
Nau ji drau di mai
Ka dan gi da lis mū sų ša lies gy ven to jų nė-

ra pa kan ka mai są mo nin gi ir vis dar ne su vo-
kia rea lios ko ro na vi ru so grės mės, Vy riau sy-
bė šven ti nį sa vait ga lį ėmė si ri bo ti pi lie čių 
ju dė ji mą. Vi si ska ti na mi lik ti na muo se ir 
ne vyk ti pas tė vus, se ne lius ar gi mi nai čius 
ki tuo se mies tuo se, ne sant nea ti dė lio ti nai 
bū ti ny bei.

Tre čia die nį Vy riau sy bės pa keis to se ka-
ran ti no są ly go se nu ma ty ta, kad ri bo ji mai 
vyk ti į ki tas sa vi val dy bes ne bus tai ko mi, 
kai vyks ta ma dėl ar ti mų gi mi nai čių mir-
ties, sun kios li gos ar ne lai mės, dar bo 
rei ka lais, kai dar bo vie ta yra ki to je sa vi-
val dy bė je, tei kiant bū ti nąją me di ci nos pa-
gal bą.

Taip pat drau di mai ne ga lios gy ven to-
jams, jei jie vyks ta į ki tą, nei sa vo gy ve na-
mą ją sa vi val dy bę, kai to je sa vi val dy bė je 

tu ri ne kil no ja mo jo tur to. Ju dė ji mas ri bo-
ja mas tik į mies tus ir mies te lius ki to se 
sa vi val dy bė se, nei as me nys gy ve na. Tai gi 
švęs ti Ve ly kų ki tur su si ren gę mū sų ra jo no 
gy ven to jai, taip pat pas juos at vyk ti iš ki tų 
sa vi val dy bių su si ruo šę gi mi nai čiai tu rė tų 
ži no ti, kad dėl ka ran ti no ke liai bus blo kuo-
ja mi, tad ke lio nė ga li baig tis prie po li ci jos 
po sto.

Ap sau go ti gy ven to jus
Vil ka viš kio ra jo no po li ci jos ko mi sa ria-

to vir ši nin kas Ed var das Gruz dys in for ma-
vo, jog šven ti nį sa vait ga lį dirbs iš skir ti nai 
gau sios po li ci jos pa jė gos. Ke liuo se pa tru-
liuos ne tik Rea ga vi mo sky riaus pa rei gū-
nai, bet ir pa pras tai ka bi ne tuo se dir ban-
tys ty rė jai, ko mi sa ria to va do vai.

Ra jo no pa rei gū nai ne draus iš vyk ti iš 
mū sų sa vi val dy bės te ri to ri jos, nes jų už-

da vi nys – ap sau go ti sa vo gy ven to jus nuo 
at vyks tan čių jų. Tai gi kiek vie no ra jo no 
pa rei gū nai pa tru liuos ties sa vo mies tų te-
ri to ri jų ribomis ir steng sis, kad į juos be 
rei ka lo ne pa tek tų nė vie nas neat sa kin gas 
pi lie tis, ne si lai kan tis Vy riau sy bės nu ro-
dy to ka ran ti no. Po li ci jos iš pla tin tas šū kis 
argumentuoja: „Ne va žiuo siu pas ar ti muo-
sius per šv. Ve ly kas, nes no riu su jais su tik-
ti Ka lė das!“

E. Gruz dys įspė jo, jog drau džiamai-
siais ženk lais bus blo kuo ti įva žia vi mai 
į Vil ka viš kį iš Rim gau do, Ka pų ir J. Ba sa-
na vi čiaus gat vių, t. y. pie ti nio įva žia vi mo 
į ra jo no cent rą. Pat ru liuo jan tys po li ci jos 
eki pa žai griež tai kont ro liuos, ar lai ko ma si 
drau džia mų jų ke lio ženk lų rei ka la vi mų. 
Pa žei dė jai bus griež tai bau džia mi.

Pa tik ra už truks
Ke tu riuo se nuo la ti niuo se po li ci jos po-

stuo se tris pa ras ne pert rau kia mai bu dės 
po li ci jos pa rei gū nų eki pa žai. Pos tai veiks 
įva žia vi muose į Vil ka viš kį nuo Ma ri jam-
po lės, Ky bar tų, Pil viš kių ir Ku dir kos Nau-
mies čio pusių. 

Ma žes niuo se ke liu kuo se, ku riais ga li-
ma pa tek ti į ra jo no cent rą, bu dės mo bi lūs 
po li ci jos eki pa žai.
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Šven ti nis sa vait ga lis – be to liau 
gy ve nan čių ar ti mų jų
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RIN KI MAI
Pre zi den tas Gi ta nas Nau sė da va kar pa-
si ra šė dek re tą dėl Sei mo rin ki mų da tos 
nu sta ty mo. Kaip nu ma to Kons ti tu ci ja, 
rin ki mai į ša lies par la men tą vyks šie-
met ant rą jį spa lio sek ma die nį, t. y. spa lio 
11 d. Ant ra sis tu ras nu ma to mas spa lio 
25 d. Nau jos ka den ci jos par la men ta rai 
į pir mą po sė dį su si rinks iki lapk ri čio 
vi du rio, o Vy riau sy bė tu rė tų bū ti su for-
muo ta ir dar bą pra dė ti gruo dį.

EG ZA MI NAI
Va kar prem je ras Sau lius Skver ne lis 
pa si da li jo nau jie na, ak tua lia abi tu rien-
tams. Po su si ti ki mo su mi nist rais Vy-
riau sy bės va do vas pra ne šė, kad šiais 
moks lo me tais bran dos eg za mi nų se si-
ja bus or ga ni zuo ja ma. Ji pla nuo ja ma 
nuo bir že lio 22 d., kad, anot S. Skver ne-
lio, abi tu rien tai ga lė tų sto ti į aukš tą sias 
mo kyk las.

SPROG ME NYS
Nuo ba lan džio 2 d. iki 8 d. ra jo ne 6 kar-
tus dar ba vo si iš mi nuo to jai. Net ke tu ri 
sprog me nys ras ti Bart nin kų se niū ni jos 
Skrob lų, Šeš ki nių, Lakš tu čių ir Var tų 
kai muo se, dar du – Gu de lių kaime (Šei-
me nos sen.) ir Ke tur va la kiuose.
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SVARBU!

Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Su sir gi mams ko ro na vi ru su ar tė jant prie tūks tan ti nės ri bos, Vy-
riau sy bė priė mė nu ta ri mą šven ti nį sa vait ga lį ri bo ti gy ven to jų ju dė-
ji mą. Tai gi nuo šian dien, 20 val., iki pir ma die nio, 20 val., iš vyk ti iš 
sa vo sa vi val dy bės ri bų ga li ma tik dėl sva rios prie žas ties. Taip pat 
nuo šian dien vi siems be išim ties išei nan t iš na mų bū ti na dė vė ti 
kau kes.

Velykas švęskime 
stiprindami šviesias 

viltis ir darykime 
viską, kad ateityje 

jos išsipildytų!
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Vil ka viš kio vys ku po 
Ri man to Nor vi los ve ly ki nis laiš kas
Mie lie ji,

šie met Ve ly kas šven čia me ki taip – be di-
džio jo Tri die nio li tur gi jos Die vo na muo-
se, be cho ro gie da mo skam baus „Ale liu-
ja“, nuai din čio baž ny čių skliau tuo se, 
be iš kil min gos eu cha ris ti nės pro ce si jos 
šven tą Pri si kė li mo ry tą. Bet ar dėl to ne-
te ko me Ve ly kų?

Kas Ve ly kų šven ti me svar biau sia? 
Be abe jo, Kris taus Pri si kė li mas. O jis juk 
ne prik lau so nuo vi ru sų pli ti mo ar ne nu-
ma ty tų ap lin ky bių po vei kio. Šie da ly kai 
iš mū sų ne ga li atim ti Pri si kė li mo do va-
nos.

Mus ne lauk tai už klu pęs ne gan dos 
lai kas dar la biau iš ryš ki na tai, kad svar-
biau sias Ve ly kų įvy kio as muo yra mū-
sų At pir kė jas Jė zus Kris tus. Be jo ap skri tai 
ne bū tų Pri si kė li mo ir žmo ni jos at pir ki mo. 
Ma ža to, evan ge lis tas Jo nas sa ko: „Vi sa per 
jį at si ra do, ir be jo neat si ra do nie ko, kas 
tik yra at si ra dę“ (Jn 1,3). Tai gi be Kris taus 
ne bū tų nei mū sų, nei pa sau lio. Tad Jis yra 
svar biau sia mū sų at ra ma sun ku muo se, ne-
gan do se.

Ži niask lai do je sek da mi su pan de mi-
ja su si ju sių įvy kių rai dą kol kas gir di me 
ma žai ge rų nau jie nų. Šia me fo ne Ve ly kos 
pas mus atei na kaip ypa tin ga ge ro ji ži nia, 
skel bian ti per ga lin gą Kris taus Pri si kė li mą 
ir tai, jog mes vi si ga li me tap ti jo tei kia mų 
at pir ki mo ma lo nių da li nin kais.

Ki ta ge ra ži nia – Pri si kė li mo ry tą ne sa-
me vie ni. Die vas pa si lie ka su mu mis vi sa da 
ir vi sur, vi so mis ap lin ky bė mis: šven tiš kai 
nu si tei ku sios šei mos ra te, ne leng vo je tar ny-
bo je tei kiant pa gal bą ki tiems, vie nu mo je 
ar li gos pa ta le. Bū tent iš ban dy mų ir sun ku-
mų me tu Die vas mus ap do va no ja ypa tin gu 

ar tu mu, lei džia tap ti jaut res niems, leidžia 
at pa žin ti Jo ma lo nės vei ki mą.

Dėl šiuo me tu pa pli tu sio vi ru so žmo nės 
pri vers ti vie ni nuo ki tų at si skir ti. Gy ve na-
me ka ran ti no są ly go mis, at si ri bo da mi vie-
ni nuo ki tų. Di dė jant grės mei už si krės ti ar 
už krės ti ki tus, ri bo ja mas li go nių lan ky mas, 
ar ti mie ji ne ga li jų pa guos ti, pa drą sin ti. Net 
su mi ru siai siais, ypač la biau siai šio vi ru so 
pa lies tuo se kraš tuo se, ne ga li ma pa gar biai 
at si svei kin ti. Su var žy mai, žmo nių bend ra-
vi mo bei ju dė ji mo ri bo ji mai pa lie čia dau ge-
lį gy ve ni mo sri čių.

Šio je si tua ci jo je ge riau sias mū sų at sa-
kas – so li da ru mas, vie ny bė, vie ni ki tų pa-
lai ky mas. Šią stip ri nan čią vie ny bę ga li me 
iš gy ven ti bend rau da mi šei mo se, po kal-
biais te le fo nu, ži nu tė mis, laiš kais, nau do-
da mie si įvai rio mis nau jų jų tech no lo gi jų 
ga li my bė mis.

Mus ypač su vie ni ja, drą si na ir stip ri na 
vie nas ti kė ji mas, so li da ri mal da. Ne be rei-

ka lo apaš ta las Jo kū bas drą si na: „Daug 
ga li karš ta tei sio jo mal da“ (Jok 5, 16). 
Bū tent mal da, dva si nė bend rys tė šiuo 
lai ku yra ypač svar bi stip ry bės vers mė.

Šią vie ny bę liu di ja ir mū sų šven čia-
ma Ve ly kų per ga lė. Juk vie naip ar ki taip 
Ve ly kų šven tę vie nin gai iš gy ve na me vi si 
drau ge, nors ir bū da mi na mie. Kris taus 
Pri si kė li mo šven tė mus su vie ni ja, ne-
lei džia pa si duo ti su maiš ties ar bai mės 
nuo tai koms, ska ti na vil tį, ap do va no ja 
džiaugs mu, gy do nu si mi ni mo ir liū de sio 
žaiz das. Vi sa tai ky la iš Die vo ge ru mo ir 
tei kia ma do va nai. Tai ne nus kur di na, 
bet pra tur ti na.

Šv. Ve ly kos tam pa ypa tin ga do va na, 
lei džian čia vie ny bė je su pri si kė lu siu 
Kris tu mi pa kil ti virš vi sų sun ku mų, 

drau ge ge riau at si ren kant, kas mums gy ve-
ni me svar biau sia. Nuo mū sų pa čių dau giau-
sia pri klau so, ar šios ma lo nės do va nos mus 
pa sieks, ar jų ne pag robs išo ri nės ne gan dos. 
Die vas pa si lie ka su mu mis ir sun kiau siais 
mo men tais. At ras ki me tai iš nau jo.

O Vieš pats, ma ty da mas mū sų ti kė ji mo 
vie ny bę, mal dos nuo šir du mą, ap do va nos 
mus dar gau siau. Ar ti ma vie ny bė su Vieš pa-
čiu ga liau siai iš si pil dys am ži no je Dan gaus 
tė vy nė je, kur ne bus liū de sio, ne ri mo, pa si-
me ti mo, ne vil ties. Ten am ži nai iš liks tai, 
kas mus su tel kia dva si nė je vie ny bė je, kas 
ska ti na da ly tis ge ru mu, mei le.

Mels da ma sis už Jus vi sus šiuo iš ban-
dy mų me tu drau ge lin kiu pa lai min gų, 
vie ny bė je su Kris tu mi iš gy ve na mų šven tų 
Ve ly kų. Jų pro ga vi sus Jus nuo šir džiau siai 
svei ki nu.

Mie li Šei me nos se niū ni jos žmo nės,
svei ki nu Jus su šv. Ve ly ko mis – pa va sa rio at gi mi mo šven te. 
Te gul Ve ly kų var pai, skel bian tys pri si kė li mą, kvie čia džiaug tis gy ve ni mu ir vi sa ver tiš kai jį 
gy ven ti. Te gul ra gi na džiaug tis mums su teik to mis gy ve ni mo do va no mis, kiek vie na die na, 
kiek vie nu mums duo tu žmo gu mi.

Lin kiu dau giau švie sos, dau giau džiu ge sio, pa ki lios pa va sa ri nės nuo tai kos! Šv. Ve ly kų 
pro ga Jus svei ki na

Gin tas BA KŪ NAS
Šei me nos se niū ni jos se niū nas

Užsk. 818

Mie li Klau su čių se niū ni jos gy ven to jai,
šv. Ve ly kos – pa ti džiu giau sia ir pra smin giau sia pa va sa rio šven tė. Bun dan čiai gam tai pa skel-
bus apie šios gra žios šven tės atė ji mą, at gim ki me tau res niems troš ki mams ir ke ti ni mams, 
ne pa mirš ki me da ly ti žmo nėms ge ru mą, šyp se nas, mei lę. Juk Ve ly kos mus vi sus suar ti na, 
ža di na bend rys tės ir ge ru mo jaus mą, įkve pia ti kė ji mo sa vi mi, no ro dirb ti ir kur ti.

Nuo šir džiai svei ki nu Jus ir Jū sų šei mų na rius Šv. Ve ly kų – Kris taus pri si kė li mo, gam tos 
at gi mi mo, at si nau ji ni mo šven tės – pro ga. Pa si ti ki me ją švie ses nė mis min ti mis, nau jais už-
mo jais ir ryž tin gais dar bais!

Ju di ta SKYS TI MIE NĖ
Klau su čių se niū ni jos se niū nė

Užsk. 817

Bran gie ji,

at gi mi mas, nau ja vil tis ir ti kė ji mas – tai žo džiai, ku rie mus pa guo džia bei nu ra mi na sun kią 
va lan dą. Šv. Ve ly kos – Kris taus Pri si kė li mo – Di džio sios pa slap ties šven tė – ge riau sias 
me tas ap mąs ty ti tik rą sias ver ty bes. Šie met šv. Ve ly kas švę si me ki taip – be pa mal dų 
baž ny čio je, be šven ti nių pro ce si jų, be ar ti mų jų. Šie met šv. Ve ly kas švę si me sa vo šir dy-
se. Te gul sun kūs iš ban dy mai, te kę vi sam pa sau liui, iš mo ko mus bū ti stip res nius, už jaus ti 
vie ni ki tus, lai bend ra mal da, nors ir skam ban ti ne šven to vė je, o na muo se, su tel kia vi sus 
nau jai pra džiai. Su si kau pi mo va lan dė lę pa lin kė ki me vie ni ki tiems ra my bės, ge ru mo, svei-
ka tos.

Ne ma ty ti sa vo bran giau sių žmo nių prie šven ti nio sta lo, neap ka bin ti jų bus la bai sun-
ku, ta čiau dar kar tą kvie čiu vi sus lik ti na muo se. Tai – ma žiau sia, ką ga li me pa da ry ti ne tik 
dėl sa vęs, sa vo ar ti mų jų, bet ir dėl leng ves nio me di kų dar bo. Pa ro dy ki me sa vo mei lę ir 
at jau tą pa si rū pin da mi vie ni ki tų sau gu mu.

Vil ties ir ti kė ji mo! Švie sių šv. Ve ly kų!
Al gir das NEI BER KA

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės me ras
Užsk. 825

Mielieji,

šiuo Lietuvai ir visam pasauliui nelengvu metu nuošir-

-
-

-

Užsk. 816

Užsk. 827

Re li gi nių bend ruo me nių 
dė me siui!
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci ja kvie čia re li gi nes bend ruo-
me nes teik ti pro jek tų pa raiš kas ir da ly-
vau ti Re li gi nių bend ruo me nių rė mi mo 
pro jek tų fi nan sa vi mo kon kur se.

