtymo rungtyse. Šachmatais
norinčių žaisti neatsirado.
Į Naujosios Ūtos seniūnijos šventę atvyko ir LR Seimo narys Andrius Palionis,
Prienų savivaldybės administracijos direktorė Jūratė
Zailskienė bei Tarybos nariai
Deividas Dargužis ir Vaidas
Kupstas. Seimo narys Andrius Palionis įteikė padėkas
N. Ūtos laisvalaikio salės vokalinio ansamblio „Serbenta“
vadovei Lijanai Sarnickienei,
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro vokalinio ansamblio
„Pienė“ vadovei Aldonai Šyvokienei ir N. Ūtos seniūnui
Algiui Aliukevičiui.
Administracijos direktorė J.
Zailskienė pasidžiaugė, kad ir
ji tikrai švenčia, nes dalyvavo
pasagos ir smiginio mėtymo
varžybose. Administracijos
vadovė įteikė padėkas daugiausia prisidėjusiems prie visuomeninio darbo bei projektų rašymo N. Ūtos bendruomenės pirmininkei Angelei
Degutienei, Žemaitkiemio
asociacijos pirmininkui Vaidui Kupstui ir kylančiam N.
Ūtos ir Prienų krašto poetui
Tautvydui Venciui.
Susirinkusiuosius sveikino
ir Prienų KLC atstovė Ligita

Gedminienė.
Netrukus nuotaikingą koncertą surengė N. Ūtos vokalinis ansamblis „Serbenta“, padainavęs lietuvių liaudies dainų, o T. Vencius skaitė savo
kūrybos eiles apie meilę savam kraštui, jo piliakalniams
ir upėms bei ežerams, šio
krašto žmonėms, kalbantiems
gimtąja lietuvių kalba.
Po ūtiečių pasirodymo savo muzikinę programą pristatė ir Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro vokalinis
ansamblis „Pienė“ (vad. A.
Šyvokienė).
V. Kupstas paskelbė pasagos mėtymo nugalėtojus.
Jais tapo Kęstas Pelenius,
Rima Lyberienė ir Giedrius
Žiūkas.
Beje, V. Kupstas pareiškė
prašymą ir žemės ūkio ministru tapusiam A. Palioniui,
kad reikia pasistengti ir priimti protingus nutarimus, jog
kaime neišnyktų nei karvės,
nei arkliai.
Nepastebimai vakarėjo,
saulė krypo žemyn, o gražiame parke skambėjo muzika
ir dainos, smagiai laiką leido
vaikai ir jaunimas, mėtydami
pasagas, laidydami strėliukes
į taikinį, bendraudami su kaimynais ar seniai matytais pažįstamais bei draugais.

2019-08-13 apie 18.53 val. buvo
gautas pranešimas, kad Balbieriškio sen. Vartų k. Ateities g.
dega kombainas. Atvykus PGP,
kombainą buvo užsigesinęs pats
savininkas .
2019-08-13 apie 19.01 val. gautas
pranešimas jog Pakuonio sen.
Seniūnų k. 1 ha plote dega ražienos. Atvykusi PGP ražienas
užgesino.
2019-08-14 apie 16.30 val. Birštono m., namuose rastas vyro
(g. 1946 m.) lavonas be išorinių
smurto žymių.
REKLAMA

Apdovanojamas Kęstas Pelenius

Latvijos nacionalinės statistikos tarnybos duomenimis,
ne daugiau kaip 450 eurų po mokesčių per mėn. į antrąjį
šių metų ketvirtį uždirbo 27,7 proc. dirbančiųjų. 31,5 proc.
- nuo 450 eurų iki 700 eurų. Nuo 700 eurų iki 1400 eurų
- 30,2 proc. Daugiau kaip 1400 eurų – 5,3 procento.

Šv. Roko atlaidai Jiezne

ATKelta IŠ 1 p.
Kaip įprastai, ryte vyko
ankstyvosios šv. Mišios, o po
jų tikintieji galėjo klausyti sakralinės muzikos koncerto.
Šiemet Šv. Roko atlaiduose
šv. Mišias aukojo Kaišiadorių
vyskupijos arkivyskupas Lionginas Virbalas, patarnavo dar
trys kviestiniai kunigai.
Kalbėdamas tikintiesiems
arkivyskupas pasakojo šv.
Roko gyvenimo istoriją bei
jo atsidavimą ligoniams, sergantiems sunkiomis ir užkrečiamomis ligomis, meilę gyvūnams.
Šv. Rokas yra prancūzų kilmės šventasis, gyvenęs XIII–XIV a. Jis buvo gubernatoriaus sūnus, tačiau abejingas
turtams, tad išdalijo savo turtus
vargšams, o pats tapo piligrimu. Savo gyvenimą šv. Rokas
paskyrė ligonių, sergančių maru, slaugymui. Pasak legendų,
turėjo stebuklingą gydomąją
galią. Pats taip pat buvo užsikrėtęs maru, tačiau išgijo. Šv.
Rokas daug keliavo gydyda-

mas ligonius. Bekeliaudamas
šventasis buvo įtartas šnipinėjimu, suimtas ir uždarytas
į kalėjimą. Ten jis ir mirė. Tačiau palaidotas buvo garbingai, kadangi kažkas pastebėjo
išskirtinį apgamą ant jo kūno,
pagal kurį ir nustatė, kad jis yra
gubernatoriaus sūnus.
Šv. Mišių metu, iš anksto susitarus, pageidaujantiems buvo
teikiamas Ligonių patepimo
sakramentas, meldžiamasi už
sergančiuosius.
Jiezno parapijos klebonas
Rolandas Bičkauskas informavo, kad rugsėjo 24 d. bus paskutiniai šiais metais Jiezne Šv.
Mykolo arkangelo atlaidai.
Šv. Mišios baigėsi palaiminimu ir procesija, kurioje da-

Baltijos kelią prisimenant...
ATKelta IŠ 1 p.
SSR metines. Savo rankomis
susijungė visų trijų Baltijos
respublikų: Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės, taip pareikšdami protestą dėl slaptųjų protokolų, pagal kuriuos
buvo neteisėtai okupuoti. Taip
mūsų okupuotų tautų žmonės
išreiškė ir savo troškimą būti
nepriklausomi ir laisvi.
Rugpjūčio 23-ąją, lygiai
19 valandą visas tris Baltijos
šalių sostines sujungė gyva
žmonių grandinė.
Tai galima įvardinti ir kaip
didžiulį, pasaulyje neturintį analogų referendumą dėl
laisvės, kur nebuvo nei partijų, nei balsų skaičiavimo komisijos. Tai buvo gyvų žmonių balsas ir troškimas, kurio
nebuvo galima nepastebėti ar
nuginčyti. Kaip teigia statistika, Baltijos kelyje dalyvavo
apie 2,5 mln. žmonių, kurių
tarpe, kaip manoma buvo 1
mln. Iš Lietuvos. Dabar net
balsuoti tiek neateina, nors
būna kviečiami ir, raginami.