Pa raiš kos prii ma mos iki ba lan džio 
28 d., 17 val.

Dau giau in for ma ci jos ra si te www.
vil ka vis kis.lt.

Užsk. 834

Ma no bran gie ji,

ga li at ro dy ti, kad pa sau lis su stin go 
nak ty je – skaus mo, ne vil ties, bai mės, 
kan čios... Ta čiau šia me kon teks te Jė-
zaus Pri si kė li mas įgau na dar gi les nę 
pra smę. Net po juo džiau sio Kan čios 
penk ta die nio ir Ka po šeš ta die nio išau-
šo Per ga lės prieš mir tį ry tas. Priim ki te 
šią vil tin gą Ži nią tar si pir mą kar tą gir dė-
tu mė te, nes šios Ve ly kos at ve ria dar 
gi les nius jos klo dus.

„Te gul neiš si gąs ta jū sų šir dys“ 
(Jn 14,1).
Jus my liu.

Prel. Vy tau tas GUS TAI TIS
Vil ka viš kio de ka nas
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Skry džių pa ly do vės bagažas – 
žinios ir atsakomybė
To ma BIRŠ TO NĖ

Du ba ju je gy ve nan ti Rū ta Gra žu-
ly tė prieš ke le rius me tus pra dė-
jo dirb ti skry džių pa ly do ve. Per 
šitą lai ko tar pį ji yra ap ke lia vu si 
apie 60 ša lių, o šian dien šis skai-
čius bū tų dar di des nis, bet vi sus 
pla nus su jau kė pa sau ly je pa skli-
dęs ko ro na vi ru sas.

Ne ti kė tas spren di mas
Vil ka viš kie tė Rū ta Gra žu ly tė bai gu si 

gim na zi ją pa si rin ko po li ti kos stu di jas Vil-
niaus uni ver si te te ir įsi vaiz da vo sa ve dir-
ban čią dip lo ma ti jos sri ty je.

„Stu di jų me tais ma ne fi nan siš kai rė mė 
tė vai, bet vi sa da sten giau si dirb ti, nes no rė-
jau tu rė ti pa pil do mų pi ni gų. Taip at si ti ko, 
jog ga na spon ta niš kai išė jau iš dar bo. Tą 
pa čią die ną pa ma čiau, jog skel bia mas kon-
kur sas or lai vio pa ly do vės po zi ci jai užim ti. 
Nusp ren džiau su ri zi kuo ti“, – pa sa ko jo Rū-
ta.

Iš siun tu si gy ve ni mo ap ra šy mą mer gi na 
su lau kė skam bu čio iš avia kom pa ni jos at sto-
vų ir pa te ko į at ran ką. Nuo to lai ko Rū tos 
gy ve ni mas vi siš kai pa si kei tė – se zo ni nis 
dar bas ta po nuo la ti niu, o na mais – įvai rios 
pa sau lio ša lys.

Pri va lo ati tik ti rei ka la vi mus
Rū ta pa sa ko jo, jog pre ten den tams į šį 

dar bą keliami tam tik ri kri te ri jai: as muo 
pri va lo bū ti ne že mes nis nei 160 cm ūgio, 
tu rė ti vi du ri nį iš si la vi ni mą bei pui kiai 
mo kė ti ang lų kal bą. Dau gu ma skry džių 
kom pa ni jų tu ri sa vo mo ky mų cent rus, ku-
riuo se bū si mi skry džių pa ly do vai iš klau so 
pa ren gia muo sius mo ky mus ir ga vę pa žy-
mė ji mus pra de da dirb ti.

„Prieš pir mą ją at ran ką nie ko ne ži no-
jau, nuė jau spon ta niš kai, nes man tai bu-
vo nuo ty kis. Ka dan gi tu rė jau po li to lo gi jos 
moks lų dip lo mą, pla na vau dirb ti „rim tą“ 
dar bą, ta čiau... li kau su ža vė ta ir ma nau, 
jog tai di džiu lė gy ve ni miš ka pa tir tis, ku-
rią tu riu iš nau do ti“, – pa sa ko jo stiuar de sė 
Rū ta.

Da bar ji dir ba jau ki to je avia kom pa ni-
jo je, ži nias ten ka nuo la tos at nau jin ti mo-
ky muo se.

„Kur suose mo ko mės, kaip elg tis ekst re-
ma lio se si tua ci jo se, da ly vau ja me si mu lia-

ci jo se. Šiuo me tu dir bu oro li ni jo se, ku rios 
skrai do ypač il gus skry džius, tad te ko su si-
pa žin ti ir su gim dy mo priė mi mu. Sta tis tiš-
kai bent vie nas ma žy lis per me tus pa sau lį 
iš vys ta lėk tu ve, to dėl tu ri me bū ti pa si ruo-
šę vis kam“, – kal bė jo mer gi na.

Įno rin gi ke lei viai
Kaip pa sa ko jo Rū ta, vie na iš di džiau sių 

ver ty bių kom pa ni jo je – pa sau lie tiš ku mas. 
Ta čiau tam tik rų tau ty bių žmo nės rei ka-
lau ja dau giau dė me sio nei ki ti. Vie ni to kių 
– in dai. „Vyks tant ke lei vių lai pi ni mui jie iš 
kar to už si sa ko van dens, taip pat pa gei dau-
ja spe cia lių ve ge ta riš kų pa tie ka lų. De ja, 
neuž sa kius šių val gių iš anks to, ne ga li me 
jų pri sta ty ti. Su ži no ję tai, šie ke lei viai lie-
ka la bai ne pa ten kin ti, o jei gu dar pa mirš ti 
at neš ti van dens, tai jie ga li pa ra šy ti skun-

dą. To dėl nuolat tu riu už ra šų kny ge lę ir 
sten giuo si vis us pageidavimus už si ra šy ti“, 
– pa sa ko jo Rū ta.

Sma giau sia Rū tai ap tar nau ti ir bend-
rau ti su eu ro pie čiais. Tarp ke liau jan čių jų 
be veik ne bū na lie tu vių, ta čiau ten ka daug 
bend rau ti su kai my nais len kais, nes bend-
ro vė daž nai ke lei vius skrai di na į Var šu vą. 
Rū ta juo kau ja, kad skry džio me tu kai my-
ni nės ša lies at sto vams ten ka su mai šy ti 
ne ma žai kok tei lių ir daž niau siai jie bū na 
pui kios nuo tai kos bei la bai man da gūs.

Mer gi na pa sa ko jo, kad pir mą ja bei 
vers lo kla sė mis skren dan tys ke lei viai ga li 
pa mirš ti, jog yra dan gu je, nes bet ku riuo 
me tu turi sąlygas pa si nau do ti du šu ar pra-
leis ti lai ką žiū rė da mi tie sio gi nes spor to 
trans lia ci jas.

Nukelta į 8 p.]

Pasak Rūtos Gražulytės, stiuardesės darbas – vienas iš įsimintiniausių gyveni-
mo etapų. Asmeninio albumo nuotr.
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Mie la Ma my te, pa ti kėk,
ne tu ri me nie ko bran ges nio už ta ve.
Te gul pra bė gu sių me tų naš ta
neiš se ki na ta vo ge ro sios šir dies,
neuž ge si na akių švie sos,
te gul nie ka da ne pa vargs ta 
 ta vo darbš čio sios ran kos,
rū pes čių kas die ny bė je ne nu vys ta 
 šyp se na ant ta vo lū pų,
o gy ve ni mo ke lias te gul bū na il gas 
 ir švie sus.

Al do ną GRI GA LE VI ČIE NĘ,
gy ve nan čią Vil ku pių kai me,

70-ies me tų ju bi lie jaus 
pro ga svei ki na

2 duk ros ir 3 sū nūs su šei mo mis.
Užsk. 809

Su si kau pė šir dy ir iš min tis, 
 ir pa ty ri mas,
Ir nuei tų die nų gra ži rim tis.
Lai bū si mie ji me tai bū na
Praė ju sių bran dus ir il gas tę si nys.

My li mą dė dę 
Ge di mi ną VE KE RO TĄ,
gy ve nan tį Vil ka viš ky je,

80-ies me tų ju bi lie jaus 
pro ga svei ki na ir svei ka tos 
lin ki

bro lio Juo zo vai kai Če sė, Lai mu tė, 
Jū ra tė, Kęs tu tis.

Užsk. 808

Auk si nės ves tu vės!
Ši lai mė ap lan ko tik tuos,
Kurie gy ve ni me bu vo kar tu.
Už ne gan dų kan čią,
Už be ga lę var go,
Lem tis do va no jo Jums mei lę vai kų.

Dan guo lę ir Vi tą 
MIC KE VI ČIUS,
gy ve nan čius Bart nin kuo se,

gra žios ves tu vių su kak ties 
pro ga svei ki na

krikš to duk ra Jū ra tė su šei ma ir 
duk te rė čia Jur gi ta su šei ma.

Užsk. 811

Kiek daug žie dų pra žy do ir nu vy to,
Kiek daug švie sių pa va sa rių su ti kot,
O Jūs vis ei nat vie nas ša lia ki to
Per įvai rius gy ve ni mo ke lius.
O kiek ke lių, ke le lių pra žy giuo ta,
Jau 50 me tų Jūs kar tu!

Auk si nių ves tu vių pro ga
nuo šir džiai svei ki na me tė ve lius
Vir gi ni ją ir Juo zą 
DAU GĖ LUS,
gy ve nan čius Bart nin kuo se.

Duk ros Jur gi ta ir Jū ra tė 
su šei mo mis.

Užsk. 810

SVEIKINAME

„Santaką“ galite 
skaityti ir internete

www.santaka.info

Cent ra li zuo tas ši lu mos ir karš to van dens 
tie kė jas UAB „Li tes ko“, pri klau san ti „Veo-
lia“ gru pei, CO VID-19 vi ru so pan de mi jos 
aki vaiz do je ėmė si pa pil do mų prie mo nių 
ne nut rūks ta mam ši lu mos ir karš to van-
dens tie ki mo už tik ri ni mui.

„Ne nut rūks ta mas ir pa ti ki mas mū sų 
pa slau gų tei ki mas šio mis die no mis yra 
svar bes nis nei bet ka da anks čiau – ne tik 
ša lies gy ven to jams, bet ir svei ka tos or ga-
ni za ci joms. Šiuo me tu gy ven to jai daž niau-
siai bū na na muo se, to dėl jiems rei ka lin gas 
mak si ma lus kom for tas. Tam už tik rin ti 
mū sų bend ro vė vi suo se ša lies mies tuo se, 
ku riuo se vei kia, įdie gė pa pil do mų prie mo-
nių“, – sa kė Ri man tas Ger ma nas, „Li tes ko“ 
ko mer ci jos di rek to rius.

Pa sak jo, bend ro vės dar buo to jams su-
teik tos vi sos rei ka lin gos ap sau gi nės prie-
mo nės, su kaup tas jų re zer vas atei čiai bei 
su da ry tas nau jas dar bo gra fi kas, pa gal ku-

rį ope ra ty vi nis per so na las dirbs izo lia ci jos 
są ly go mis ir bus kei čia mas kas 2 sa vai tes. 
Pa mai ną pra de dan tiems dar buo to jams 
bus at lie ka mas CO VID-19 tes tas.

Tai da ro ma, kad bū tų už tik rin tas spe-
cialistų svei ka tos sau gu mas ir ne nut rūks-
ta mas dar bas. Dar buo to jai dvie jų sa vai čių 
pa mai nos me tu ap si stos įmo nės su teik tuo-
se na me liuo se ant ra tų. Vi są šį lai ko tar pį 
jiems bus tei kia mas mai ti ni mas. Šiuo me-
tu na me liai jau sto vi dau gu mos bend ro vių 
pri žiū ri mų ka ti li nių te ri to ri jo se įvai riuo se 
ša lies mies tuo se. Ke liuo se mies tuo se yra 
ga li my bė dar buo to jams su teik ti pa tal pas 
ir pa sta tų vi du je.

„Li tes ko“ taip pat įsi gi jo bū ti nų me džia-
gų, re mon to de ta lių bei su kau pė ava ri nių 
at sar gų 9–12 mė ne sių lai ko tar piui, taip 
siek da ma atei ty je mi ni ma li zuo ti įves tų ap-
ri bo ji mų įta ką bei ap si sau go ti nuo ga li mų 
tie ki mo su tri ki mų.

Bend ro vės klien tai ap tar nau ja mi tik 
nuo to li niu bū du. Taip pat iki at ski ro pra-
ne ši mo su stab dy ti vi si karš to van dens 
skai tik lių įren gi mo, kei ti mo ir plom ba vi-
mo dar bai gy ven to jų na muo se.

„Li tes ko“ cent ra li zuo tai ap rū pi na ši lu-
ma bei tie kia karš tą van de nį dau giau nei 
35 tūks tan čiams var to to jų Ma ri jam po lė-
je, Tel šiuo se, Vil ka viš ky je, Drus ki nin kuo-
se, Bir žuo se, Kel mė je ir šių sa vi val dy bių 
mies to ti po gy ven vie tė se bei ke liems tūks-
tan čiams pri va čių įmo nių, or ga ni za ci jų, 
pra mo nės įmo nių bei val džios įstai gų.

Sėk min gai pe rė musi pa sau li nę įmo nių 
gru pės „Veo lia“ pra kti ką, bendrovė „Li tes-
ko“ nuo lat in ves tuo ja į nuo mo ja mus ši lu-
mos ūkius. Iki 2020 m. „Li tes ko“ Lie tu vo je 
jau in ves ta vo 122 mln. Eur.

UAB „Li tes ko“ inf. 
Užsk. 833

Ši lu mos tie kė jai įdie gė pa pil do mas prie mo nes, 
kad per pan de mi ją pro ce sai vyk tų sklan džiai
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Eglė KVIESULAITIENĖ

Vai ra vo ne blai vūs
Sa vai tės pra džio je su lai ky ti du ne blai vūs 
vai ruo to jai.

Ant ra die nį, apie 20.30 val., po li ci ja ga vo 
pra ne ši mą, kad vi siš kai gir tas vil ka viš kie tis 
sė do prie vai ro ir va žiuo ja J. Ba sa na vi čiaus 
gat ve. Pa rei gū nai nu sku bė jo į nu ro dy tą 
vie tą ir au to mo bi lį „Peu geot 206“ su stab dė 
gre ti mo je P. Cvir kos gat vė je. Prie ma ši nos 
vai ro sė dė jo aki vaiz džiai ne blai vus vy ras. 
Po li ci ja iš siaiš ki no, jog „Peu geot 206“ vai ra-
vo 54-erių vil ka viš kie tis Zig mas Kir ša. Jam 
nu sta ty tas sun kus gir tu mas (3,29 pro m.). 
Vai ruo to jas su lai ky tas. Jo au to mo bi lis nu ga-
ben tas į sau go ji mo aikš te lę.

Pir ma die nį po li ci jai pra neš ta apie ne-
blai vų jau nuo lį, Stul ge lių kai me (Ky bar tų 
sen.) siau čian tį su mo to ro le riu. Apie 20 val. 
nu vy kę į nu ro dy tą kai mą pa rei gū nai su stab-
dė šė lio jan tį mo to ro le ri nin ką. Paaiš kė jo, 
kad ne re gist ruo tą, ne draus tą ir tech ni nės 
ap žiū ros ne praė ju sią trans por to prie mo nę 
bu vo „pa si bal no jęs“ tei sės vai ruo ti ne tu rin-
tis Vir gi ni jus Ju cai tis. Jau nuo liui nu sta ty tas 
vi du ti nis (1,62 pro m.) gir tu mas.

Ap vir to žie de
Pir ma die nį prie Vil ka viš kio esan čia me žie-
de ap vir to be to ną ga be nan tis sun kias vo ris 
au to mo bi lis.

Apie 14.30 val. sku bios pa gal bos te le fo-
nu gau tas pra ne ši mas, kad ke lių Vilkaviš-
kis–Gražiškiai ir Marijampolė–Kybartai–

Kaliningradas san kry žo je esan čia me žie de 
ap vir tęs be ton ve žis su stab dė au to mo bi lių 
eis mą. Ma gist ra li nia me ke ly je esan čio je 
san kry žo je nu tį so au to mo bi lių ei lė.

At vy kę pa rei gū nai iš siaiš ki no, kad nuo 
Ky bar tų at rie dė jusio sun kias vo rio MAN 
vai ruo to jas tin ka mai neį ver ti no si tua ci jos, 
ne pa si rin ko sau gaus grei čio ir pa krau ta 

trans por to prie mo nė žie de ap vir to.
Stre są pa ty ręs vai ruo to jas pa si ju to blo-

gai, to dėl bu vo iš kvies ti me di kai. Jie kons-
ta ta vo, kad bend ro vės „Sū du vos be to nas“ 
dar buo to jas jo kių su ža lo ji mų ne pa ty rė.

Į įvy kio vie tą bu vo iš kvies ti ug nia ge siai 
gel bė to jai, nes iš ap vir tu sio be ton ve žio į 
grio vį te kė jo de ga lai, ki lo grės mė, jog ga li 
kil ti gais ras. Ug nia ge siai gel bė to jai at jun gė 
du trans por to prie mo nės aku mu lia to rius ir 
iš grio vio iš sė mė apie 150 l dy ze li no. Ke lio 
va ly mo dar bus pa dė jo at lik ti ke lių tar ny ba. 
Sun kias vo rei trans por to prie mo nei at vers ti 
pri rei kė kra no. Jam at vy kus ke lias bu vo at-
lais vin tas.

Iš lei do de ga lus
Pir ma die nį Me di nin kų kai me (Ky bar tų 
sen.) pa vog ti de ga lai.

Ke lio dar bus at li ku sios bend ro vės tech-
ni ka sa vait ga liui bu vo pa lik ta so dy bo je 
Me di nin kų kai me, su de ri nus su val dos sa-
vi nin ku. Ta čiau pir ma die nį į dar bą at vy kę 
dar bi nin kai pa ste bė jo, kad iš sunk ve ži mio 
MAN ir dvie jų sun kias vo rių „Ive co“ de ga-
lų tal pyk lų pa vog ti de ga lai. Iš so dy bos taip 
pat pa vog tas ir jos sa vi nin kui pri klau sęs 
ben zi ni nis oro komp re so rius, ku rio vertė 
200 eu rų. Ke lių dar bus at li ku si bend ro vė 
nuo sto lius dar skai čiuo ja.

ĮVYKIAI

Betonvežiui užblokavus dalį kelio, eismą žiede reguliavo policijos pareigūnai.
 Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Ži no ti šei mos gy dy to jo kon tak tus – pri va lu
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Pa si kei tu si svei ka tos prie žiū ros 
įstai gų dar bo tvar ka pa cien tams 
ke lia daug neaiš ku mų. Žmo nės 
ne be ži no, dėl ko kių ne ga la vi mų 
pri va lu kreip tis į šei mos gy dy to-
jus, o ka da vyk ti į li go ni nę, skam-
bin ti sku bios pa gal bos te le fo nu 
112, ko ro nos karš tą ja li ni ja 1808. 
Ki tiems ne ri mo ke lia tai, kad jie 
ne ži no sa vo šei mos gy dy to jo 
kon tak tų.

Ky la klau si mų
Kai my ni nę Ma ri jam po lę iš ti kęs ko ro na-

vi ru so pro trū kis su klus ti pri ver tė ir tuos, 
ku rie iki šiol jau tė si ra mūs. Sma giai juo ka-
vę, kad Su val ki jos to kia kri zė neiš tiks, nes 
su val kie čiai ne si da ly tų net vi ru sais, žmo-
nės pa ga liau su si rū pi no, kad in fek ci ja – vi-
sai gre ta mū sų, tad su sku bo aiš kin tis, kaip 
rei kė tų elg tis su ne ga la vus.

Į re dak ci ją skam bi nę skai ty to jai pra šė 
paaiš kin ti, kaip ga li ma su ži no ti šei mos gy-
dy to jo kon tak tus, mat iki šiol bu vę svei ki 
pas me di kus ne si lan kė dau gy bę me tų. Kai 
ku rie ap si žiū rė jo net ne ži ną, ko kio je svei ka-
tos prie žiū ros įstai go je yra pri si ra šę ir kas 
jų šei mos gy dy to jas. Re dak ci ja su lau kė ir 
to kių klau si mų: ko kius pa cien tus pandemi-
jos metu prii ma mū sų ra jo no li go ni nė, ar 
gul dant į sta cio na rą vi sa da rei ka lau ja ma 
at lik ti CO VID-19 tes tą, kur kreip tis, jei pa-
ty rei trau mą, rei ka lin ga sku bi me di ci ni nė 
pa gal ba.

Tu rė ti po ran ka
Ra jo no svei ka tos prie žiū ros įstai gų me-

di kai la bai ste bė jo si, kad dar yra žmo nių, 
ku rie ne ži no, kas jų šei mos gy dy to jas. Ta-
čiau pri pa ži no, kad to kia pro ble ma eg zis-
tuo ja, ypač tarp jau ni mo, ku ris ser ga re tai 
ir gy dy to jų pa gal bos neieš ko. Vis gi tie jau-
nuo liai, ku rie ne ži no, pas ką yra pri si ra šę, 
tu rė tų pri si min ti bent jau gy dy mo įstai gą, 
ku rio je lan kė si iki pil na me tys tės. La bai ti-
kė ti na, kad jos pa cien tu li ko ir su ka kus 18 
me tų. Tad ver tė tų su si ras ti tos įstai gos te le-
fo no nu me rį ir su ži no ti sa vo šei mos gy dy to-
jo kon tak tus, nes da bar ti nė je si tua ci jo je jų 
ga li pri reik ti bet ku riuo mo men tu.

Taip pat gy dy to jai ra gin tų vil ka viš kie-

čius, tu rin čius so li daus am žiaus tė vus, pa-
si rū pin tų jų šei mos gy dy to jų kon tak tais ir 
vi sa da juos tu rė ti po ran ka.

Vil ka viš kio pir mi nės svei ka tos prie žiū-
ros cent ro va do vė Dan guo lė Al mo nai tie nė 
pri pa ži no, kad da bar ti nė si tua ci ja nė ra 
leng va nei me di kams, nei pa cien tams, nes 
ky la daug įtam pos, neaiš ku mų. Po lik li ni-
kos va do vė pa ti ki no, kad su ne ga la vęs pa-
cien tas bet ko kiu at ve ju pir miau sia tu rė tų 
skam bin ti sa vo šei mos gy dy to jui. Po lik li ni-
ka sa vo įstai gos gy dy to jų, tarp jų – ir odon-
to lo gų, chi rur gų, gi ne ko lo gų, pe diat rų ir 
kt., kon tak tus ir dar bo lai ką skel bia sa vo 
in ter ne to sve tai nė je www.pspcvil ka vis kis.
lt. Taip pat vi sa in for ma ci ja ka ran ti no me-
tu iš ka bin ta ant įstai gos pa grin di nio įė ji mo 
du rų, o no rin tieji ją su ži no ti te le fo nu ga li 
skam bin ti re gist ra tū ros tel.: (8 342) 53 463, 
(8 342) 60 111.

Ieš ko ti kon tak tų
Vil ka viš kio šei mos me di ci nos cent ro va-

do vė Bi ru tė Ka že mė kai tė pa ti ki no, kad jų 
įstai gos pa cien tai ži no sa vo šei mos gy dy to-
jų kon tak tus. Vi si gy dy to jai tu ri tar ny bi nius 
mo bi liuo sius te le fo nus, ku rių nu me rius 
da vę pa cien tams. Tie, ku rie ne ži no sa vo šei-
mos gy dy to jo te le fo no, ga li kreip tis re gist-
ra tū ros tel. (8 342) 60 440 ir bus nu ro dy ta, 
kaip su si siek ti su gy dy to ju.

Vil ka viš kio šei mos kli ni kos va do vė Ri-
man ta Sruo gi nie nė įsi ti ki nu si, kad jų pa-
cien tams ne ky la pro ble mų, no rint su si siek-
ti su šei mos gy dy to ju. Kai ku rie iš pa cien tų 
tu ri sa vo gy dy to jų mo bi lių jų te le fo nų nu-
me rius, ki ti vi suo met su jun gia mi po kal biui 
per re gist ra tū ros tel. (8 342) 20 192.

„Auš ros“ kli ni kos va do vė Vi li ja Ra dio-
no va taip pat nea be jo jo, kad pa cien tai be 
pro ble mų pri si skam bins bet ku riam iš tri jų 
šios kli ni kos šei mos gy dy to jų, ku rie ap rū-
pin ti tar ny bi niais mo bi liai siais te le fo nais. 
Tie, ku riems iki šiol ne pri rei kė gy dy to jų 
kon tak tų, juos su ži nos pa skam bi nę re gist ra-
tū ros tel. (8 342) 20 073. Be to, vi si kon tak tai 
iš ka bin ti ant kli ni kos du rų.

Nuo sa vą kli ni ką tu rin ti gy dy to ja Vi li ja 
Le ke šie nė sa kė, jog sa vo pa cien tams yra 
da vu si mo bi lio jo te le fo no nu me rį, tad jie 
ga li kreip tis net sa vait ga liais, nes ka ran ti no 
me tu gy dy to ja dir ba nuo to li niu bū du. Taip 
pat su kli ni ka ga li ma su si siek ti tel. (8 342) 
56 633 per re gist ra tū rą. Po dar bo va lan dų 
re gist ra tū ros te le fo nas tie sio giai per jun gia-
mas į kli ni kos va do vės mo bi lų jį, tad pa cien-
tai be pa gal bos ne lie ka bet ku riuo me tu.

Ky bar tų pir mi nės svei ka tos prie žiū ros 
cent ro pa cien tai taip pat vi są rei kia mą in-
for ma ci ją ga li ras ti įstai gos in ter ne to sve-
tai nė je www.ky bar tupspc.lt, kon tak ti niai 
nu me riai iš ka bin ti ant įstai gos du rų, ją ga li 

gau ti pa skam bi nę re gist ra tū ros tel. (8 342) 
30 535. Įs tai gos va do vė Dže ni ta Sa ba šins kie-
nė pri mi nė, kad Ky bar tų po lik li ni kos me di-
kai ka ran ti no me tu dir ba ir šeš ta die niais, 
nuo 8 iki 12 val. Kon sul ta ci jos tei kia mos tel. 
8 603 27 534.

Ti ria mi karš čiuo jan tys žmonės
Jei šei mos gy dy to jas tuo me tu ne dir-

ba, ta čiau žmo gui bū ti na sku bi pa gal ba 
ar siun ti mas į karš čia vi mo kli ni ką, jį ga li 
iš ra šy ti ki tas tos pa čios svei ka tos prie žiū-
ros įstai gos gy dy to jas. Pri me na me, jog į 
karš čia vi mo kli ni ką nu krei pia mi tik 18–60 
am žiaus gru pei pri klau san tys, karš čiuo jan-
tys ir vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų in fek ci jų 
simp to mų tu rin tys žmo nės. Dėl pa cien tų, 
ne pa ten kan čių į mi nė to am žiaus ka te go ri-
ją, gy dy mo spren di mus prii ma jų šei mos 
gy dy to jas.

Jei pa cien tas grį žo iš už sie nio, tu rė jo 
kon tak tų su grį žu siai siais ar ko ro na vi ru su 
už si krė tu siais as me ni mis, tu rė tų kreip tis 
Ko ro nos karš tą ja li ni ja 1808. Prie te le fo nų 
kiau rą pa rą bu din tys spe cia lis tai su teiks vi-
są rei ka lin gą in for ma ci ją, kaip to liau elg tis.

Grei tą ją me di ci nos pa gal bą žmo nės tu-
rė tų kvies ti tik iš skir ti niais at ve jais – kai rei-
ka lin ga sku bi pa gal ba, iš ti kus ūmiai būk lei, 
pa ty rus trau mą ar pan. Pir miau sia, ką pa-
tik ri na at vy kę grei to sios pa gal bos me di kai 
– ar ligonis ne karš čiuo ja. Karš čiuo jan tys pa-
cien tai, tu rin tys vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų 
in fek ci jai bū din gų simp to mų, per ve ža mi į 
Kau no kli ni ki nę li go ni nę.

Rei kia įver tin ti
Li go ni nės vyr. gy dy to jas Li nas Bla žai-

tis nu ra mi no vil ka viš kie čius, kad gydymo 
įstaigoje pa gal ba tei kia ma vi sais ūmiais at-
ve jais, kai žmo gui rei ka lin ga sku bi pa gal ba. 
Ir to liau at lie ka mos bū ti no sios ope ra ci jos 
– trau ma to lo gi nės, chi rur gi nės, prii ma mi 
gim dy mai ir kt. Tik, anot L. Bla žai čio, vis kas 
vyks ta lė čiau, mat kiek vie ną at vyks tan tį pa-
cien tą me di kai ver ti na kaip ga li mai už si krė-
tu sį ko ro na vi ru su, to dėl pa si ruoš ti jį priim-
ti už trun ka il giau.

– Pa cien tai lai ne si bai mi na – pa gal ba 
jiems tik rai tei kia ma, tik ne rei kė tų be rei-
ka lo ap krau ti me di kus ir pa tiems ri zi kuo ti 
sa vo svei ka ta. Nes li go ni nė je vi sa da iš lie ka 
di des nė ri zi ka su si dur ti su ser gan čiais žmo-
nė mis, – vil ka viš kie čius įspė jo L. Bla žai tis. – 
To dėl karantino metu krei pian tis į gy dy mo 
įstai gą rei kia įver tin ti, ar gy dy to jo pa gal ba 
tik rai bū ti na ir nea ti dė lio ti na.

Apie karantino metu pasikeitusias gydytojų darbo sąlygas įspėja ir Vilkaviškio 
ligoninės vizitine kortele tapusi skulptūra. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Dro nų spe cia lis tas pri vers tas ieš ko ti 
nau jų veiklos galimybių
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kie čio Po vi lo 
Stan kū no pa žin tis su dro-
nais trun ka dau giau nei 
tre jus me tus. Prieš ku rį 
lai ką vai ki nas šį po mė gį 
pa ver tė pra gy ve ni mo 
šal ti niu ir įstei gė ma žą ją 
bend ri ją „Dan gaus ka tės“. 
Anks čiau klien tams jis 
dau giau siai teik da vo iš oro 
at lie ka mas fil ma vi mo ir 
fo tog ra fa vi mo pa slau gas, 
tačiau da bar ten ka keis ti 
veik los po bū dį.

Įvai rios ga li my bės
Dar iki pa žin ties su dro nais Po-

vi las daž nai lais va lai kiu mėg da vo 
fil muo ti ir vė liau su kaup tą me džia-
gą spe cia lio mis kom piu te ri nė mis 
pro gra mo mis mon tuo ti. Fil ma vi-
mas ant že mės vai ki nui tei kė di de-
lį ma lo nu mą, ta čiau ve di nas smal-
su mo jis nu spren dė įsi gy ti dro ną 
bei į vis ką pa žvelg ti iš vir šaus. Pa ki lus į 
orą at si vė rė dar ne ma ty ti vaiz dai. Jie taip 
su ža vė jo šiuo me tu Vil niu je gy ve nan tį vil-
ka viš kie tį, kad jis sten gė si su dro nu pra leis-
ti ko ne kiek vie ną lais vą aki mir ką. Jau po 
pus me čio P. Stan kū nas ne sun kiai su sa vo 
skrai dyk le ga lė jo pra skris ti po suo liu kais, 
til tais ar la vi ruo ti tarp pa čių tan kiau sių 
me džių. Vai ki nas la bai grei tai su pra to, kad 
šis po mė gis ga lė tų tap ti jo pra gy ve ni mo šal-
ti niu. Pa si nau do jęs tuometės Dar bo bir žos 
siū lo ma sa va ran kiš ko užim tu mo rė mi mo 
pro gra ma jis ga vo lė šų įran gai įsi gy ti ir įkū-
rė ma žą ją bend ri ją „Dan gaus ka tės“.

Pa ma žu vil ka viš kie čio pa slau go mis 
ėmė nau do tis vis dau giau ša lies gy ven to jų. 
Iš oro vyk do mi fil ma vi mai bei fo tog ra fa vi-
mai ta po vai ki no kas die ny be. De ja, ša ly je 
įve dus ka ran ti ną, įpras tų už sa ky mų be-
veik ne be li ko. Vis dėl to Po vi las la bai grei-
tai su ge bė jo per sio rien tuo ti ir šiuo me tu 
klien tams siū lo nau jas pa slau gas.

„Da bar ren giu pre zen ta ci jas apie ki tas 
sri tis, ku rio se ga li ma pri tai ky ti dro nus. 
Ten ka bend ra dar biau ti su kai ku rio mis tei-

sė sau gos ins ti tu ci jo mis, Vil niaus mies to sa-
vi val dy be, įvai rio mis or ga ni za ci jo mis. Kri-
ti niu pa sau liui lai ko tar piu dro nai ga li būti 
naudojami la bai įvai riai. Jais ga li ma ga ben-
ti tam tik rus daik tus, nau do ti juos vi suo me-
nės in for ma vi mo tiks lams, pa si telk ti ieš-
kant din gu sių žmo nių ir pan. Pa vyz džiui, 
Du ba ju je dėl ka ran ti no kas dien įve da ma 
ko men dan to va lan da. Kai žmo nių ne lie ka 
gat vė se, dro nai jas de zin fe kuo ja. Pa sau ly-
je šie prie tai sai nau do ja mi se niai. No rė tų-
si, kad ir Lie tu vo je taip bū tų“, – kal bė jo P. 
Stan kū nas.

Mė gau ja si bun dan čia gam ta
No rint at lik ti skir tin gas funk ci jas, daž-

niau siai rei kia įvai raus dy džio dro nų. Pats 
Po vi las tu ri dvi skrai dyk les, ta čiau jis taip 
pat bend ra dar biau ja su ofi cia liu pa sau li nio 
ly gio šių prie tai sų ga min to jo at sto vu Lie tu-
vo je, tad, rei ka lui esant, į pa gal bą ga li pa si-
telk ti ir dau giau dro nų.