Nebuvo net tiek komunikavimo priemonių, tik radijas,
tačiau tokia didžiulė akcija
įvyko, nes žmones šaukė jų
prigimtis ir širdies balsas bei
troškimas būti laisvais savo
šalies piliečiais. Visame kelyje, kaip pasakojo Baltijos kelio dalyviai, plevėsavo juodi
gedulo kaspinai, degė žvakutės, primenančios kiek skausmo ir netekčių bei skriaudų teko ištverti šių trijų respublikų
žmonėms.
Ryžtas, vienybė ir džiaugsmas, kad pagaliau ryžomės
kažką padaryti, kad artėja
nauji laikai, kad pradeda veiklą Persitvarkymo sąjūdis.
Labai gražu buvo, kad daugelis Lietuvos žmonių vežė
glėbiais įvairias gėles, daugiausia kardelius, į aerodromą, kur keli drąsiausi lakūnai
juos mėtė iš lėktuvų ant Baltijos kelio dalyvių.
Sunku apsakyti, ką jautė
žmonės, bet tai buvo nenusakomas vienybės jausmas, kai
susijungė visų trijų respublikų

lyvavo visi parapijiečiai bei
svečiai.
Istorinėje medžiagoje teigiama, kad pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose, t. y. Jiezno bažnyčios 1891 m. inventoriaus knygoje, minimi Šv.
Roko Pamaldžiojo atlaidai.
Vardijant bažnyčios altorius,
nurodomas Šv. Roko altorius,
kurį 1879 metais Jiezno bažnyčiai padovanojo parapijiečiai
Simonas ir Ieva Jurkoniai.
Šventinius renginius užbaigė nuotaikingas Kaišiadorių
rajono Žaslių liaudies muzikos
kolektyvas.
Dažnas dalyvavęs Šv. Roko
atlaiduose lauktuvių namiškiams nešė atlaidinių saldainių, o kai kas ir suvenyrą ar
kokį kitokį gardėsį pirko. Juk
iš atlaidų nuo senų laikų niekas
tuščiomis negrįždavo.

žmonių ne tik rankos, bet ir
širdys bendram troškimui.
Prisimenu, praeitais metais
rašiau apie ilgaamžę, 95 –ąjį
gimtadienį atšventusią jieznietę Alfonsę Bajorienę. Ši
moteris, nugyvenusi gražų ir
ilgą amžių, mačiusi gyvenime
visko, tačiau apie Baltijos kelią pasakojo su didžiausiu užsidegimu. Ji su vyru vyko automobiliu, prisitaisę paveikslą
su Lietuvos atributika, kuris
buvo ilgai slapstomas. Praėjo jau daug metų, bet moteris
tai įvardija kaip labai svarbų ir
prasmingą gyvenimo įvykį. Ir
dar daug žmonių, kurie buvo
to įvyko dalyviai ir liudininkai, atmintyje gyvena didžiulis džiaugsmas ir pasididžiavimas vieninga tautų draugyste,
nuoširdumu ir bendryste, siekiant nepriklausomybės.
Dabar artėja 30-osios Baltijos kelio paminėjimo metinės. Organizuojamas žygis
automobiliais, su atributika,
bus siekiama rekordų... Prieš
30 metų niekas apie rekordus
negalvojo, bet jis buvo pasiektas. Toks rekordas, kurį vargu
ar kas pakartos... NG

šeimininkėms 

Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.
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JAV įmonių vadovai uždirba 278 kartus
daugiau už vidutinius darbuotojus – tyrimas

Gibraltaras atmetė JAV reikalavimą
konfiskuoti Irano naftos tanklaivį

Įmonių direktorių atlyginimai JAV nuo 1978 iki 2018 metų
pašoko daugiau kaip 1 tūkst. proc., nors eilinių darbuotojų
darbo užmokestis išaugo tik 12 proc. 2018 m. 350
didžiausių bendrovių vadovai uždirbo vidutiniškai 17,2 mln.
JAV dolerių, o vidutiniai darbuotojai – 64,5 tūkst. JAV dolerių.

Gibraltaras atmetė JAV reikalavimą konfiskuoti Irano
naftos super tanklaivį, kuris po beveik pusantro mėnesio
trukusio sulaikymo rengiasi išplaukti iš šios Didžiosios
Britanijos valdos, nes JAV įvestos sankcijos Iranui Europos
Sąjungoje (ES) nėra taikomos.

Sezoniniams kepiniams diriguojantys miltai: ekspertai pataria, kokias rūšis rinktis
Šių metų laiku
karaliaujančias uogas ir
kitas daržo gėrybes sočiai
valgome šviežias, tačiau,
kai jų atsargų pripildome
ir ateičiai, į pagalbą
pasitelkiame kepinius.

Juk šviežiomis uogomis,
vaisiais ar daržovėmis galima
įdaryti blynus, kepti pyragus,
dėti ant picos ar integruoti į kitus patiekalus. Tiesa, neatsiejamas kepinių komponentas
– miltai – gali tapti tikru iššūkiu. Pastarųjų asortimentas
parduotuvių lentynose – ypač
platus, todėl išsirinkti tinkamiausius ir maistingiausius
nėra taip paprasta.
Tad ką iš tiesų reikia žinoti apie miltų sudėtį, raidžių ir
skaičių derinius etiketėse bei
kitas svarbias detales? Taip
pat kodėl miltai skiriasi ne tik
spalva, bet ir poveikiu mūsų
sveikatai?