Pag rin di nis vai ki no tiks las yra ne tik 
plės ti pa slau gų sfe rą, bet ir keis ti žmo nių 
po žiū rį. Jo tei gi mu, vis dar at si ran da ne ma-

žai tų, ku rie dro nus pri ly gi na vai kiš kiems 
žais lams. Anot vil ka viš kie čio, ši skrai dyk lė 
yra toks pat dar bo įran kis kaip plak tu kas ar 
au to mo bi lis.

Po vi lo dro nai į dan gų ky la ne vien dar-
bo tiks lais. Bent po rą kar tų per sa vai tę jis 
tai da ro ir sa vo ma lo nu mui. La biau siai vai-
ki nui pa tin ka iš aukš tai ste bė ti bun dan čią 
gam tą te kant sau lei, kai dar nuo au ga lų ne-
bū na nu kri tu si ra sa, o ap lin ka vis dar sken-
di rū ke. Anot jo, net ir ke lis kar tus ke liant 
dro ną iš tos pa čios vie tos, vaiz dai kas kart 
ga li skir tis kar di na liai. Be to, jis mė gau ja si 
to mis aki mir ko mis, kai pa vyks ta už fik suo ti 
ko kių nors gy vū nų. Daž niau siai į jo „ra da-
rą“ pa ten ka stir nos, la pės bei kiš kiai.

P. Stan kū nas su sa vo skrai dyk lė mis jau 
yra ap ke lia vęs di džią ją da lį Lie tu vos. Jis 
neuž mirš ta ir sa vo gim to jo ra jo no. La biau-
siai jam pa tin ka ste bė ti Vil ka viš kį pa ki lus iš 
Jo no Ba sa na vi čiaus aikš tės ar iš pa čių mies-
to pa kraš čių. Vil niu je gy ve nan tis kraš tie tis 
po tru pu tį kau pia sa vo už fik suo tus gam tos 
vaiz dus ir neat me ta ga li my bės atei ty je su-
reng ti au to ri nę nuo trau kų pa ro dą.

Bu vo pra din gęs
Po vi las pa sa ko jo, jog su vie nu 

dro nu kar tais ten ka dirb ti net ke-
liems as me nims. Jam pa čiam te ko 
pri si dė ti prie pro jek to, per ku rį 
bu vo fil muo ja mas mu zi ki nis kli-
pas, o su vie na skrai dyk le dir bo 
net pen ki žmo nės. Kar tais fil ma vi-
mo aikš te lė se neap siei na ma ir be 
ne ti kė tu mų. Vil ka viš kie tis iki šiol 
pa me na, kaip fil muo jant vie nos 
trans por to prie mo nės rek la mą 
dėl ša li mai bu vu sios stip rios ry šio 
an te nos pra ra do ry šį su dro nu ir 
vė liau šio te ko ieš ko ti net ke lias 
die nas.

„Ke lia vo me pa skui iš oro fil-
muo ja mą trans por to prie mo nę, 
kai stai ga su skrai dyk le nu trū ko 
ry šys. Įp ras tai dro nas, pra ra dęs ry-
šį su val dy mo pul tu, grįž ta į tą vie-
tą, iš ku rios pa ki lo. De ja, mes jau 
bu vo me nuo jos nu to lę dau giau 
nei 7 ki lo met rus. Grei čiau siai be-
skren dant at gal ba te ri ja išseko ir 
skrai dyk lė pra dė jo leis tis že myn. 
Ka dan gi ji bu vo virš aukš tos eg lės, 
tad be si leis da ma pa ki bo jos vir šū-
nė je. Ban dė me sek ti dro no „pė do-
mis“, ieš ko jo me po rą die nų, ta čiau 
ne sėk min gai. Lai mei, vie nas praei-

vis ant že mės pa ste bė jo nu kri tu sią ne di de-
lę pro pe le rio de ta lę ir pa kė lęs akis į vir šų 
pa ma tė pa čią skrai dyk lę. Jis apie sa vo ra-
di nį in for ma vo mus. Pa sik vie tė me aukš ta-
li pį, ku ris ir iš kė lė mū sų prie tai są. Tik ras 
ste buk las, kad jis po to kio in ci den to iš li ko 
vi siš kai svei kas“, – pri si mi nė Po vi las.

Dir bančiam su įvai riais pro jek tais vil-
ka viš kie čiui kar tais ten ka pa tir ti ne ma žai 
stre so. Siek da mas jį su val dy ti vai ki nas nuo 
praė ju sių me tų pa bai gos sa vo kas die ny bė-
je pra dė jo nau do ti „Wim hof“ me to dą. Tai 
– spe cia lūs kvė pa vi mo pra ti mai ir me di ta-
ci ja le di nia me van de ny je, stip ri nan tys fi zi-
nes bei emo ci nes žmo gaus sa vy bes.

„Man tai iš ties pa de da. Pas te biu, kad 
da bar daug ra miau rea guo ju į tas si tua ci-
jas, ku rios anks čiau kel da vo šio kią to kią 
įtam pą. Be veik nea be jo ju, kad sa vo atei tį 
sie siu su dro nais. No rė tų si dar la biau iš-
plės ti „Dan gaus ka čių“ veik lą, su dro nais 
pa si žval gy ti ne tik po gra žiau sius Lie tu vos, 
bet ir pa sau lio kam pe lius. Ti kiu, kad sun-
kiai dir bant vis kas įma no ma“, – šyp so jo si 
pa šne ko vas.

Povilo Stankūno teigimu, dronus galima pritaikyti patiems įvairiausiems tikslams.
Asmeninio albumo nuo tr.
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Ši neįp ras ta pan de mi jos si tua ci ja pa-
lie čia mus vi sus. Gy ve ni mas pa si kei-
tė neat pa žįs ta mai. Ap link la bai daug 
bai mės, nu si vy li mo, ne ži nios... Ta čiau 
mus vie ni ja bend ras tiks las – įveik ti šį 
lai ko tar pį su kuo ma žes niais nuo sto-
liais. Pa ma žu iš moks ta me sau go ti sa ve 
ir ki tus, pa si rū pin ti tais, ku rie ne ga li 
išei ti iš na mų. Dar ne ži no me, kaip „iš-
la vi ruo si me“ su fi nan sais, ta čiau ne-
ga li me pa mirš ti ir tų, ku rie gy ve no iš 
mū sų ge ru mo ir au kų. Tai – pa ra pi jų 
ku ni gai, se se rys vie nuo lės ir baž ny čios 
tar nau to jai (zak ris ti jo nai, var go ni nin-
kai, va ly to jos). Jie ak ty viai dar buo ja si 
to liau, ta čiau tuš čio se baž ny čio se, nes 
mes vi si per si kė lė me į vir tua lų gy ve ni-
mą.

Klau san tie ji „Ma ri jos ra di jo“ tur-
būt at krei pė dė me sį į ti kin čių jų daž nai 
už duo da mą klau si mą, kaip per ka ran-
ti ną bū tų ga li ma paau ko ti Baž ny čios 
reik mėms. Šio rū pes čio pa ska tin ti no-
ri me pa kvies ti vi sus žmo nes pa si rū pin-

ti mū sų pa ra pi jų reik mė mis (mo kes-
čiais už elekt rą ir ki tus ko mu na li nius 
pa tar na vi mus). Tai ga li te pa da ry ti 
ke liais bū dais: nu neš ti au ką į kle bo ni-
ją; pa pra šy ti, kad au ką nu neš tų ki tas 
žmo gus: kai my nas, vai kai, sa va no ris; 
per ves ti pi ni gus į pa ra pi jos są skai tą. 
Taip pat ga li te už sa ky ti šv. Mi šias įpras-
to mis in ten ci jo mis: mir ties me ti nių, 
pra šy da mi svei ka tos, Die vo pa lai mos 
sau, ki tiems.

„Au ka pa ra pi jai ar šv. Mi šių už sa ky-
mas leis tų ku ni gams pa jus ti ti kin čių jų 
pa lai ky mą ir pa dė tų šį sun kų lai ką iš-
gy ven ti bend rys tė je su Vieš pa čiu ir su 
pa lai kan čiais pa ra pi jie čiais“, – ra šo ma 
Vil ka viš kio vys ku pi jos ku ri jos ap link-
raš ty je.

Bū ki me tik ra Die vo tau ta, ku rio je ti-
kin tie ji rū pi na si vie ni ki tais.

Vil ka viš kio Švč. Mer ge lės Ma ri jos 
Ap si lan ky mo pa ra pi jos 

pa sto ra ci nė ta ry ba

Bran gūs Vil ka viš kio kraš to žmo nės!
Ve ly kų ry tą var pai skam bės vi so se baž ny čio-
se, bet šv. Mi šios bus au ko ja mos už už da rų 
du rų. Jos vyks be žmo nių, be pro ce si jų, be 
įpras to šven ti nio šur mu lio ir iš kil min gu mo. 
Dva si nin kai ra gi na ti kin čiuo sius lik ti na muo-
se, su si kau pus pa si mels ti, o tie sio gi nę pa mal-
dų trans lia ci ją ste bė ti per te le vi zi ją, in ter ne-
tu, klau sy tis per ra di ją.

Vil ka viš kio de ka nas prel. Vy tau tas Gus-
tai tis, siek da mas mies te pa lai ky ti bent kiek 
šven tiš kes nę nuo tai ką, su bū rė bend ruo me nę 
ga min ti de ko ra ty vi nius mar gu čius ir jais pa gy-
vin ti ka ted ros šven to rių.

Ver bų sek ma die nį pui kią do va ną bendruo-
menei įtei kė baž ny čios pa gal bi nin kė vil ka viš-
kie tė Ina Strio kie nė. Iš ža lu my nų ji pa ga mi no 
gra žią įspū din go dy džio ver bą, ku ri pa puo šė 
pa grin di nį šven to vės įė ji mą.

Kiek vie nas sa vo ver ba, ka da gio ša ke le pri-
si lie tęs prie šios di džio sios pa šven tin tos ver-
bos į na mus par si ne šė sim bo liš kai pa šven tin-
tus ža lu my nus, ku rie, ti ki ma, šei mos na rius, 
ar ti muo sius sau gos nuo nuo ga li mų ne lai mių 
ir blo gio.

„San ta kos“ inf.

Šven ti nės pa mal dos vyks be iškilmių

Sek ma die nį šv. Ve ly kų mi šios vyks 
už už da rų Vil ka viš kio ka ted ros du rų, 
ku rias puo šia Inos Strio kie nės su kur-
ta ver ba. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Pra ban gaus ir pa si tu rin čio ky bar tie čių 
gy ve ni mo praei ties ai dai
Ky bar tų mies te lis tre čia ja me 
praė ju sio am žiaus de šimt me-
ty je „žy dė jo kaip pi na vi ja“. 
Knibž dė jo vie nuo li ka tūks tan-
čių gy ven to jų. Kiek vie na me 
na me bu vo po dvi, tris krau tu-
ves. Žmo nės pre kia vo vis kuo, 
ką tik bu vo ga li ma par duo ti. 
Kas ket vir tą na mą puo šė res-
to ra no rek la mi nės afi šos.
Šal ti niuo se tei gia ma, kad ky bar tie čiai 
vaikš čio jo už sie nie tiš kais kos tiu mais 
ir vo kiš kais šil kais pa si da bi nę. Ger da-
vo aukš čiau sios ko ky bės ka vą, li ke rį 
ir kon ja ką. Švais ty da vo si šim ti nė mis 
kaip Pa ry žiaus aris tok ra tai. O sa vait ga-
lių va ka rais trauk da vo į Eit kū nus. Daž-
niau siai ap si sto da vo vo kie čio Men ta lio 
užei go je.

De ja, po de šimt me čio Ky bar tuo se 
li ko jau tik še ši tūks tan čiai gy ven to jų. Links-
mo sios die ne lės pa sken do už marš ty je, o li-
tas pa si da rė lau kia mas sve čias. Ir vis kas dėl 
to, kad Ky bar tuo se ne be li ko gar sio sios mui-
ti nės, „už trū ko“ ma ža sis pa sie nio su si sie ki-
mas. Kaip ta kar vu tė mo čiu tės so dy bo je...

Tie, ku rie bu vo šiek tiek pa si tau pę, pa-
bė go į Kau ną. De ja, ne vi siems taip pa si se kė 
– dau ge lis de ja vo li kę Ky bar tuo se. Anks čiau 
žmo nės dir bo ar te lė se ir pel nė si iš pre ky-
bos, ta čiau pa sku ti nį ne prik lau so my bės de-
šimt me tį sė dė jo ran kas su dė ję. Tu rė jo sa vo 
skly pą, na mus ir dar žą, ku ris pa dė jo iš gy-
ven ti, bet nuo la ti nis pi ni gų šal ti nis išseko.

Bu vo siun čia mos iš ti sos de le ga ci jos į 
lai ki ną ją sos ti nę Kau ną. Su šū kiais ir do ku-
men tais, ku rie mal dau te mal da vo grą žin ti 
mui ti nę at gal į Ky bar tus. Kau nas to kio gė-
rio ati duo ti ne no rė jo. Ky bar tie čiai dar il gai 
ne ga lė jo pa ti kė ti, kad iš praei ties šlo vės li ko 
tik pe le nai.

To kia pa dė tis pa ska ti no įvai rius nuo ty-
kius. Se nais ge rais lai kais lie tu viai „ne spjau-

da vo į vo kie tes iš Eit kū nų“ – da ly da vo sa vo 
gy ve ni mą į dvi da lis: pu sė – Ky bar tuo se, pu-
sė – Prū si jo je. Atė jus į val džią Adol fui, gal-
vas į vir šų pra dė jo kel ti na cio na lis tai. Jei gu 
ky bar tie čio žmo na priim da vo Lie tu vos pi-
lie ty bę, vo kie čiai jos rei ka lau da vo iš si kraus-
ty ti į Ky bar tus. Jei gu mo te ris vis dar jaus da-
vo si vo kie tė, ra sis tai pa siū ly da vo iš si ža dė ti 
lie tu vio ir „grįž ti į do ros ke lią“.

Ky bar tų mies tą apė mu si kri zė grio vė 
šei mų gy ve ni mus. Įsi my lė ju si vo kie tė lik vi-
duo da vo vi są tur tą Eit kū nuo se ir sku bė da-
vo pas vy rą į Ky bar tus. Bet kar tais mei lę 
nu sver da vo ari jų ra sės krau jas – žmo na 
lie tu viui liep da vo nie ka da jos ne lan ky ti. 
Varg šas vy ras, ne te kęs šei mos, rau da vo si 
plau kus ir links niuo da vo pra keik tą Adol fą.

Kont ra ban da bu vo vi sų li ku sių Ky bar-
tuo se rams tis. Bet ir ji la bai su men ko, nu-
skur do, nes sie na ta po aky lai sau go ma. 
Pa sie nio vy rai ste bė da vo kiek vie no ar tė jan-
čio link ri bo ženk lio žings nį. Ta po la bai ri zi-
kin ga ne tik šil ko ga ba lą, bet ir vie ną ki tą 

apel si ną po skver nu per si neš ti. Na, kar tais 
žieb tu vė lį pa vyk da vo „pra šmu ge liuo ti“. 
Gar sūs Ky bar tų kont ra ban dininkai ta po tik 
agen tų iš Eit kū nų pa siun ti nu kais. Ri zi ka vo 
už draus tais į Lie tu vą įvež ti vai siais ir sa vo 
gal va at sa ky da vo už pa sek mes. „Te gul šim-
tas vel nių tą Hit le rį“, – skam bė jo keiks mai 
mies to gat vė se.

Vie ti niai, anks čiau no rė da vę tru pu tį 
už si dirb ti, vers da vo si apel si nų pre ky ba. 
Nuei da vo į Eit kū nus ir le ga liai par si neš da-
vo po tris apel si nus. Po to par da vi nė jo Ky-
bar tuo se už dirb da mi po de šimt cen tų nuo 
kiek vie no vai siaus. Per die ną dau gy bę kar-
tų įveik da mi tą pa tį marš ru tą, su ge bė da vo 
už si dirb ti ke le tą li tų.

Se nų jų „vers lo“ ry šių tarp vo kie čių ir 
lie tu vių nei šar dė net Adol fas. Bu vo pra kti-
kuo ja ma la bai įdo mi žve jy ba. Ky bar tie tis 
nu si pirk da vo ke le tą sva rų svies to, deš ros, 
la ši nių ir trauk da vo prie Lie po nos upe lio 
žve jo ti. Ra miai sau pa kran tė je at si sės da vo, 
už mes da vo meš ke rę. O ana pus upe lio, rei-

cho pu sė je, sė dė da vo toks pa ts meš ke-
rio to jas, ge rai pa žįs ta mas lie tu viui.

Stai ga žve jys iš vy nio da vo vir vu tę, 
prie vie no ga lo pri riš da vo svies to sva-
rą ir mes da vo į Prū si jos pu sę. To kiu 
bū du vo kie čiai gau dy da vo lie tu viš kus 
tau kus ir svies tą, o ky bar tie čiui ne ti kė-
tai „už kib da vo“ ke le tas mar kių. Prieš-
ka rio Ky bar tuo se tai bu vo pa sku ti nis 
kont ra ban dos pa si spar dy mas.