Atidžiai perskaityti
etiketę – labai svarbu
Tradiciškai visi prekybos
vietose parduodami miltai turi bendrą žymėjimą – raidę ir
skaičių. Raidė nurodo glitimo
kiekį – kuo pirmiau ji yra pagal abėcėlę, tuo daugiau glitimo bus miltuose. Taip pat
šalia raidės rašomas skaičius
simbolizuoja miltų peleningumą, kuris įprastai svyruoja
nuo 400 iki 1800 gramų. Kuo
skaičius didesnis, tuo daugiau
naudingųjų medžiagų yra išlikę miltuose. Be to, skaičius
nurodo ir miltų spalvą – kuo
jis mažesnis, tuo miltai bus
baltesni.
Visgi restoranų šefė ir sveikos gyvensenos propaguotoja
Aida Matulevičiūtė įsitikinusi,
jog renkantis miltus labiausiai
atkreipti dėmesį reikėtų į baltymų ir skaidulų kiekį.
„Skaidulų kiekis nurodo, ar
miltai pagaminti iš viso grūdo ar ne. Asmeniškai aš visuomet pirmenybę teikiu kuo
mažiau prieš malimą luptiems
ir valytiems grūdams, idealiu
atveju – kai grūdas malamas
nepašalinus apvalkalo. Tokiu
būdu išsaugoma aukštesnė jų
maistinė vertė. O tokius miltus nesunkiai atpažinsite dėl
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stambesnio rupumo, tamsesnės spalvos“, – tikina A. Matulevičiūtė.
Namų virtuvėje vietą atrasti
turėtų netradiciniai miltai
Pasak pašnekovės, miltų
pasiūla šiai dienai yra tokia
plati, jog žmonės turėtų dažniau atkreipti dėmesį į miltų
alternatyvas.
„Esame įpratę prie tam tikrų
kepinių, jų skonių ir net nemėginame keisti įpročių. Tačiau
kasdieniuose patiekaluose tikrai galima ieškoti sveikesnių
pasirinkimų. Pavyzdžiui, blynams, duonoms ir duonelėms
kepti siūlau rinktis alternatyvius miltus: raudonųjų lęšių,
grikių, speltų, avinžirnių. Patiekalai įgaus naujų atspalvių
ir įdomesnių skonių. Kitas variantas – maišyti kelias skirtingas miltų rūšis. Patiekalas
tikrai gali nustebinti skoniu,
tačiau, jei nepadauginsite, pavyzdžiui, cukraus, rezultatas
bus dar ir kur kas palankesnis
sveikatai nei naudojant įprastus miltus“, – pataria maisto
ekspertė.
Kovojantiems su antsvoriu
mitybos specialistai ir dietologai taip pat pataria rinktis viso grūdo miltus ir kepinius iš
jų. Juose esantis pakankamas
skaidulų kiekis užtikrina ilgiau
išliekantį sotumo jausmą, sumažina gliukozės svyravimų
kraujyje riziką.
A. Matulevičiūtė tikina,
jog tam tikros miltų rūšys gali pasitarnauti ir ne saldžiuose
kepiniuose: „Pavyzdžiui, net
ir kepant tradicinius kotletus,
galima įberti šiek tiek viso

grūdo ar lęšių miltų – jie suteiks standumo ir skonio. Kituose kepiniuose miltai gali
būti naudojami vietoje kiaušinio – tam rekomenduočiau
maltų sėmenų, grikių ar žirnių miltus“.
Visai kitas reikalas, anot A.
Matulevičiūtės, yra išskirtiniai
konditeriniai gaminiai, tokie
kaip tortai, plikyti pyragaičiai
ar kai kurie pyragai. „Tokių
gaminių tešla yra specifinė
ir jai iš tiesų labiausiai tinka
aukščiausios rūšies miltai, padedantys kepiniams pasiekti
norimą tekstūrą ir formą. Jais
pasimėgauti retomis progomis
neturėtų būti tabu. Nemanau,
kad toleruojantiems glitimą
žmonėms maža jo dozė sveikatai pridarys keblumų, tačiau
čia kiekvienas turi atsižvelgti
į savo organizmo poreikius.
Namuose galime eksperimentuoti ir kepiniams parinkti
sveikiausius miltus, o restoranuose ar kavinėse nesilankome kasdien, tad tam tikros
nedidelės išimtys yra toleruotinos“, – teigia pašnekovė.

Parduotuvių
kepiniuose – sveikesnių
miltų apraiškos
Ne vienerius metus prekybos tinklo IKI kepykloms
vadovaujanti Nijolia Juchnevič, komentuodama miltų
tendencijas sako, jog gamintojai nesnaudžia ir į rinką pristato vis sveikesnių miltų pasirinkimų.
„Atsižvelgiant į pirkėjų poreikius bei kintančius sveikos mitybos standartus, savo

Bemielis picos paplotėlis iš speltos
ir grikių miltų
Reikės: 1 puodelio viso grūdo grikių miltų; 2 puodelių
speltų miltų; 1 puodelio šalto vandens; 1 arbat. šaukšt.
kepimo miltelių; žiupsnelio rupios druskos.
Gaminimas: Išsijokite grikių ir speltos miltus bei sumaišykite su žiupsneliu druskos bei kepimo milteliais. Į miltus
supilkite vandenį ir pradėkite kočioti tešlą. Minkykite tol, kol
masė bus vientisa ir malonios konsistencijos. Tešlą iškočiokite iki kol ši bus ~0,5 mm storio ir dėkite ant kepimo popieriaus. Prieš dedant pasirinktus ingredientus ar tepant pasirinktą padažą, picos paplotį subadykite šakute. Ant viršaus galite
dėti norimus maisto produktus: šviežias sezonines daržoves,
mėgstamus prieskonius ir kitus pagardus. Įkaitintoje orkaitėje
pica turėtų kepti apie 20 min. Skanaus!

gaminiams naudojame tikrai
nemažai alternatyvių miltų –
turime kepinių iš ruginių, viso grūdo dalių, speltų, grikių,
migdolų miltų. Vis tik konditerija yra tokia sritis, kur nori
nenori, bet didžiąja dalimi yra
naudojami kvietiniai miltai
– to reikalauja ilgametės receptūros. Tiesa, tokiu atveju
renkamės aukščiausios rūšies
miltus, be to, nuolat eksperimentuojame ir ieškome kuo
sveikesnių alternatyvų. O štai
duonai gaminti turime iš mitybinės pusės tikrai vertingų pasirinkimų, pavyzdžiui, duona
su viso grūdo dalių miltais“,
– pasakoja N. Juchnevič.