Vi sais lai kais Ky bar tus nuo Eit kū-
nų sky rė til tas per Lie po nos upe lį. 
Kar tais vo kie čiai per til tą at va ry da vo 
į Ky bar tų pa sie nio punk tą „ne ži no-
mos kil mės pi lie tį“ ir pa lik da vo. Štai, 
sa ky da vo, – lie tu vis, pa siim ki te. Paaiš-
kė da vo, kad tas ne ži no ma sis „gi męs 
Lom žo je, gy ve nęs Olan di jo je, at vy kęs 
iš Pran cū zi jos“. Ky bar tų pa sie nie čiai 
žmo ge lį ves da vo at gal į rei cho te ri to ri-
ją. Vo kie čiai ne priim da vo – at ves da vo 
ant til to vėl. Taip „ka bė da vo“ žmo gus 
tarp dan gaus ir že mės. Bu vo juo kau ja-
ma, kad ato sto gau ja nie kie no že mė je.

Tre čia ja me praė ju sio am žiaus de šimt-
me ty je Ky bar tai gar sė jo azar ti niais žai-
di mais. Ant kor tų sta lo gu lė jo stam bios 
su mos, o mies to val džia net lo ši mų ru le tę 
bu vo įtai siu si. Ket vir ta ja me de šimt me ty je, 
per kri zę, apie tai bu vo ne pa do ru net kal bė-
ti. Tik pik tų žmo nų prie kaiš tai pri min da vo 
vy rams skau džią jų praei tį.

La bai pe si mis tiš ka bu vo 1939 me tų Ky-
bar tų pa no ra ma. Tur tin ga mies to praei tis 
bu vo din gu si be ži nios, bet pri si min ti ją 
no rė jo si. O atei tis? Atei tis pa sku ti niais pir-
mos Lie tu vos Res pub li kos me tais ky bar tie-
čius ver tė krūp čio ti. Ant ro jo pa sau li nio 
ka ro ai dai vis la biau ar tė jo prie lie tu viš kų 
pa sie nio mies tų ir mies te lių.

To mas SU ŠINS KAS
Mu zie ji nin kas

Ky bar tų ge le žin ke lio sto ty je 1918 me tais.S

To ma BIRŠ TO NĖ

Kas dien su liū de siu žvel gia me 
į vis di dė jan tį už si krė tu sių jų 
CO VID-19 skai čių. Žmo nės 
ban do iš gy ven ti šį sun kų lai ko-
tar pį. Ta čiau tam tik ras vi suo-
me nės sluoks nis ig no ruo ja re-
ko men da ci jas bei drau di mus.

Ne si lai ko karantino
Nors ša lies gy ven to jų vi sais ži niask-

lai dos ka na lais pra šo ma sė dė ti na muo-
se, o ap si pirk ti ei ti tik kar tą per sa vai tę 
ir bū ti nai su as mens ap sau gos prie mo-
nė mis, ta čiau at ro do, kad Ky bar tuo se 
gy ve nan tys ro mų tau ty bės žmo nės apie 
to kius da ly kus nie ko ne gir dė jo.

Neap si ken tęs to kio jų el ge sio Ky-
bar tų feis bu ko gru pė je pra trū ko ir Č. 
Dar vi no se niū nai ti jos se niū nai tis Vi ta lius 
Ši diš kis.

„Sie kiant iš veng ti ko ro na vi ru so svei-
ka tos spe cia lis tai ra gi na vi sus lik ti na muo-
se, dė vė ti ap sau gi nes kau kes, ne si bū riuo-
ti. Ta čiau Ky bar tų „pa ži boms“ vi sa tai nė 
mo tais. Die nos me tu jie ne tik pre kiau ja 
ci ga re tė mis, bet ir gir tuok liau ja vie šo je 
vie to je. Ar il gai tai tę sis?“ – so cia li nia me 
tink le ra šė V. Ši diš kis.

Vie ša pa slap tis
Ta čiau ro mų bū ria vi ma sis nė ra vie nin-

te lė pro ble ma. Kad iš jų ga li ma leng vai 
įsi gy ti kont ra ban di nių ci ga re čių ar ki tų 
pre kių – žino visi Kybartai. Tą pa tvir ti no 
ir se niū nai tis, bu vęs po li ci jos pa rei gū nas 
V. Ši diš kis. „Pag rin di nis ro mų „vers las“ 
– pre ky ba kont ra ban di nė mis ci ga re tė mis. 
Daž niau siai jas par da vi nė ja mo te rys“, – sa-
kė ky bar tie tis.

Ky bar tų bend ruo me nės pir mi nin kas 

Vi tas Kat ke vi čius teigė ne kar tą ban dęs su-
draus min ti ne tin ka mai be siel gian čius ro-
mų tau ty bės žmo nes, bet vi suo met su lauk-
da vo ag re sy vaus at sa ko bei gra si ni mų.

„Tur būt ne be rei ka lo či go nai va di na mi 
kla jok liais. Jie mėgs ta keis ti gy ve na mą ją 
vie tą. Ne išim tis ir čia gy ve nan tie ji. Daž nai 
ten ka pa ma ty ti at vy kė lių, o kai ku rie iš jų 
net lie tu viš kai kal bė ti ne mo ka. Ma nau, kad 
šia me pa sie nio mies te ly je jiems gy ven ti la-
bai pa to gu – ar ti Ka li ning ra do sri tis, o iš 

ten plau kia kont ra ban da – pa grin di nis jų 
pra gy ve ni mo šal ti nis“, – pa sa ko jo V. Kat ke-
vi čius.

Se niū nai tis V. Ši diš kis ma no, kad ro-
mai nau do ja si tuo, jog mies te nė ra nuo lat 
pa tru liuo jan čių bei tvar ką už tik ri nan čių 
pa rei gū nų. Po li ci jos nuo va da Ky bar tuo se 
už da ry ta prieš ke le tą me tų, o kol at vyks ta 
pa rei gū nai iš Vil ka viš kio, ro mai iš si skirs to 
ir lie ka ne nu baus ti.

Ki ta ver tus, dau gu ma ro mų tau ty bės 
žmo nių ofi cia liai ne tu ri dar bo bei ne kil no-
ja mo jo tur to, to dėl išieš ko ti pi ni gų iš nu-
baus tų jų be veik neį ma no ma.

Neišsp ren džia ma bė da
Pa sak Ky bar tų se niū no Ro mo Šu no ko, 

bė dų su mies te gy ve nan čiais ki ta tau čiais 
ky la daž nai. Jam pačiam ne kar tą te ko 
vai ky ti į aikšteles be si ren kan čius ro mų 
tau ty bės jau nuo lius ir kvies ti po li ci ją. Se-
niū nas taip pat neiš ven gė gra si ni mų bei 
keiks mų.

„Ro mus su val dy ti yra sun ku. Jie lai ko si 
sa vo tra di ci jų, įsi ti ki ni mų, to dėl daž niau-
siai dis ku si jos su jais nuei na per niek. Bi jau, 
kad lai kui bė gant su jais su si tar ti bus dar 
sun kiau“, – kal bė jo se niū nas.

Se niū ni jos va do vas yra in for ma vęs ro-
mus apie ša ly je pa skelb tą ka ran ti ną ir mi nė-
jo, kad ak cen tuos, jog nuo šian dien vie šo se 
vie to se pri va lo ma bū ti tik su ap sau gi nė mis 
kau kė mis.

Ro mams ka ran ti nas ne rū pi – bū riuo ja si be ap sau gos prie mo nių ir „vers lauja“

Romų tautybės gyventojai nevengia būriuotis ir vartoti alkoholį viešose vietose.S

Projektą „Laisvės pamokos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas
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Stam bias ir ža lią sias at lie kas pra šo 
pa si lai ky ti iki ka ran ti no pa bai gos
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Vi sos at lie kų priė mi mo aikš te lės 
var tus gy ven to jams šiuo me tu 
at ke lia tik esant di de lei bū ti ny bei 
ir tik iš anks to su si ta rus. Ta čiau 
to ne ži no da mi šiukš les at ve žę 
klien tai ne no ri pil no mis prie ka bo-
mis va žiuo ti at gal.

Pa siū lė at vyk ti po ke lių die nų
Kiek vie ną pa va sa rį žmo nės puo la tvar-

ky tis kie mus, kuop ti ga ra žus ir san dė liu kus. 
Šį pa va sa rį to kie ap lin kos tvar ky mai dar la-
biau suin ten sy vė jo, mat ne ma žai gy ven to jų 
ne be vaikš to į dar bą, tad lie ka na muo se ar 
va žiuo ja į so dus, kur pa pras tai at si ran da ne-
be nau do ja mų se nų daik tų, su si kau pia au ga-
li nių at lie kų.

Ta čiau vi ru so ke lia mas pa vo jus į na-
mus iš vi jo ir at lie kų priė mi mo aikš te lių 
dar buo to jus: jie dir ba nuo to li niu bū du. 
Šiuo me tu ant di džių jų ga ba ri tų at lie kų 
bei ža lių jų at lie kų priė mi mo aikš te lių var-
tų ka bo įspė jan tys už ra šai, kad ka ran ti no 
me tu UAB Ma ri jam po lės at lie kų tvar ky mo 
cent ro (MAATC) klien tų klau si mai spren-
džia mi te le fo nu.

„Esant nea ti dė lio ti nai bū ti ny bei in te-
re san tai su si sie kia su MAATC dar buo to ju 
te le fo nu ir su si ta ria dėl su si ti ki mo iš anks-
to, lai kan tis vi sų bū ti nų jų svei ka tos ap sau-
gos ka ran ti no lai ko tar piu rei ka la vi mų“, 
– ra šo ma ant var tų pa ka bin ta me raš te.

To kia tvar ka su pran ta ma ne vi siems gy-
ven to jams.

„Pa sis ko li no me prie ka bai tę, at ve žė me 
šiukš les į aikš te lę, o ji ne dir ba. Su sis kam bi-
nus lie pė at vež ti už ke lių die nų, bet mums 
prie ka bą iš tuš tin ti rei kia. Sup ran tu dar buo-
to ją, ji ne kal ta, kad taip įsa ky ta, bet spren-
di mas už da ry ti aikš te les at ro do keis tai. Ma-
nau, kad nuė jus į pre ky bos cent rą yra kur 
kas di des nė ti ki my bė už si krės ti nei at ve žus 
at lie kas į aikš te lę, kur dar bas vyks ta lau ke, 
gry na me ore. Mes šiaip taip sa vo pro ble mą 

iš spren dė me, bet ki tas stab te lės pa ke lė je ir 
iš vers ten sa vo „tur tus“. Pa tys ra šo te, kad 
pa miš kė se šiukš lių dau gė ja. O da bar vai ruo-
to jai dar pa dan gas pra de da keis ti – juk au to-
mo bi lių dirb tu vės vei kia, skir tin gai nei jas 
prii man čios aikš te lės“, – ste bė jo si į re dak ci-
ją pa skam bi nu si laik raš čio skai ty to ja.

Ra šo si į ei lę
Nu vy kę į Šiau rės gat vė je esan čią Vil ka-

viš kio di džių jų ga ba ri tų at lie kų aikš te lę, 
var tus ra do me at kel tus: kaip tik tuo me tu 
at va žia vęs žmo gus šiukš les iš prie ka bos 
kro vė į kon tei ne rį.

At lie kų priė mė ja Ra min ta Ast raus kie-
nė pa tvir ti no, kad lai kan tis Ap lin kos mi-
nis te ri jos nu ro dy mų aikš te lė nuo la tos ne-
dir ba.

„Jei gy ven to jai skam bi na ir jiems bū-
ti niau siai rei kia iš vež ti šiukš les, su si ta ria-
me die ną, va lan dą ir at va žia vę įlei džia me. 
Dėl vie no žmo gaus tik rai ne va žiuo ja me. 
Pap ras tai at vyks ta me du kart į sa vai tę ir 

per die ną prii ma me iki de šim ties iš anks-
to už si ra šiu sių žmo nių. Vis dėl to dau gu ma 
su pran ta ir pas mus ne si ver žia, sa ko, kad 
at va žiuos pa si bai gus ka ran ti nui“, – aiš ki-
no R. Ast raus kie nė.

At ve žan tys at lie kas žmo nės su ra šo mi 
į ei lę pa gal va lan das, nes vie nu me tu į 
aikš te lę neį lei džia ma dau giau nei vie nas 
klien tas.

Tie sa, tiems, ku rie no ri at ga ben ti daik-
tų į aikš te lė je vei kian čią ati duo tu vę, šiuo 
me tu tik rai teks pa lauk ti. Kol ne si bai gė 
ka ran ti nas, nau do ti dar tin ka mi daik tai 
nei prii ma mi, nei da li ja mi jų no rin tiems 
žmo nėms.

Vi so je Lie tu vo je tas pa ts
MAATC pre ven ci nės veik los or ga ni za-

to rė Liu ci ja Bur bie nė aiš ki no, kad to kia 
at lie kų priė mi mo aikš te lių dar bo tvar ka 
ga lio ja vi so je Lie tu vo je.

„Toks nu ro dy mas duo tas iš Ap lin kos 
mi nis te ri jos. Gy ven to jų pra šo ma su si lai ky-

ti ir kol kas ne vež ti di džių jų at lie kų, bet ne 
vi si tai no ri su pras ti. Kaip tik Vil ka viš ky je 
bu vo to kia si tua ci ja: kai bu vo pra neš ta, 
kad val di nin kai dir ba nuo to li niu bū du, 
vie nas aukš tas „po nas“ vos ne ant rą die ną 
at vy kęs į už da ry tą ža lių jų at lie kų aikš te-
lę pa kė lė triukš mą, kad iš si va lė so dą, kur 
nuo per nai bu vo ne grėb ti la pai. Pa si ro do, 
jo nuo to li nis dar bas bu vo su si grėb ti la pus 
so de...“ – kal bė jo L. Bur bie nė.

MAATC at sto vė pri mi nė, kad net ir su si-
ta rę su aikš te lės dar buo to jais klien tai pri va-
lo at vyk ti dė vė da mi ap sau gos prie mo nes 
(kau kes, vien kar ti nes pirš ti nes), veng ti tie-
sio gi nio fi zi nio kon tak to, lai ky tis sau gaus 
at stu mo ir as mens hi gie nos.

L. Bur bie nė tei gė, jog at lie kų rū šia vi mo 
li ni ja vei kia ir žmo nės prie jos dir ba. Pa tal-
pos nuo lat de zin fe kuo ja mos, lai ko ma si sau-
gos rei ka la vi mų.

„Ap lin kos mi nis te ri ja rei ka lau ja, kad 
sa vii zo lia ci jo je bū nan tys žmo nės vi sas sa-
vo at lie kas tris die nas pa lai ky tų lau ke ar 
bal ko ne, tik ta da mes tų į kon tei ne rius. Bet 
tik rai la bai abe jo ju, ar daug kas to kio rei ka-
la vi mo lai ko si. O vi sos at lie kos su va žiuo ja 
pas mus ir yra rū šiuo ja mos. La bai bi jo me, 
kad mū sų dar buo to jai ne su sirg tų, ki taip vi-
sus tek tų už da ry ti ke tu rio li kai die nų“, – kal-
bė jo bend ro vės at sto vė.

Vieniems draudžia, kitiems – ne
Tad at lie kų tvar ky to jų po zi ci ja aiš ki 

– mi nis te ri ja dirb ti ne lei do.
Ta čiau gy ven to jų klau si mas te be lie ka 

at vi ras: ko dėl drau džia ma dirb ti at vi ro je 
te ri to ri jo je, kur kon tak tas su žmo nė mis 
– mi ni ma liau sias, kai tuo pat me tu vi su 
pa jė gu mu dir ba ne tik di die ji pre ky bos 
cent rai, bet ir ke li nin kai, sta ty bi nin kai, 
ga myk los, fab ri kai, kur žmo nių su si ren ka 
ir po ke lis šim tus. Nors už da ry ti ne di de li 
gė li nin kų kios ke liai, kur už stik lo sto vi po 
vie ną žmo gų...

Ki ta ver tus, jei jau mi nis te ri ja ne lei do 
dirb ti, koks tuo met yra nuo to li nis at lie kų 
tvar ky to jų dar bas, už ku rį, kaip ir už val-
di nin kų dar bą, su mo ka mo kes čių mo kė to-
jai?

Per ka ran ti ną pa pras tai už ra kin ti Vil ka viš kio di džių jų ga ba ri tų at lie kų aikš te lės 
var tai ką tik bu vo at kel ti: šiukš les į Šiau rės gat vę at ve žė iš anks to su dar buo-
to jais su si ta ręs klien tas. Au to rės nuo tr.

S

Jau ant ra sa vai tė ug nia ge siai 
vi so je Lie tu vo je ren gia rei dus.
Prieš gais ri nės gel bė ji mo tar ny bos pa-
rei gū nai pa tru liuo ja leng vai siais au to-
mo bi liais ir įspė ja gy ven to jus apie žo lės 
de gi ni mo pa vo jus, taip pat per gar sia-
kal bius primena apie ka ran ti no są ly gų 
lai ky mą si.

Vien ba lan džio 7 d. ša lies ug nia ge-
siai gel bė to jai net 83 kar tus vy ko ge sin-
ti de gan čios žo lės ir nuo jos už si de gu sių 
pa sta tų – per vie ną die ną jų su pleš kė jo 
net 12.