Kada kokius miltus
rinktis?
Kepiniams namuose IKI
kepyklų vadovė pataria turėti
bent kelias skirtingas miltų rūšis ir atsižvelgiant į tai, kokio
rezultato norisi, drąsiai mėginti naujas sudedamąsias dalis.
„Kvietiniai miltai puikiai
tinka konditerijai, tačiau jais
nederėtų piktnaudžiauti, nes
jų maistinė vertė nėra turtinga.
Pirmos ir antros rūšies miltuose šiek tiek daugiau naudingųjų medžiagų, bet daugiausiai
– visagrūdžiuose. Speltų miltai tinkami kepiniams ir padažams, o ruginiai, dažniausiai
pasižymintys tamsia spalva,
idealūs duonos kepimui.
Avižiniai miltai, ypač jei yra
viso grūdo, savyje turi daug
mineralų, vitaminų ir skaidulų bei labai nedaug glitimo,
puikiai dera pusryčių košėse,
konditerijoje. Begliuteninių
miltams priskiriami grikių,
ryžių, žirnių, kukurūzų, bolivinių balandų miltai. Juos populiaru maišyti ir naudoti įvairiems kepiniams, padažams.
Yra dar viena rūšis – tai riešutų miltai, pavyzdžiui, kokosų
ar migdolų. Jie tinkami ne tik
kepimui, bet ir baltyminiams
kokteiliams ir desertams gardinti, taip pat naminiams batonėliams, riešutų sviestui
gaminti“, – miltų įvairovę
komentuoja N. Juchnevič ir
dalinasi sezoninių kepinių su
skirtingomis miltų rūšimis receptais. 

Varškės keksiukai su speltų miltais
ir uogomis
Reikės: 150 g speltų miltų; 75 g sviesto; 160 g cukraus;
180 g varškės; 2 vnt. kiaušinių; 0,5 arbat. šaukšt. kepimo
miltelių; 300 g juodųjų ir raudonųjų serbentų.
Gaminimas: Sviestą ir cukrų mikseriu suplakti iki vientisos masės, ten pat gerai įmaišyti varškę. Į gautą masę įmuškite
du kiaušinius ir viską darsyk gerai suplakite mikserio pagalba. Miltus sumaišykite su kepimo milteliais ir berkite į gautą
varškės masę. Nuplaukite uogas ir jas sudėkite į tešlą bei viską kruopščiai, tačiau taip, kad uogos nesusitrintų, išmaišykite. Tešlą dėkite į kepimo formeles, ant keksiukų viršaus dar
galite uždėti po keletą vienos ir kitos rūšies serbentų. Keksiukus pašaukite į iki 170 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 30 min., kol pastarieji gražiai patamsės ir ims skleisti
malonų aromatą.

Avižinių dribsnių blyneliai su ruginiais miltais
Reikės: 200 g avižinių dribsnių; 150 g viso grūdo ruginių
miltų; 185 g obuolių; 2 vnt. kiaušinių; 300 ml vandens; 200
ml pieno; nerafinuoto kokosų aliejus; 1 arbat. šaukšt. kepimo miltelių; žiupsnelio ciberžolės, cinamono, druskos.
Gaminimas: Avižinius dribsnius užpilkite vandeniu ir
pienu bei palikite brinkti 10-15 min. Kiaušinius gerai išplakite ir supilkite į išbrinkusius dribsnius. Nuplautus ir nuluptus
obuolius sutarkuokite per stambią tarką. Miltus sumaišykite
su kepimo milteliais, berkite žiupsnelį druskos ir ciberžolės
(ji suteiks blyneliams gelsvą atspalvį) ir viską sumaišykite su
tarkuotais obuoliais ir avižinių dribsnių mase. Gautą tešlą palikite kelioms minutėms pastovėti, tada gerai išmaišykite ir
kepkite įkaitintoje keptuvėje su šlakeliu aliejaus. Blynelius
apibarstykite cinamonu, patiekite su mėgstamomis sezoninėmis uogomis.

 skelbimai

paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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Kašmyre nuo autonomijos panaikinimo
suimta 4 tūkst. žmonių

Paauglys išžudė savo šeimą ir nusižudė
Rusijos Uljanovsko srityje paauglys išžudė savo šeimą
ir nusižudė. Patrikejevo kaime privačiame name buvo
aptikti penkių žuvusiųjų kūnai – trijų suaugusiųjų ir dviejų
vaikų. Dar vienas kūnas buvo rastas už namo ribų: tai
paauglys, kuris, kaip spėjama, ir įvykdė užpuolimą, o po
to nusižudė. Visi yra vienos šeimos nariai.

Per dvi savaites nuo Indijos kontroliuojamos Kašmyro
dalies autonomijos panaikinimo šiame neramumų
apimtame regione, remiantis prieštaringai vertinamu
įstatymu, leidžiančiu įkalinti asmenis iki dvejų metų
nepateikus kaltinimų, jau sulaikyti 4 tūkst. žmonių.

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugpjūčio vidurys – dar
ne ruduo, dar tik vasaros
pabaiga. Šeštadienio
rytas išaušo šiltas, vėl
primenantis vasaros
karščius ir rytmečio gaivą,
tik jau su kitais kvapais ir
gamtos spalvų potepiais.