Vil ka viš kio ra jo no ug nia ge siai 
džiau gia si, kad vie ti niai žmo nės, ypač 
ly gi nant su Ry tų Lie tu vos gy ven to jais, 
ga na tvar kin gi, ir žo lės gais rų už fik-
suo ja ma ne daug. Nuo me tų pra džios 
gel bė to jai į de gan čias at vi ras te ri to ri-
jas bu vo iš kvies ti 7 kar tus. Di džiau sias 
2 ha plo tas iš de gė Ky bar tuo se, kai ug-
nis per si me tė nuo Ru si jos pu sė je de gi-
na mų pie vų.

Vi sos ša lies at vi ro se te ri to ri jo se šie-
met ki lo apie 850 gais rų. Iš de gė ne to li 
600 ha pie vų, ra žie nų ir miš kų.

„San ta kos“ inf.

Ug nia ge siai įspė ja 
apie pa vo jus

Ba lan džio 7 d. po pie tę į Bend ro-
sios pa gal bos cent rą pa skam bi-
nę žmo nės pra ne šė, kad Vil ka-
viš ky je, Vysk. A. Ka ro so gat vė je, 
ša lia me di nių ūkio pastatų de ga 
di de lis plo tas pie vos.

At vy kę ug nia ge siai už dau gia bu čio pa sta-
to, va di na mo jo Na po leo no dva ro, ra do 
pleš kant pri šiukš lin tą plo tą. Ap link stūk so-
jo dau gy bė su blo kuo tų sandėliukų.

Žo lė su šiukš ly nu ga na grei tai bu vo už-
ge sin ta. Iš de gė maž daug 2–3 arai plo to. Ta-
čiau, anot pa čių ug nia ge sių, jei vė jas bū tų 
pū tęs į prie šin gą pu sę, ug nis grei čiau siai 
bū tų įsi su ku si ir į me di nius sta ti nius.

Pa rei gū nų tei gi mu, gais ras ga lė jo kil ti 
dėl kaž kie no neat sar gaus el ge sio su ug ni-
mi. Gal būt į vi so kių šiukš lių bei se nų ra-
kan dų pri vers tą plo tą bu vo nu mes ta nuo-
rū ka ar deg tu kas.

„San ta kos“ inf.

Gaisras šiukš ly ne kėlė grėsmę statiniams

Šiukšlyne įsiplieskusi ugnis galėjo nusiaubti ir šalia stūksančius medinius 
sandėliukus. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio „Fa ce book“ 
paskyroje  www.facebook.com/santaka.info
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Lietuvos vals ty bės ne prik lau so my bę 
įtvir ti nu siam Stei gia ma jam Sei mui – 100 me tų
2020-ie ji  yra pa skelb ti Lie tu-
vos  Stei gia mo jo  Sei mo šimt-
me čio me tais. Taip sie kia ma 
pri min ti pir mo jo mo der nių jų 
lai kų Lie tu vos par la men to 
nuo pel nus vals ty bin gu mui 
Bū tent ši ins ti tu ci ja įsta ty-
mais įtvir ti no Lie tu vos vals-
ty bės ne prik lau so my bę.

Įpa rei go jo Va sa rio 16-osios 
ak tas
Šie met mi ni me reikš min gą is to ri-

nę da tą – ge gu žės 15 d. su kan ka 100 
me tų, kai 1920 m. dar bą pra dė jo vi sos 
tau tos bal sais iš rink tas Stei gia ma sis 
Sei mas.

Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš tys-
tės lai kais Sei mą rink da vo tik ba jo riš-
ko ji di duo me nė.

Va sa rio 16-osios ak tas skel bė, kad 
„Lie tu vos vals ty bės pa ma tus ir jos 
san ty kius su ki to mis vals ty bė mis pri-
va lo ga lu ti nai nu sta ty ti kiek ga li ma 
grei čiau su šauk tas stei gia ma sis sei-
mas, de mok ra ti niu bū du jos gy ven to-
jų iš rink tas.“

Tai gi Stei gia mą jį Sei mą rin ko vi si Lie tu-
vos gy ven to jai, tarp jų mo te rys ir tau ti nės 
ma žu mos: žy dai, vo kie čiai, len kai. Nus ta ty-
tas rin kė jų am žius – nuo 21 me tų. Tai bu vo 
pir mie ji tik rai de mok ra tiš ki, lais vi ir slap ti 
rin ki mai, ku riuo se da ly va vo Lie tu vos gy-
ven to jai.

Įvai riais skai čia vi mais rin ki muo se da-
ly va vo 90 pro c. rin kė jų. Bal sa vo 682 291 
as muo. Aiš ku, kad dėl ne tiks lių rin kė jų są-
ra šų ne ži no ma, kiek gy ven to jų į bal suo to jų 
są ra šus ne pa te ko. Ma ri jam po lės rin ki mų 
apy gar dos do ku men tuo se prie rin kė jų skai-
čiaus yra pa sta ba, kad „ži nios ne tiks lios, 
nes ne vi si vals čiai pa tei kė ži nias, skir tu mas 
di de lis ne bus“. Ma ri jam po lės ap skri ty je rin-

ki mai vy ko pro ble miš kai, mat į jos rin ki mų 
apy gar dą įė jo len kų oku puo tos Sei nų ir Su-
val kų ap skri tys.

Agi ta vo pla ka tais ir gy vu žo džiu
Priešrinkiminė agi ta ci ja, taip pat pa tys 

rin ki mai vy ko ar šios ko vos su išo rės ir vi-
daus prie šais są ly go mis. Jau na be si ku rian ti 

vals ty bė ko vė si su Rau do no sios ar mi jos, 
ber mon ti nin kų ir len kų ka ri niais da li-
niais.

Su reng ti rin ki mus, kai nė ra tiks lios 
te ri to ri jos, stip rios vie ti nės val džios, ne-
tu rint tiks lių rin kė jų są ra šų, bu vo su dė-
tin ga. Be ra di jo lai dų, be laik raš čių, tik 
pla ka tais ir gy vu žo džiu bu vo sklei džia-
mos būsimo Sei mo idė jos ir į jį ren ka mų 

po li ti nių par ti jų pro gra mos.
Su tei kus bal sa vi mo tei ses mo te rims su-

lauk ti jų bal sų ti kė jo si kon ser va ty ves nių 
par ti jų, ūki nin kų at sto vai.

Par ti jų kandidatai rink da vo si prie baž-
ny čių ir mies te lių aikš tė se ar tur ga vie tė se, 
ten rėž da vo pra kal bas „nuo bač kos“.

Bal sa vi mas vy ko ba lan džio 14–16 d.

Atė ju siam į rin ki mų būs ti nę rin-
kė jui bu vo įtei kia mas vo kas ir bal sa-
vi mo biu le te nis.

Ly de ris – Krikš čio nių 
de mok ra tų blo kas

Į Stei gia mą jį Sei mą bu vo iš rink ta 
112 at sto vų. Lie tu viai ga vo 91 pro c., 
žy dai – 5,9 pro c., len kai – 2,6 pro c. bal-
sų. Sus kai čia vus bal sus išaiš kė jo, kad 
rin ki mus lai mė jo Krikš čio nių de mok-
ra tų blo kas (KDB), ku rį su da rė Krikš-
čio nių de mok ra tų par ti ja, Lie tu vos 
ūki nin kų są jun ga ir Lie tu vos dar bo 
fe de ra ci ja. Ga vęs dau gu mą bal sų KDB 
lai mė jo 59 vie tas. Ant ro je po zi ci jo je 
bu vo Vals tie čių liau di nin kų blo kas 
(29 vie tos), tre čio je – Lie tu vos so cial-
de mok ra tų par ti ja (14 vie tų), tau ti nės 
ma žu mos ga vo 10 vie tų.

Stei gia ma ja me Sei me (jis dir bo 
28 mė ne sius) po sė džia vo 17 iš Vil ka-
viš kio kraš to ki lu sių at sto vų, iš rink tų 
Ma ri jam po lės, Vil ka viš kio ir Kau no 
rin ki mų apy gar do se.

Iš 5 į Stei gia mą jį Sei mą iš rink tų 
mo te rų – 2 mū sų kraš tie tės. Tai Mag-
da le na Drau ge ly tė-Gal di kie nė (be je, 
bu vo iš rink tas ir jos bro lis Eli zie jus) 

iš Bar daus kų kai mo ir mo ky to ja Ona Mu raš-
kai tė-Ra čiu kai tie nė, ki lu si iš Ky bar tų. Ji iš-
rink ta Ma ri jam po lės rin ki mų apy gar do je.

Per pu sę me tų pa si kei tė net 38 na riai, 
tad iš vi so Stei gia ma ja me Sei me dir bo 150 
tau tos at sto vų.

Va do va vo su val kie čiai
Kau ne su si rin kę Stei gia mo jo Sei mo na-

riai po sė dį pra dė jo iš kil mė mis, ei ty nė mis 
į Ka ro mu zie jaus kie me lį. Gė lė mis ap do va-
no tus Sei mo na rius mi nios kau nie čių džiu-
giais šū kiais pa ly dė jo į Mu zi ki nį teat rą.

Pir mą jį po sė dį pra dė jo vy riau sia am-
žiu mi Stei gia mo jo Sei mo na rė ra šy to ja 
Gab rie lė Pet ke vi čai tė-Bi tė.

Nukelta į 10 p.]

Lietuvos Steigiamojo Seimo nariai prie paminklo žuvusiesiems už Lietuvos laisvę Karo mu-
ziejaus sodelyje (Kaunas, 1922 m. gegužės 15 d.). Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondo nuo tr.

S

Pirmieji de mok ra tiš ki, 
lais vi ir slap ti rin ki mai 
Lietuvoje įvyko 1920 m. 
balandžio 14–16 d.

Atkelta iš 3 p.

Griež ta tvar ka
Nors skry džių gra fi kas su da ro mas mė-

ne siui į prie kį, bet nu tin ka taip, jog pa sku-
ti nę aki mir ką ga li pa si keis ti skry džio kryp-
tis. Taip kar tą nu ti ko ir Rū tai. At vy ku si į 
oro uos tą stiuar de sė su ži no jo, jog vie to je 
skry džio į Ni ge ri ją (Af ri ka), ji tu rės ke liau ti 
į Kua la Lum pu rą (Ma lai zi ja).

„Stiuar de sė tu ri bū ti pa si ruo šu si vis-
kam, ir nie kam ne svar bu, kad ne si nusitei-
kusi to li mes niam skry džiui ir ne tu ri įsi dė ju-
si pa grin di nių daik tų“, – pa sa ko jo Rū ta.

Nors skry džių pa ly do vų gy ve ni mo tem-
pas itin in ten sy vus, ta čiau dar bo lai kas 
griež tai re gu liuo ja mas. Yra nu ma ty ta, kiek 
va lan dų per mė ne sį pri va lo ma pra leis ti 
ore. O jei gu su tei kia mos 4–5 lais vos die nos, 
po jų lau kia itin to li mas skry dis.

„Kar tą su gal vo jau nu vyk ti į Ja po ni ją 
dviem die noms. Ta čiau iš kar to bu vau įspė-
ta, kad tu riu grįž ti ke lio mis die no mis anks-
čiau, jog spė čiau pail sė ti prieš bū si mą skry-
dį“, – pa sa ko jo Rū ta.

Stab dė skry džius
Dirb da ma stiuar de se mer gi na ap lan kė 

ne ma žai pa sau lio ša lių ir pri pra to prie ak-
ty vaus gy ve ni mo bū do. Ta čiau šiuo me tu ji 
pri vers ta gy ven ti sės liau ir lai ky tis be veik 

] vi sa me pa sau ly je pa skelb to ka ran ti no.
Rū ta dir ba vie no je di džiau sių oro li ni jų, 

ku ri jun gia 85 pa sau lio ša lis. Ta čiau pan de-
mi ja pa lie tė ir ją – skry džių bend ro vei stai-
ga te ko stab dy ti sa vo dar bą.

„Pir mie ji pa si kei ti mai mus pa sie kė la-
bai grei tai. Tuo me tu ko ro na vi ru sas bu vo 
nu sta ty tas ke liems žmo nėms Ki ni jo je, o 
mes kaip tik tu rė jo me su pla nuo tą skry dį į 
šią ša lį. Įgu los na riai ne no rė jo skris ti. Ži no-
ma, bu vo im ta si pa pil do mų sau gos prie mo-
nių: ga lė jo me dė vė ti ap sau gi nes kau kes bei 
pirš ti nes. Bu vo me in for muo ti, jog tu ri me 
at kreip ti dė me sį į ke lei vių svei ka tą ir ste bė-
ti, ar skren dan tie ji ne tu ri vi ru so po žy mių“, 
– pa sa ko jo R. Gra žu ly tė.

Pa sak jos, va sa rį vi si ke lei viai, skridę iš 
Pe ki no, bu vo iš sa miai tik ri na mi. Žmo nės 
tu rė jo at vyk ti į oro uos tą bent 8 valandas 
prieš skry dį, jiems bu vo at lie ka mi tes tai, ir 
tik ta da, jei gu ke lei vis bū da vo svei kas, bu vo 
lei džia ma skris ti.

Ne ti kė tas skam bu tis
Šiuo su dė tin gu lai ko tar piu Rū ta neiš ven-

gė ke lio nės į Ki ni ją. „Tu rė jau va di na mą jį bu-
dė ji mą na muo se. La ga mi nai bu vo su krau ti 
ir ruo šiau si mie go ti, bet stai ga pa ma čiau 
pa kei ti mus gra fi ke – vos pra švi tus ma nęs 
lau kė skry dis į Pe ki ną. Apė mė dve jo pi jaus-
mai. No rė jau im ti te le fo ną į ran kas bei pra-

neš ti, kad ser gu, ta čiau su si lai kiau. Įgu los 
na riai prieš skry dį bu vo slo gios nuo tai kos. 
Da lis iš jų tu ri šei mas, vai kus, tė vus, to dėl 
la biau siai bai mi no si ne dėl sa vęs, bet dėl ar-
ti mų jų“, – pa sa ko jo Rū ta.

Po ku rio lai ko oro li ni jų bend ro vė su-
stab dė skry džius į Ki ni ją, ir šiuo spren di mu 
džiau gė si vi si dar buo to jai. Ta čiau, kai vi-
ru sas pa sie kė Ita li ją ir ki tas Eu ro pos ša lis, 
dau ge lis vėl su ne ri mo. Kas dien keis da vo si 
stiuar de sių skry džių gra fi kai ir si tua ci ja 
ta po su dė tin ga. Vis dau giau ša lių pra ne šė 
apie ju dė ji mo ap ri bo ji mus, ir ko vo pa bai go-
je kom pa ni ja ofi cia liai pra ne šė, jog su stab-
do vi sus skry džius.

Nuo ko vo vi du rio vi si įgu los na riai bu-
vo tes tuo ja mi ir tik su lau kę nei gia mo tes to 
at sa ky mo ga lė jo tęs ti sa vo dar bą. Rū tai taip 
pat bu vo at lik tas ko ro na vi ru so tes tas. Nors 
ty ri mo re zul ta tas bu vo nei gia mas, ta čiau 
Dubajuje gyvenanti mer gi na pri va lo lai ky-
tis sa vii zo lia ci jos, prie šin gu at ve ju jai tek tų 
su si mo kė ti 50 000 dir ha mų (be veik 12 tūks t. 
eu rų) bau dą. Avia kom pa ni ja kas dien pa tei-
kia in for ma ci jos apie si tua ci ją pa sau ly je bei 
ra gi na dar buo to jus už siim ti sa viug da.

Rū ta lau kė į Du ba jų turėjusių at vykti ar-
ti mų jų, ta čiau su pla nuo tas ato sto gas pa kei-
tė sa vii zo lia ci ja na muo se. Ji dėl to ne liū di, 
džiau gia si, kad ga li bend rau ti te le fo nu su 
ar ti mai siais, ir ži no, kad šie sau gūs.

Skry džių pa ly do vės bagažas – žinios ir atsakomybė

Vil ka viš kio kraš to li te ra tai 
kvie čia mi ne keis ti tra di ci jos ir, 
kaip kas met, jung tis į di dį jį kū-
rė jų sam bū rį – Ma žą jį poe zi jos 
pa va sa rį, ku ris šie met mi ni 
sa vo gy va vi mo 30-me tį.
Ge gu žės mė ne sį „San ta kos“ laik raš tis 
Ma žo jo poe zi jos pa va sa rio da ly vių kū-
ry bai pa skirs vi są at lan ką. Gal si tua ci ja 
ir ne leis su si bur ti į di des nį ren gi nį, bet 
ga li my bė vi siems pa si džiaug ti ei liuo tu 
žo džiu spaudoje tik rai bus.

No rin čių jų da ly vau ti ju bi lie ji nia-
me sam bū ry je kū ry bos lau kia ma iki 
ba lan džio 25 die nos. Po 1–3 ei lė raš čius 
rei kia siųs ti į „San ta kos“ re dak ci ją ad-
re su: Vil niaus g. 23, Vil ka viš kis, kū ry bą 
ga li ma pa teik ti el. p. laimavbl@gmail.
com ar ba redakcija@santaka.in fo.

Or ga ni za to rių inf.

Poe zi ja džiaug si mės 
ge gu žę

www.santaka.info, pasirinkę rubriką „Prenumerata“ arba „Reklama“.