Rytas Prienų turguje atrodė įprastai. Tie patys prekiautojai, besikeičiantis pirkėjų
srautas, o ir prekės bemaž tokios pačios.
Tik va, kainos mažas pajamas gaunantiems žmonėms
jau kelia nerimą.
Viskas, ką dovanojo gamta,
jau atidūrė ant turgaus prekystalių. Daugiausia – daržovių,
vaisių, uogų, pieno produktų,
kiaušinių ir namie išaugintų
mėsinių vištų.
Bet daugumos daržovių
kainos pakilo. Kilogramas
bulvių kainavo 0,4–0,7 euro,
kopūstų – 0,8–1 eurą, burokėlių – 0,5–0,6 euro, svogūnų
– 0,7–1,2 euro, morkų – 1–1,2
euro. Kilogramą pomidorų
buvo galima nusipirkti ir už
0,8–1,5 euro, agurkų – už
0,7–1,2 euro, žiedinių kopūstų
– už 1–1,5 euro, saldžiųjų paprikų – už 1,2–1,5 euro, česnakų – už 3,5–4 eurus, cukinijos ar moliūgo – už 0,5–0,8
euro. Kilogramas raugintų
agurkų kainavo 1,5 euro, virtų burokėlių – 0,8–1 eurą. Reikia priminti, kad, palyginti su
praėjusiais metais, labiausiai
pabrango bulvės, svogūnai ir
pomidorai bei morkos.
Nemažai buvo siūlančių
paskanauti lietuviško sodo
obuolių ir kriaušių. Už alyvinius, saldinius, „karamelinius“ obuolius šeimininkai
norėjo 0,6–1 euro, už kriaušes
prašė 0,8–2 eurų, už kilogramą slyvų prašė 1,2–1,8 euro.
Kai kurie pardavėjai dar turėjo atsinešę iš miško mėlynių,
kurių litrą pardavė už 4,5–5
eurus. Dar keli pardavėjai
siūlė besibaigiančių braškių,
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kurių kilogramas kainavo 3–
4 eurus. Kilogramas aviečių
kainavo 3–4 eurus, šilauogių
– 4,5–5 eurus.Kilogramą mėlynų vynuogių buvo galima
nusipirkti už 1–1,2 euro.
Senojo turgaus paviljono
gale buvo prekiaujama lietuviškais sveikuoliškais bulvių
ir kukurūzų traškučiais, kurių
pakuotė kainavo 1–2,5 euro.
Kaip visada buvo
pakankamai ir pieno
produktų. Litras pieno kainavo 0,5 euro,
grietinės – 3,4–3,6
euro, puskilogramis
sviesto – 4 eurus, kilogramas varškės – 1,6–
3 eurus. Sūrį buvo galima išsirinkti ir pagal
dydį, ir pagal skonį –
ar saldaus pieno, ar iš
varškės. Kainos buvo
įvairios – nuo 1,5 iki
4,5 euro.
Tie patys prekiautojai siūlė
pirkti įvairių rūkytos mėsos
gaminių. Ir, reikia pasakyti,
sunku buvo praeiti pro rietuves dešrų, kvapnių suktinių,
kumpelių bei gražiai atrodančių, su nemažu raumens
sluoksniu lašinukų. Kai šiltas
oras, rūkyti mėsos gaminiai
yra patikimiausias produktas,
kuris greitai negenda.
Kilogramas rūkytų lašinukų kainavo 5,6–6,2 euro, su
kumpiu – 6,5–7,6 euro, suktinio – 8–9,5 euro, išpjovos
– 10–11 eurų, „pūslės“ ar ski-

landžio – 9–15 eurų. Parūkytų dešrelių, tinkamų kepti ant
grotelių, buvo galima nusipirkti už 5,8–6,2 euro.
Šviežia mėsa buvo prekiaujama paviljone ir kioske, o
paukštiena – ir ant prekystalių. Kilogramas šoninės kai-

navo 3,98–4 eurus, kumpio
– 3,85–4,2 euro, sprandinės
ar karbonado – 4,98–5,5 euro, karkos – 1,91–2,17 euro. Kilogramą maltos mėsos pardavė už 3,5–4 eurus.
Kilogramas namie auginto,
išskrosto broilerio kainavo
3,8–4 eurus.
Bitininkai už pusės litro stiklainį šviežio medaus prašė

10–12 eurų, o už porą kalakutų – 20 eurų.
Šiemet ilgai nesibaigia prekyba naminių paukščių jaunikliais. Vėl augintojai siūlo
pirkti mėsinių paaugintų viščiukų už 1,6–2 eurus, ančiukų
– už 3–4 eurus, žąsyčių – už
8–10 eurų, kalakučiukus – už
10–12 eurų. Tokius gerokai
ūgtelėjusius paukščiukus jau

Informuojame, kad 2019-08-27 Ašmintos k., Pakuonio
sen., Prienų r. sav., nuo 14.00 val. bus atliekamas žemės
sklypo (kad. Nr. 6901/001:420) ribų ženklinimas. Dėl matuojamo žemės sklypo bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti
gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6901/0001:428; sav. Marijona Aleksandravičienė mirusi 2002-06-01) turtinių teisių
perėmėjus arba jų įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios
informacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609
04746, Dalė Gulijeva.
Informuojame, kad 2019-08-27 nuo 16.00 val. bus atliekamas žemės sklypo (kad. Nr.6955/0003:126) Liepų g. 3,
Strielčių k., Prienų sen., Prienų r. sav. ribų ženklinimas.
Dėl matuojamo žemės sklypo bendros ribos suderinimo
arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame
atsiliepti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6955/0003:230;
sav. Viktoras Sabaliauskas miręs 2019-06-12) turtinių teisių perėmėjus arba jų įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo
šios informacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8
609 04746, Dalė Gulijeva.

3–4,5 euro, o už kilogramą
– 5–6 eurų. Daugelis pirko
šviežio ir kvapnaus medaus,
kad ir po nedaug. Kada gi dar
paragausi šviežio, skysto medaus, jei ne dabar? Žiemą, kai
užpuola peršalimo ligos, medaus dedame į arbatą, o dabar
– su šviežiu sūriu ar agurku
– skanumynas.
Visada paklausą turi naminis sėmenų aliejus, kurio
pusės litro butelis kainavo
3,5 euro.
Gyvūnijos turgavietėje buvo prekiaujama vištomis, gai-

džiais ir triušiais. Už vištas
pardavėjai prašė 5–6,5 eurų,
o už paprastą gaidį – 5–6 eurų. Už dekoratyvinį gaidį šeimininkas prašė 15–20 eurų, o
už mažus veislinius viščiukus
– po 4 eurus. Už antis (baltas
ir margas) augintojai prašė

ilgai auginti nereikės, iki pirmų šalnų jie ir užaugs.
Ūkinėje turgaus dalyje ūkininkai prekiavo grūdais. Šį
kartą javai buvo šiek tiek atpigę – matyt, žemdirbiai prikūlė
ne taip jau prastai. Už centnerį
kviečių, miežių ar kvietrugių
prašė 9–10 eurų, už avižas
– 8 eurų, už kukurūzus – 13–
15 eurų, už pašarinius miltus
– 9–9,5 euro. Čia galėjai nusipirkti ir didesnį kiekį morkų,
bulvių ar burokėlių mažesnėmis kainomis.
Daug buvo prekiautojų rudeninėmis gėlėmis, krūmais
bei dekoratyviniais augalais,
vaismedžiais (daugiau kaulavaisiais) ir kriaušėmis. Gėles žmonės jau perka mažiau,
daugiau dairosi krūmelių.
Vaismedžiai kainavo 8–10
eurų, o dekoratyviniai augalai – nuo 5 iki 20 eurų.
Daugelis šiuo metu sodina
braškes, tad jų daigų paklausa
taip pat išaugo. Vienas daigelis kainavo 0,35–0,5 euro, priklausomai nuo veislės.
Kadangi šeštadienio rytas
buvo gražus, o vėliau įdienojus netgi karšta – turguje
netrūko ir prekiautojų naujais bei dėvėtais rūbais, baldais ir kitokiais sendaikčiais.
Beje, tarp sendaikčių „kažko
gero“ ieško tiek vyrai, tiek
moterys.

Nekilnojamas turtas
Parduoda

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

Namus
Namą (5 kambariai, 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), mūrinį garažą ir tvartą Prienuose. Tel.
8 607 59331.

Sodybas, sodus
Sodybą (gyvenamas namas su
patogumais, 12 a žemės, kampinė sodyba prie miško) Prienų r.,
Naujosios Ūtos sen., SB „Dūmiškės”. Tel. 8 655 35060.

Perka
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

Automobiliai, dalys
Perka
Automobilius (1970-2007 m.).
Gali būti tvarkingi, daužti ar su
defektais, pasiimame patys.
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628
08406.
Superkame įvairius automobilius,
tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8 604
38726.

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros ir
politikos naujienų!

skelbimai 

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

Audriaus Banionio ūkio
veislinių dedeklių vištaičių
(čekiškos) išpardavimas.
Mūsų ūkyje užaugintos ir
vakcinuotos. Turime rudų
ir baltų (5 Eur/vnt.).
Adresas:
Margininkų k., Kauno r.

Tel. 8 612 82595.

4 veršių šviežiapienę karvę. Tel. 8
652 78801.
Nuo šių metų rugpjūčio 21 d.
kiekvieną antradienį ir penktadienį superkame nerūšinius
obuolius (nuo 500 kg paimame
ir susikrauname patys). Tel. 8
682 04534.

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

Kviečius ir kvietrugius. Atveža. Tel.
8 675 78390.

M A L KO S

Šiaudus Prienų rajone. Tel. 8 600
43893.

Perka
3 ėringas mėsines avis. Tel. 8 654
35067.
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.

REKLAMA

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.

Parduoda

Kvietrugių ir rugių sėklas; avis
auginimui ir pjovimui. Dovanoja
akmenis. Tel. 8 319 41484.

Kombainą „John Deere 965“ su
smulkintuvu. Tel. (8 319) 46236.

Visiškai naują kieto kuro katilą
„DAKON 25 max“. Anglys, briketai, malkos. Tel. 8 671 43553.

Įvairios prekės

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.

Kviečius (8 Eur/50 kg). Tel.: 8 689
58623, 8 671 72673.

Vežimą mediniais ratais; medinius ratus; rogutes, sodybos
papuošimui; verpimo ratelį ir
įvairių smulkių sendaikčių. Tel. 8
609 66524.

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.

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

Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Apleistų sklypų tvarkymas, medžių ir krūmų kirtimas. Kertamo
sklypo plotas nuo 1 ha. Tel. 8
640 23000.
Pjaunu žolę trimeriu. Tel. 8 601
95611.
Našiu kombainu nuimu derlių.
Tel. 8 601 54419.

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.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis,
rąsteliais). Prienuose atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

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

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.

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

Motobloką „Neva-2 mb-2“, bulvių kasamąją „KTH-2B“ (Lydos
gamybos, geros tech. būklės).
Tel.: 8 319 69353, 8 655 35350.

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.

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

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

Remontuoju „Belarus“, „MTZ“, „T25“ traktorius. Tel. 8 678 04550.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį,
juodžemį, skaldą ir kitus birius
krovinius. Tel. 8 698 73325.

Reikalinga (-as) virėja (-as) darbui Prienuose visu etatu. Darbas
pamaininis. Tel. 8 650 41148.
SANDĖLIO DARBUOTOJAS. Darbas dėvėtų drabužių sandėlyje.
Reikalavimai: vairuotojo B kategorija, gera sveikata, neturintis
žalingų įpročių. Adresas: Liepų
g., Strielčių k., Prienų r. Tel. 8 687
50387.
Birštone mėsos gamybos ceche
reikalingas darbuotojas, turintis
vairuotojo pažymėjimą. Tel. 8
686 69599.

Medienos perdirbimo įmonei
reikalingi pagalbiniai darbininkai.
Tel. 8 698 15183.

Dovanoja

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Reikalinga

Įmonei reikalingas sunkvežimio
vairuotojas ir pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 698 46063.

Kokybiškai taisau
automatines

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

Darbo skelbimai

Statybines atliekas. Pasiimti patiems. Tel. 8 681 50356.