Užsiprenumeruoti „Santaką“, užsisakyti skelbimą galite neišeidami iš namų – internetu
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Po pie žiaus Pran ciš kaus pa moks las
Evan ge li ja pa gal Mor kų 
(Mk 4, 35-41)
Tą pa čią die ną, atė jus va ka rui, jis ta-

rė mo ki niams: „Ir ki tės į aną pu sę!“ At lei-
dę žmo nes, jie taip jį ir pa siė mė, kaip jis 
val ty je sė dė jo. Drau ge plau kė ke lios ki-
tos val tys. Tuo met pa ki lo di džiu lė vėt ra, 
ir ban gos ėmė lie tis į val tį taip, kad val tį 
jau sė mė. Jė zus bu vo val ties ga le ir mie-
go jo ant pa gal vės. Mo ki niai pa ža di no jį, 
šauk da mi: „Mo ky to jau, tau ne rū pi, kad 
mes žū va me?“ At bu dęs jis su drau dė vėt-
rą ir įsa kė eže rui: „Nu tilk, nu si ra mink!“ 
Tuoj pat vė jas nu ti lo, ir pa si da rė vi siš-
kai ra mu. O Jė zus ta rė: „Ko dėl jūs to kie 
bai lūs? Ar gi jums te bes tin ga ti kė ji mo?!“ 
Juos pa ga vo di di bai mė, ir jie kal bė jo vie-
nas ki tam: „Kas gi jis toks? Net vė jas ir 
ma rios jo klau so!“

Šven to jo Tė vo ho mi li ja
„Atė jus va ka rui“ (Mk 4, 35) – taip 

pra si de da Evan ge li ja, ku rios ką tik klau-
sė mės. At ro do, kad jau iš ti sas sa vai tes 
tę sia si va ka ras. Tirš tos su te mos den gia 
mū sų aikš tes, gat ves ir mies tus; jos už-
val dė mū sų gy ve ni mus ir vis ką pri pil dė 
spen gian čios ty los ir sle gian čios tuš tu-
mos, ku ri vis ką sting do: jau čia me ją ore, 
ma to me žmo nių ges tuo se ir žvilgs niuo-
se. Esa me iš si gan dę ir pa si me tę. Kaip mo-
ki nius Evan ge li jo je, ir mus stai ga už klu-
po ne lauk ta šėls tan ti aud ra. Sup ra to me, 
kad vi si plau kia me vie na val ti mi, esa me 
pa žei džia mi ir pa si me tę, ta čiau tuo pat 
me tu – svar būs ir rei ka lin gi, vi si tu ri me 
irk luo ti kar tu, vie ni ki tus guos ti. Vi si 
esa me šio je val ty je. Kaip anie mo ki niai, 
ku rie iš si gan dę vie nu bal su šau kė: „Žū-
va me“ (Mk 4, 38), taip ir mes su pra to me, 
kad ne ga li me kiek vie nas ei ti kas sau, bet 
tu ri me ei ti vi si kar tu.

Ne sun ku sa ve at pa žin ti šia me pa sa-
ko ji me, bet sun ku su pras ti Jė zaus lai ky-
se ną. Kai mo ki niai iš si gan dę puo la į ne-
vil tį, jis tuo me tu yra skęs tan čios val ties 
ga le. Ir ką gi jis da ro? Ne pai sy da mas vi sų 
šur mu lio jis ra miai sau mie ga, vi siš kai 
pa si ti kė da mas Tė vu. Tai, be je, vie nin te-
lis kar tas, kai Evan ge li ja kal ba apie mie-
gan tį Jė zų. Kai pa ža din tas jis nu ra mi na 
vė ją ir van de nį, krei pia si į mo ki nius su 
prie kaiš to gai da bal se: „Ko dėl jūs to kie 
bai lūs? Ar gi jums te bes tin ga ti kė ji mo?!“ 
(Mk 4, 40). Pa ban dy ki me tai su pras ti. Kas 
gi yra ta ti kė ji mo sto ka, taip la bai ne su de-
ri na ma su Jė zaus pa si ti kė ji mu? Mo ki niai 
ne bu vo lio vę si juo ti kė ti, nes jo šau kė si. 
Pa si žiū rė ki me, kaip šau kė si. „Mo ky to-
jau, tau ne rū pi, kad mes žū va me?“ (Mk 
4, 38). „Ne rū pi“. Jie ma no, kad Jė zus jais 
ne si rū pi na, kad jie jam ne svar būs. Taip 
pat mums, mū sų šei mo se skau da, kai gir-
di me sa kant: „Ko dėl gi tau ne rū pi?“ Šis 
sa ki nys žei džia ir su ke lia aud ras. Jis tik-
riau siai su krė tė ir Jė zų. Nes juk nie kas 
ki tas taip mu mis ne si rū pi na, kaip Jė zus. 
Ir iš tie sų, kai pa si ti kė ji mą pra ran dan tys 
mo ki niai ėmė šauk tis pa gal bos, jis juos 
iš gel bė jo.

Aud ra nu plė šia kau kę, ati den gia mū-
sų pa žei džia mu mą, ap nuo gi na mū sų 
ne tik rą ir pa vir šu ti niš ką sau gu mą, su 
ku riuo kū rė me sa vo pla nus, pro jek tus, 
san ty kius ir prio ri te tus. Pa ro do, kaip 
bu vo me už mi gę ir pa li kę tai, kas mus 
mai ti na, pa lai ko, kas duo da jė gų mū sų 
gy ve ni mui ir mū sų bend ruo me nei. Aud-
ra iš ke lia į die nos švie są vi sas mū sų pa-
stan gas pa slėp ti ir už mirš ti tai, kas mai-
ti no mū sų tau tų sie lą, vi sus ban dy mus 
sa ve nu skaus min ti ta ria mai iš ga nin gais 
bū dais, ne no rą su grįž ti prie sa vo šak nų 
ir sem tis pro tė vių iš min ties – o tai iš mū-

sų atė mė at spa ru mą, rei ka lin gą, kad iš-
tver tu me ne gan das.

Aud ros me tu nu kri to gri mas, vi si ste-
reo ti pai, ku riais dangs tė me sa vą jį ego, 
bai min da mie si dėl sa vo įvaiz džio. Dar 
kar tą bu vo ati deng ta ta pa lai min ta mū-
sų vi sų pri klau so my bė, nuo ku rios neį-
ma no ma pa bėg ti, – mū sų kaip bro lių ir 
se se rų sa vi tar pio pri klau so my bė.

„Ko dėl jūs to kie bai lūs? Ar gi jums te-
bes tin ga ti kė ji mo?!“ Vieš pa tie, ta vo žo dis 
šį va ka rą skir tas mums vi siems. Šia me 
pa sau ly je, ku rį tu my li la biau už mus, 
mes vi su grei čiu sku bė jo me pir myn, 
jaus da mie si ga lin gi ir vi sa ga liai. Trokš da-
mi nau dos, lei do me, kad mus pa verg tų 
daik tai ir svai gin tų grei tis. Nek rei pė me 
dė me sio į ta vo įspė ji mus, ne sus to jo me, 
ma ty da mi ka rus ir pa sau li nio mas to ne-
tei sin gu mą, ne klau sė me vargs tan čių jų ir 
sun kiai ser gan čios mū sų pla ne tos šauks-
mo. Be bai miai skver bė mės pir myn, ma-
ny da mi, kad ser gan čia me pa sau ly je iš lik-
si me svei ki. Da bar, plauk da mi aud rin ga 
jū ra, mal dau ja me ta ve: „Pa busk, Vieš pa-
tie!“

„Ko dėl jūs to kie bai lūs? Ar gi jums te-
bes tin ga ti kė ji mo?!“ Tu, Vieš pa tie, mus 
pra šai, kad ti kė tu me. Ne tik pra šai ti kė ti, 
kad tu esi, bet pra šai, kad pas ta ve atei-
tu me ir ta vi mi pa si ti kė tu me. Ga vė nios 
me tu skam ba ta vo karš tas ra gi ni mas: 
„At si vers ki te“, „Grįž ki te pas ma ne vi sa 
sa vo šir di mi“ (Jl 2, 12). Tu no ri, kad šis 
iš ban dy mų me tas mums bū tų pa si rin ki-
mo me tas. Tai ne ta vo tei si mo, bet mū sų 
pa si rin ki mo me tas – me tas rink tis tarp 
to, kas svar bu ir kas praei na, at skir ti 
tai, kas bū ti na ir kas ne. Tai me tas nu-
sta ty ti kur są į ta ve, Vieš pa tie, ir į ki tus 
žmo nes. Ma to me dau gy bę pa vyz din gų 
bend ra ke lei vių, ku rie, nors ir bai mės 
sle gia mi, rea ga vo au ko da mi sa vo gy vy-
bes. Šven to sios Dva sios jė ga vei kia per 
drą sų ir dos nų pa siau ko ji mą. Šven to-
sios Dva sios gy vy bė at per ka ir pa da ro 
ver tin gas mū sų gy vy bes, pa ro do, kaip 
jos su si ju sios su ki tais žmo nė mis ir kaip 
yra pri klau so mos nuo pa pras tų žmo nių, 
daž nai ne ži no mų, ne mi ni mų laik raš čių 

ir žur na lų ant raš tė se. Jie ne pa ten ka į 
nau jau sių šou sce ną, ta čiau, be jo kios 
abe jo nės, lem tin gus mū sų is to ri jos pus-
la pius ra šo jie: gy dy to jai, slau gės ir slau-
gai, mais to par duo tu vių dar buo to jai, 
ser gan čių žmo nių pri žiū rė to jai, trans-
por to dar buo to jai, po li ci nin kai, sa va no-
riai, ku ni gai, vie nuo lės ir dau gy bė ki tų, 
su pra tu sių, kad nie kas ne ga li iš si gel bė ti 
vien sa vo jė go mis.

Ma ty da mi žmo nių kan čią, ku ri yra 
tik ros mū sų tau tų pa žan gos ma tas, iš 
nau jo at ran da me ir su pran ta me Jė zaus 
ku ni giš ko sios mal dos pra smę: „Kad vi si 
bū tų vie na“ (Jn 17, 21). Kiek daug žmo-
nių ne sė da mi pa ni kos sa vo kant riu ir 
at sa kin gu dar bu mus mo ko vil ties. Kiek 
tė vų, mo ti nų, se ne lių, mo ky to jų ma žais 
kas die ni niais ges tais pa de da vai kams 
iš kęs ti da bar ti nę kri zę, pri de rin ti prie 
rei ka la vi mų kai ku riuos įpro čius, drą si-
na ne nu leis ti akių ir mo ko mal dos. Kiek 
žmo nių mel džia si, pa de da ki tiems ir au-
ko ja si vi sų la bui. Mal da ir ty lus tar na vi-
mas yra mū sų ga lin gi gink lai.

„Ko dėl jūs to kie bai lūs? Ar gi jums te-
bes tin ga ti kė ji mo?!“ Ti kė ji mo pra džia – 
tai su pras ti, kad mums rei kia iš ga ny mo. 
Ne sa me vi siš kai sa va ran kiš ki, jei esa me 
vie ni – skęs ta me. Mums rei kia Vieš pa-
ties, kaip se nų lai kų jū rei viams rei kė jo 
žvaigž džių. Pa sik vies ki me Jė zų į sa vo gy-
ve ni mo val tis. Su dė ki me jam po ko jų sa-
vo bai mes, kad jis jas su nai kin tų. Ir mes, 
kaip tie mo ki niai, bu vę val ty je, su pra si-
me, kad su juo ne nus kę si me. To kia yra 
Die vo ga lia: ji pa krei pia į ge ra vi sa, kas 
mums nu tin ka, net ir blo gus da ly kus. Jis 
nu ra mi na mū sų aud ras, nes su Die vu gy-
vy bė nie ka da ne mirš ta.

Vieš pats krei pia si į mus, iš tik tus aud-
ros, ir ra gi na pa bus ti, im tis so li da ru mo, 
gy ven ti su tvir ta vil ti mi, ku ri mus pa-
lai ko ir su tei kia pra smę šio mis va lan-
do mis, kai at ro do, kad vis kas ap lin kui 
skęs ta. Vieš pats mus ža di na, kad mes 
pa ža din tu me ir at gai vin tu me sa vo ve ly-
ki nį ti kė ji mą. Tu ri me in ka rą – jo kry žius 
mus iš gel bė jo. Tu ri me vai rą – jo kry žiu-
mi esa me at pirk ti. Tu ri me vil tį – jo kry-

žius mus pa gy dė ir ap ka bi no, kad nie kas 
mū sų neats kir tų nuo jo iš ga nin go sios 
mei lės. Gy ven da mi at skir ti nuo ki tų, ne-
ga lė da mi su ki tais su si tik ti ir pa si da ly ti 
jaus mais, sto ko da mi dau gy bės da ly kų, 
dar kar tą įsi klau sy ki me į gelbs tin čią 
ži nią: jis pri si kė lė ir gy ve na su mu mis. 
Vieš pats nuo kry žiaus mus pra šo at ras ti 
mū sų lau kian tį gy ve ni mą, žiū rė ti į tuos, 
ku rie mū sų šau kia si, at pa žin ti, stip rin ti 
ir dau gin ti ma lo nę, ku ri yra mu my se. 
Ne ge sin ki me nu si lpu sios ug ne lės (plg. 
Iz 42, 3). Leis ki me, kad ji su lieps no tų vil-
ti mi.

Ap ka bin ti kry žių reiš kia tu rė ti drą sos 
sto ti akis ta ton su vi sais da bar ti nio me to 
prieš ta ra vi mais, už mirš ti troš ki mą bū ti 
vi sa ga liais ir vis ko daug tu rė ti, su teik ti 
dau giau vie tos Šven to sios Dva sios ska ti-
na mam kū ry bin gu mui. Tai reiš kia tu rė ti 
drą sos at ver ti nau jas erd ves, ku rio se vi si 
jaus tų si lau kia mi, kur ti nau ją sve tin gu-
mą, bro ly bę ir so li da ru mą. Bu vo me iš gel-
bė ti jo kry žiu mi, kad priim tu me vil tį ir 
leis tu me, kad ji pa lai ky tų mū sų pa stan-
gas, ties tų nau jus ke lius, kad ga lė tu me 
vis la biau rū pin tis sa vo ir ki tų ge ro ve. 
Ap ka bin ti Vieš pa tį, kad ap ka bin tu me vil-
tį, – štai kur ti kė ji mo jė ga, ku ri iš va duo ja 
iš bai mės ir ap do va no ja vil ti mi.

„Ko dėl jūs to kie bai lūs? Ar gi jums te-
bes tin ga ti kė ji mo?!“ Bran gie ji bro liai ir 
se se rys, iš šios vie tos, by lo jan čios apie 
tvir tą kaip uo la Pet ro ti kė ji mą, trokš tu 
šį va ka rą jus vi sus pa ti kė ti Vieš pa čiui ir 
pra šy ti jums Šven čiau sio sios Mer ge lės, 
Die vo tau tos svei ka tos ir per aud rin gą jū-
rą ve dan čios žvaigž dės, už ta ri mo. Iš šios 
vie tos, ku rią juo sia Ro mos mies tą ir pa-
sau lį ap ka bi nan ti ko lo na da, te pa sie kia 
jus kaip guo džian tis ap ka bi ni mas Die vo 
pa lai mi ni mas. Vieš pa tie, lai mink pa sau-
lį, su teik svei ka tą kū nams ir pa guo dą 
šir dims. Tu mus pra šai ne bi jo ti, ta čiau 
mū sų ti kė ji mas silp nas ir mes iš si gan dę. 
Ne pa lik mū sų, Vieš pa tie, vie nų aud ro je. 
Vėl mums sa kyk: „Jūs ne bi jo ki te!“ O mes, 
kar tu su Pet ru, pa ves ki me tau vi sus sa vo 
rū pes čius, nes tu mu mis rū pi nie si (plg. 1 
Pt 5, 7).

Šventasis Tėvas pamokslą pasakė ypa tin go jo pa lai mi ni mo „Ur bi et Or bi“ (liet. „Mies tui ir pa sau liui“) me tu ko vo 27 die ną. 
 vaticannews.va nuo tr.
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Ofsetinė spauda, 4 sp. l. Ind. 67305, SL 083

Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9000 Eur.  
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 10 000 Eur.

Tiražas – 4204 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

Lietuvos vals ty bės ne prik lau so my bę 
įtvir ti nu siam Stei gia ma jam Sei mui – 100 me tų

Atkelta iš 8 p.

Įdo mi de ta lė: Sei mo va do vy bės prie ky je 
bu vo be veik vien su val kie čiai, iš sky rus iš-
rink tą jį Sei mo Pir mi nin ką Alek sand rą Stul-
gins kį. Pir ma sis Sei mo vi ce pir mi nin kas Jus-
ti nas Stau gai tis – iš Ša kių kraš to, ant ra sis 
vi ce pir mi nin kas Jo nas Stau gai tis – iš Pae že-
rių vals čiaus, Sei mo sek re to rė Ona Mu raš-
kai tė-Ra čiu kai tie nė (be je, jau niau sia Sei mo 
na rė) bu vo ki lu si iš Ky bar tų, mo ky to ja vo 
Ma ri jam po lė je.