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

greblysirbebras@gmail.com

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

 PASKUTINIS PUSLAPIS
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Rugpjūčio 22 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:05
leidžiasi 20:39
Dienos ilgumas 14.34
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Karijotas, Rimantė, Ipolitas,
Zygfridas
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Rugpjūčio 23 d.
PENKTADIENIS
Baltijos kelio diena
(Juodojo kaspino diena)
Tarptautinė vergų kelio ir vergovės panaikinimo diena
Europos diena stalinizmo ir
nacizmo aukoms atminti
Saulė teka 06:06
leidžiasi 20:36
Dienos ilgumas 14.30
Delčia (23 mėnulio diena)
Pilypas, Rožė, Girmantas, Tautgailė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Rugpjūčio 24 d.
ŠEŠTADIENIS
Šv. Baltramiejus, Gandrų
išskridimo diena
Saulė teka 06:08
leidžiasi 20:34
Dienos ilgumas 14.26
Delčia (24 mėnulio diena)
Baltramiejus, Michalina, Viešvilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus,
Mykolė
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius,
salierus, saulėgrąžas, smidrus,
kopūstus (ir žiedinius), sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Rugpjūčio 25 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 06:10
leidžiasi 20:31
Dienos ilgumas 14.21
Delčia (25 mėnulio diena)
Juozapas, Liudvikas, Patricija,
Mangailas, Mangailė, Liucilė,
Liudas
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius,
salierus, saulėgrąžas, smidrus,
kopūstus (ir žiedinius), sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Rugpjūčio 26 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 06:12
leidžiasi 20:29
Dienos ilgumas 14.17
Delčia (26 mėnulio diena)
Kazimieras, Zefirinas, Gailius,
Algintė, Aleksandras, Gailutis
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles,
krapus, kalendras, pankolius,
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, salierus, porus, saulėgrąžas, laiškinius svogūnus,
agurkus, smidrus, kopūstus (ir
žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

029*832 Ledų gaminimo
aparatas TRISTAR

Lošimo Nr. 1219
Data: 2019-08-18

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

028*237 Pakvietimas į TV
studiją
Rugpjūčio 22, 27, 29 die017*828 Pakvietimas į TV nomis 13.00 val. Prienų
studiją
krašto muziejuje – eduka007*504 Pakvietimas į TV cinė-pažintinė programa
studiją
„Popieriaus dirbtuvės“. Šioje
038*996 Pakvietimas į TV edukacinėje-pažintinėje
studiją
programoje bus supažindi-

08 72 24 12 20 55 49 57 62 63
035*154 Planšetė LENOVO nama su metodu, leidžian06 16 51 61 66 38 25 52 46 32
TB-7104F
čiu pasigaminti popierių.
42 28 03 45 48 22 04 43 09 44
0040925 Pretendentas į 120 Įgiję istorinių žinių, lanky34 59 58 36 29 65 54 53
000 Eur

tojai specialiomis formomis

VISA LENTELĖ

024*947 Sodininko rinkinys semdami skystą popieriaus
40 07 21 23 50 27 18 60 67 GARDENA
masę, formuos, lygins ir
13 71 33
037*652 Sodininko rinkinys džiovins popierius lakštus,
GARDENA
kol išgaus senojo popieriaus

LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.
18253.00€ 1
23.50€ 465
2.00€
10120
2.50€
7418

PAPILDOMI PRIZAI

041*430 Trintuvas Nutribul- pavyzdžių. Būtina išankstinė
let
registracija tel. (8 319) 60
001*628 Trintuvas Nutribul- 379; 8 652 99 077.
let

PROGNOZĖ: Aukso puode –
420 000 Eur

0168820 Automobilis PEUGEOT 5008
003*140 Baseinas su filtru
BESTWAY
042*800 Dviratis Azimut
Classic 28”

Lošimo Nr. 710
Data: 2019-08-12

Rugpjūčio 23-ąją kviečiame
į Baltijos kelio 30-mečiui
skirtus renginius, o 13 val.
Tel. 1634
0416294 Elektrinis paspirtu- Automobilis Toyota Auris - susiburkime prie atminimo ženklo 38,5 kilomekas Xiaomi
710-0013700
tre Baltijos kely, kur 1989
0255174 Elektrinis paspirtu- 500 Eur - 710-0028*80
m. rugpjūčio 23 d. rinkosi
kas Xiaomi
100 Eur - 710-0010*79
Prienų rajono savivaldybės
0073302 Elektrinis paspirtu100 Eur - 710-0014*08
gyventojai.
kas Xiaomi
0338842 Elektrinis paspirtukas Xiaomi

100 Eur - 710-0012*74
0428584 Elektrinis paspirtu100 Eur - 710-0018*90
kas Xiaomi
042*998 Hamakas Spokey 100 Eur - 710-0023*99
Zuni
Sekančio tiražo prizas:
017*160 Hamakas Spokey 15x1000€, 100x50€ vertės
Zuni
VIADA dovanų kortelės,
017*538 Hamakas Spokey 35xLENOVO planšetės
Zuni

Rugpjūčio 23 d. 12 val. Stakliškių miestelio rekreacinėje aikštėje – minėjimas „Tautos vienybės kelyje“ skirtas
Baltijos kelio 30-mečiui.
Kviečiame į renginį atsinešti
po gėlės žiedą – kardelį,
kuris taptų šio minėjimo
simboliu. Organizatoriai
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras, Stakliškių
seniūnija.

010*708 Hamakas Spokey
Zuni
009*983 Išmanioji apyrankė

Lošimo Nr. 343
Data: 2019-08-16

039*979 Išmanioji apyrankė
035*868 Išmanioji apyrankė
020*234 Išmanioji apyrankė

SKAIČIAI

015*180 Išmanusis tel. SAM- 07, 20, 35, 42, 44 + 03, 07
SUNG J4 Plus
LAIMĖJIMAI
037*398 Kelioninių baldų 5 + 2
komplektas
5+1
026*077 Knyga NEREGĖTA
5
LIETUVA
027*632 Knyga NEREGĖTA 4 + 2

76448782.60€ 0
2619809.60€

0

231159.60€

0

4002.70€ 0

4+1

259.90€

6

036*352 Knyga NEREGĖTA 4
LIETUVA
3+2
030*140 Knyga NEREGĖTA 2 + 2
LIETUVA
3+1

130.60€

6

LIETUVA

019*491 Lauko kepsninė 3
Mustang 43cm
1+2
006*844 Lauko kepsninė
2+1
Mustang 43cm
007*118 Ledų gaminimo
aparatas TRISTAR

Sudoku

39.60€

12

15.90€

170

15.90€

140

15.90€

206

7.30€

905

7.30€

1983

Rugpjūčio 23 d. 14 val. Šilavoto laisvalaikio salėje
– popietė „Baltijos keliu – į
laisvę“, skirta Baltijos kelio
30-mečiui. Organizatoriai
Šilavoto laisvalaikio salė,

Organizatoriai Veiverių kul- ORAI
tūros ir laisvalaikio centras, rugpjūčio T R E Č I A D I E N I S
Rugpjūčio 23 d. 17.00 val. Veiverių seniūnija.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro prieigose Vienybės Rugpjūčio 24–25 dienomis –
valanda „Baltijos kelias – tai Išlaužo krašto vasaros šventė
mes“, skirta Baltijos kelio „Šventupės vingiais...“, skirta
KLAIPĖDA
VILNIUS
+18 +22
+17 +19
30-mečiui. Pagerbimo cere- Vietovardžių metams ir Išmonija stalinizmo ir nacizmo laužo 275-osioms metinėms
aukoms atminti. Koncertas paminėti. Rugpjūčio 24 d. rugpjūčio KETVIRTADIENIS
„Susikibę širdimis“. Dalyvau- Išlaužo parke (šalia seniūja talentingas sodraus balso nijos administracinio pasatlikėjas Arnoldas Stonys tato)18.00 val. Linksmosios
ir koncertmeisterė Donata pramogos vaikams su „BurDomarkaitė. Vaikų kūrybinių bulų dėde“, „Gardžiausios
KLAIPĖDA
VILNIUS
+11 +20
+17 +19
dirbtuvių džiaugsmo vėrinio žuvienės“ rinkimai, kūrybinė
„Laisvės paukščiai Lietuvai, akcija „Paveikslas Išlaužui“.
Latvijai, Estijai“ pristatymas. 18.30 val. Šventės atidary- rugpjūčio P E N K T A D I E N I S
Organizatorius Prienų kultū- mas. Iniciatyvos „Laimingas
Prienų kraštas“ ir atviros
ros ir laisvalaikio centras
jaunimo erdvės „Prienas“
Rugpjūčio 23 d. – rugsėjo pristatymas. 19.00 val. Šven12 d. Prienų krašto muzie- tinis koncertas. Dalyvauja
KLAIPĖDA
VILNIUS
+12 +22
+16 +22
juje eksponuojama Lietuvos Išlaužo laisvalaikio salės vonacionalinės Martyno Maž- kalinis ansamblis, Ilgakiemio
vydo bibliotekos fotodoku- moterų vokalinis ansamblis rugpjūčio Š E Š T A D I E N I S
mentinė paroda „Baltijos „Jiesia“, Balbieriškio benkelias į nepriklausomybę“. druomenės „Balbieriškis“
Organizatorius Prienų krašto vyresniųjų liaudiškų šokių
kolektyvas „Ringis“, Balbiemuziejus
riškio kultūros ir laisvalaikio
KLAIPĖDA
VILNIUS
Rugpjūčio 23 d. 12 val. salės folkloro ansamblis
+13 +23
+19 +22
kviečiame kartu su Jiez- „Dūmė“, Alšėnų vokalinė
no KLC folkloro ansambliu grupė „Dainupė“, Prienų rugpjūčio S E K M A D I E N I S
„Jieznelė“ vykti prie Prienų kultūros centro vokalinė
ir Birštono krašto atmini- grupė „Aksomas“. 20.30
mo ženklo Baltijos kelyje. val. Grupės „Lietuvaičiai“
Liaudies dainomis drauge koncertas. 22.00 val. Švenpaminėsime Baltijos kelio tinis fejerverkas. Rugpjūčio
KLAIPĖDA
VILNIUS
+13 +24
+16 +24
30- metį. Informacija tel. 8 25 d. 11.00 val. Šv. Mišios
670 09308. Organizatoriai už Išlaužo krašto žmones
Jiezno kultūros ir laisvalaikio Išlaužo Švč. Mergelės Ma- rugpjūčio P I R M A D I E N I S
centras, Jiezno seniūnija
rijos Krikščionių Pagalbos
bažnyčioje.
Rugpjūčio 23 d. – Baltijos
kelio 30-mečio minėjimas Rugpjūčio 26 d. 17 val.
Veiveriuose. 18.00 val. – Šv. Prienuose, Kęstučio gatvėKLAIPĖDA
VILNIUS
Mišios Veiverių šv. Liudviko je esančioje žydų žudynių
+12 +24
+17 +25
bažnyčioje. 18.45 val. – Bal- vietoje – minėjimas, skirtijos kelio 30-mečio minė- tas 78-osioms Prienų žydų rugpjūčio A N T R A D I E N I S
jimas Skausmo kalnelyje. žūties metinėms. 1941 m.
Dalyvauja Veiverių kultūros rugpjūčio 26 d. Prienuose
ir laisvalaikio centro moterų vokiečiai su jiems talkinuvokalinis ansamblis „Radas- siais lietuviais sušaudė 1100
ta“, Aleksoto bendruomenės beginklių žydų tautybės
KLAIPĖDA
VILNIUS
centro liaudiškos muzikos rajono gyventojų. Kviečiame
+14 +25
+18 +26
ansamblis „Svirbė“. Esant dalyvauti ir pagerbti tragišblogam orui, minėjimas vyks ko likimo Lietuvos piliečių
VANDENS TEMPERATŪRA
Veiverių šaulių namuose. atminimą.
+20 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS
+20 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+22 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)
Šilavoto seniūnija.

+15
+19

22

+11
+21

23

+12
+23

24

+14
+24

25

+14
+24

25

+14
+25

27

+15
+26

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 90 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

21

SAULĖS AKTYVUMAS

(šio numerio atsakymai)

Rugpjūčio 21 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:03
leidžiasi 20:41
Dienos ilgumas 14.38
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana,
Kazimiera, Medeinė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

GAMA RADIACINIS FONAS

40
40

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8346 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
8420 nSv/val.

nSv/val.

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