Lin kė ji mai Lie tu vai
Sa vo lin kė ji me Lie tu vai O. Mu raš kai tė-

Ra čiu kai tie nė ra šė: „Lais va mo te ris, lais va 
tau ta. Pa dė ki te mo te riai įgy ven din ti no rą, 
pa siek si te dan gų ant že mės.“

Gra žia lie tu vių kal ba pa ra šęs žy dų frak-
ci jos na rys Oze ris Fin kelš tei nas Lie tu vai 
pa lin kė jo: „Kai po žy das, aš di džiuo juo si, 
kad pri klau sau tau tai, ku ri nie kuo met nie-
ko ne slėg da vo, kai po lie tu vis, aš no rė čiau 
pri klau sy ti vals ty bei, ku ri nie kuo met nie ko 
ne slėgs.“

Sei mo na rys iš Vil ka viš kio Ka zys Gen ce-
vi čius lin kė jo: „Per ko vą ir švie są įgy si me 
sa vą ją tie są.“ Jo nas Stau gai tis iš Pae že rių 
vals čiaus ra šė: „Lie tu vių tau ta nie kuo met 
ne su tiks ver gau ti ir sa vo lais vės bei ne prik-
lau so my bės iš si ža dė ti.“

Iš Sei mo pa si trau ku sį Juo zą Vai lo kai tį 
1922 m. ko vą pa kei tė vals tie tis iš Al vi to vals-
čiaus Vin cas Gra jaus kas. Jis dir bo ko mi si jo-
je, ren gu sio je lai ki ną ją, vė liau – nuo la ti nę 
Kons ti tu ci jas, ple na ri niuo se po sė džiuo se 
ne kal bė jo.

Dėl es mi nių klau si mų su tar da vo
Sei mo so cial de mok ra tai pa si skel bė opo-

zi ci ja ir į ren ka mus or ga nus at sto vų ne de-

]

le ga vo. Ryš kiais ir daž nais pa si sa ky mais, 
rep li ko mis pa si žy mė jo so cial de mok ra tas 
vil ka viš kie tis Je ro ni mas Pleč kai tis. Tai jis 
po Tre čio jo Sei mo pa lei di mo, An ta nui Sme-
to nai ta pus vien val džiu Pre zi den tu, su kė lė 
su ki li mus Tau ra gė je ir Aly tu je, siek da mas 
at kur ti de mok ra ti nę res pub li ką. J. Pleč kai tis 
ir bend ra min čiai iš Stei gia mo jo Sei mo lai kų 
vė liau tu rė jo pa lik ti Lie tu vą, o ki ti pa te ko į 
lie tu viš ką sias kon cent ra ci jos sto vyk las.

Stei gia ma sis Sei mas at li ko di džiu lį dar-
bą, tei siš kai tau tos var du at kū ręs vals ty bę 
ir įtvir ti nęs jos ne prik lau so my bę. Priim ta 
Kons ti tu ci ja, la bai ra di ka lus Že mės re for-
mos įsta ty mas, su da ry ta Vy riau sy bė.

Aki vaiz daus pa vo jaus aki vaiz do je Sei-
mas, ne žiū rė da mas ideo lo gi nių skir ty bių, 
su tar da vo es mi niais klau si mais, ypač dėl 
ne prik lau so my bės gy ni mo ir san ty kių su 
Len ki ja, šiai oku pa vus Vil nių. Čia ne prieš-
ta ra vo nei tau ti nės ma žu mos (iš sky rus 
len kus), nei opo zi ci jo je bu vę so cial de mok-
ra tai.

Val dan čio ji dau gu ma su ti ko pa tvir tin ti 
1920 m. bir že lio 23 d. Ka zio Gri niaus (vals-
tie čio liau di nin ko, taip pat su val kie čio) iš 
miš rių frak ci jų su da ry tą Vy riau sy bę.

Jo je vi daus rei ka lų mi nist ro po stą užė-
mė E. Drau ge lis. Jo se suo M. Drau ge ly tė-Gal-
di kie nė daug nu vei kė kur da ma Lie tu vos 

švie ti mo sis te mą bei gin da ma mo te rų tei-
ses. Tai jos nuo pel nas, kad Sei mo nu ta ri mu 
pir ma sis ge gu žės mė ne sio sek ma die nis skir-
tas pa gerb ti Lie tu vos mo ti nas.

Vis dėl to Sei me bu vo gvil de na mi ir 
smulk me niš ki, vie ti nės reikš mės įvy kiai. 
Pa vyz džiui, svars ty tas Eli jaus Gol di no įpė-
di nių že mės skly po da lies Vil ka viš ky je nu-
sa vi ni mo Vil ka viš kio evan ge li kų liu te ro nų 
pa ra pi jos ka pi ny no reik mėms įsta ty mo 
pro jek tas. Ky bar tų vo kie čių rin kė jų są ra še 
Sei mo na riu iš rink tas vo kie tis Ru dol fas Kin-
de ris. Taip pat svars ty tas klau si mas dėl Pil-
viš kių vo kie čių mo kyk los ne grą ži ni mo.

Sei mo dau gu ma (KDB) ver ty bė mis lai kė 
ka ta li ky bę ir lie tu viš ku mą, dau ge lį įsta ty-
mų priim da vo val dan čio sios dau gu mos bal-
sais. Pa vyz džiui, nuo la ti nė Lie tu vos Kons ti-
tu ci ja priim ta 59 ka ta li kų Sei mo na rių ir 6 
žy dų frak ci jos at sto vų bal sais.

Pri siė mė at sa ko my bę 
už valstybę
1920–1921 m. Lie tu vos vals ty bin gu mui 

iš ki lo grės mė, kai Len ki ja sie kė su sais ty ti 
mū sų ša lį fe de ra ci niais uni ji niais ry šiais. Ta-
da Stei gia mo jo Sei mo na riai pri siė mė at sa-
ko my bę už Lie tu vos li ki mą ir ėmė si prie mo-
nių, siek da mi ap gin ti vals ty bę. Stei gia ma sis 
Sei mas nu ta rė su da ry ti Ma žą jį Sei mą, ku ris 

priim tų bū ti niau sius įsta ty mus. Dau gu ma 
iš va žia vo į apy gar das bur ti žmo nes ko vo ti 
už ne prik lau so my bę, ki ti vy ko į fron tą. Jo-
nas Va lai tis iš Pae že rių k. sei mū nus kvie tė 
su gink lu sto ti į ko vą.

Stei gia mo jo Sei mo na riai ne tu rė jo po li ti-
nio dar bo, dip lo ma ti nės veik los įgū džių. Jie 
dir bo ir mo kė si, daž nai at si sa ky da mi at ly gi-
ni mo, kaip da rė J. Vai lo kai tis, ar au ko da mi 
san tau pas, ver tin gus daik tus, pvz., ca ri nių 
ap do va no ji mų or di nus.

Jo nas Stau gai tis su de le ga ci ja vy ko į Var-
šu vą ir ban dė spręs ti ašt riau sius Len ki jos 
ir Lie tu vos gin čus. Al vi tie tis ama ti nin kas 
Liu das Bro kas dir bo Lie tu vos vals ty bės ta-
ry bo je, Al bi nas Rim ka iš Lan ke liš kių kaimo 
– Že mės re for mos ko mi si jo je.

Pa ty rė rep re si jas
Per so vie ti nę oku pa ci ją nu ken tė jo dau-

giau kaip pu sė Sei mo na rių. Į Si bi ro la ge rius 
iš vež ta 16 žmo nių, 7 iš trem ti su šei mo mis, 
26 ka ro pa bai go je pa si trau kė iš Lie tu vos, 2 
nu žu dy ti Lie tu vo je, 7 su šau dy ti Ru si jos ka-
lė ji muo se.

Vil ka viš kio kraš te pa lai do ti ke tu ri Stei-
gia mo jo Sei mo na riai: L. Bro kas – Al vi to 
ka pi nė se, Jo nas An dziu lis – Pae že riuo se (Pil-
viš kių sen.), V. Gra jaus kas pa lai do tas Ža lio-
jo je, J. Pleč kai tis – Vil ka viš ky je.

Su kai ku rių Steigiamojo Sei mo na rių 
biog ra fi jo mis ga li ma su si pa žin ti Lie tu vos 
Res pub li kos Sei mo tink la la py je (https://
www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35535&p_
k=1).

An ta nas ŽI LINS KAS
Is to ri kas, mu zie ji nin kas

Projektą „Laisvės pamokos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Nuo ba lan džio 15 d. gy ven to-
jų pa ja mų dek la ra ci ją Elekt ro-
ni nio dek la ra vi mo sis te mo je 
(EDS) jau ga lės pa teik ti as me-
nys, vyk dan tys in di vi dua lią 
veik lą su vers lo liu di ji mu ir pa-
gal pa žy mą. To kių žmo nių ša ly-
je yra apie 205 tūkst.

Ba lan džio 22 d. pra si dės vi-
suo ti nis pa ja mų dek la ra vi mas 
pa gal VMI pa tei kia mus duo me-
nis EDS, tai gi pil dy ti dek la ra ci-
jas ga lės vi si.

„Sie kiant už tik rin ti sklan dų 
pa ja mų dek la ra vi mą, ne nut-
rūks ta mą sis te mų vei ki mą bei 
ko ky biš ką klien tų kon sul ta vi mą 
nuo to li niu bū du, dek la ra vi mą 
šie met įgy ven din si me seg men-
tuo tai. Pir miau siai dek la ruo ti 
pa ja mas ga lės tie gy ven to jai, 
ku rie šiuo me tu vyk do in di vi-

dua lią veik lą, nes jiems pa ja mų 
dek la ra ci ją pri va lo ma pa teik ti 
no rint gau ti so cia li nio drau di-
mo iš mo kas ne dar bin gu mo at ve-
ju“, – sa kė Vals ty bi nės mo kes čių 
ins pek ci jos (VMI) Mo kes ti nių 
prie vo lių de par ta men to di rek to-
rė Sta sė Aliu ko ny tė-Šni rie nė, pa-
žy mė da ma, jog po sa vai tės prie 
pir mo sios gru pės pri si jungs ir 
ki ti gy ven to jai.

Šie met gy ven to jų pa ja mų 
mo kes čio dek la ra vi mo ir su mo-
kė ji mo ter mi nas yra nu kel tas 
į lie pos 1 d. Iki tos da tos bus 
ga li ma teik ti pra šy mus skir ti 
pa ja mų mo kes čio da lį or ga ni-
za ci joms, po li ti nėms par ti joms, 
pro fsą jun goms.

Dek la ra ci joms pa teik ti bus 
dau giau lai ko, o per mo kų grą-
ži ni mo ter mi nas ne si kei čia. 

Gy ven to jams, tei sin gai ir lai ku 
pa tei ku siems dek la ra ci ją, per-
mo kos bus grą žin tos iki lie pos 
31 d., kaip bū da vo ir anks čiau.

VMI pa skel bė pa pil do mą 
są ra šą kon sul tan tų te le fo nu gy-
ven to jams ir įmo nėms pa gal 
ap tar na vi mo te ri to ri jas. Vil-
ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
gy ven to jai pa si kon sul tuo ti su 
mo kes čių spe cia lis tais ga li te le-
fo nu (8 342) 60 214. Ju ri di niams 
as me nims kon sul ta ci jos tei kia-
mos te le fo nu (8 342) 60 218. Vi są 
są ra šą ga li ma ras ti VMI in ter ne-
to sve tai nė je (htps://www.vmi.
lt/cms/aptarnavimo-sky riai).

Ka ran ti no lai ko tar piu vi sos 
VMI pa slau gos yra tei kia mos ir 
kon sul ta ci jos vyks ta tik nuo to li-
niu bū du. Kon sul ta ci jas mo kes-
čių klau si mais gy ven to jai ga li 
gau ti pa skam bi nę tel. 1882 ar ba 
pa tei kę pa klau si mą elekt ro ni niu 
bū du per po rta lą Ma no VMI.

Vals ty bi nės mo kes čių 
ins pek ci jos inf.

Pa ja mų dek la ra vi mas vyks kiek ki taip
AKTUALUGy ven to jai, tu rin tys dek la ruo ti pa ja mas, šie met tai 

ga lės pra dė ti skir tin gu me tu. Nu ma ty tos dvi da tos, 
ka da bus ga li ma im ti pil dy ti dek la ra ci jas. Jas pa teik-
ti ir, jei rei kės, su mo kė ti mo kes tį, gy ven to jai tu rės 
iki lie pos 1 d.

Pasaulio kybartiečių draugija (PKD) 

skelbia KONKURSĄ 

   „SENŲ NAMŲ ISTORIJOS“. 
 

Jūsų užrašytų istorijų apie KYBARTŲ miesto senus 
namus, jų nuotraukų (arba kopijų), audiopasakojimų  

iki birželio 15 d. lauksime adresu:  
 

Kalvarijų 276–21, 08316 Vilnius, 
  Konkursui „Senų namų istorijos“  

arba 
el. paštu kybartieciai@gmail.com. 

 
Kybartuose darbus galite atnešti į Vaikų 

dienos centrą (Darvino g. 4, tel. 8676 79 636). 

Dalyvių amžius neribojamas. 

Nugalėtojus apdovanosime PKD ir rėmėjų įsteigtais 
piniginiais bei daiktiniais prizais, diplomais. 

 
Konkurso rezultatus skelbsime tinklalapyje www.kybartai.lt.  

Apie baigiamąjį renginį konkurso dalyvius ir nugalėtojus 
informuosime dalyvių nurodytais adresais. 

Išsamesnė informacija – www.kybartai.lt 

ir tel.8 613 63 120. 
                                                                               Užsk. 837
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6.00 LR himnas.
6.05 Dok. ser. „Miestų 

paslaptys“.
7.00 Dok. f. „Putlučiai 

ir laukiniai. Žavūs 
gyvūnų jaunikliai“.

8.30 Animac. f. „Smalsutis 
Džordžas“.

9.55 Animac. f. „Slaptas au-
gintinių gyvenimas“.

11.20 Žymiausių pasaulio 
magų apdovanojimai 
„Mandrakes d’Or 
2018“.

13.00 Šventinis sveikinimų 
koncertas.

14.23, 20.25 Loterija 
„Keno Loto“.

14.25 V. f. „Evanas Visagalis“.
16.00 Monique. „Virš van-

dens“ su orkestru.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Velykos su „Dviračio 

žiniomis“.
19.30 Vakaras su Edita.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dainuokim kartu!
22.50 Stiprūs kartu (kart.).
23.00 Ser. „Naujasis 

popiežius“. 9 s.
0.05 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir 

tvarka“. 12 d. 12 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
39 d. 7 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 12 d. 9 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Veranda.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 72 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Paskutinė 

karalystė“. 3 d. 9 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir 

tvarka“. 12 d. 13 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
39 d. 8 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 12 d. 10 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Atspindžiai.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 73 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „12 beždžionių“. 

4 d. 8 s.
23.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir 

tvarka“. 12 d. 14 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
39 d. 9 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 12 d. 11 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Čia  kinas.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 74 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio puodai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Veisenzė. 

Berlyno meilės 
istorija“. 1 s.

23.50 Muzikinis intarpas.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Įstatymas ir 

tvarka“. 12 d. 15 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
39 d. 10 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 12 d. 12 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Stop juosta.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 75 s.
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 V. f. „Užmirštieji“. 

Fantastinis veiksmo 
filmas. 2013 m.

0.55 V. f. „Sieranevada“. 
Drama. 2016 m.

3.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos (kart.).
7.00, 10.00, 11.00 

LRT radijo žinios.
7.05 Proto džiunglės (kart.).
7.30 V. f. „Pašėlusios 

gastrolės“.
9.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite (kart.).
9.30 Veranda (kart.).
10.05 Beatos virtuvė (kart.).
11.05 Dok. ser. „Legendiniai 

megastatiniai“. 3 d.
12.00 Dok. ser. „Goron-

gozos nacionalinis 
parkas“. 2 d.

12.55 Dok. ser. „Laukinės 
Arkties gamtos 
įdomybės“. 2 d.

13.50 Ser. „Džesika 
Flečer“. 11 d. 12, 13 s.

15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuokim kartu!
22.50 V. f. „Amžinybė“. 

Fantastinė drama. 
1989 m. JAV.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė ekspedicija.
7.00, 8.00, 10.00 LRT 

radijo žinios.
7.05 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.05 Į sveikatą!
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų 

pasakos“. 17 s.
10.05 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 12.55 Pasaulio 

dokumentika.
13.45 Ser. „Puaro“. 6 d. 4 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.35 Pasaulio puodai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Svajonių šalis.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė su „Dviračio 

žiniomis“.
21.30 Ser. „Bloga 

mergaitė“. 60, 61 s.
22.30 V. f. „Marija Terezė“.
0.10 V. f. „Trumanas“.
1.55 Kartojimai.

6.20 Animac. ser.
6.50 Animac. f. „Vajana“ 

(kart.).
8.55 Animac. f. 

„Karalienės korgis“. 
Belgija, 2019.

10.40 V. f. „Šnipų vaikučiai. 
Laiko sergėtojas“. 
JAV, 2011.

12.15 V. f. „Šanchajaus 
riteriai“. Honkongas, 
JAV, komedija, 2003.

14.45 V. f. „Armijoje“. JAV, 
komedija, 1994.

16.40 V. f. „Tūkstantis 
žodžių“. JAV, komiška 
drama, 2012.

18.30 Žinios.
19.30 Optimistinė laida 

„#IšNamų“.
20.30 V. f. „Žalioji knyga“. 

JAV, biografinė 
drama, 2018. Rež. 
Peter Farrelly.

23.05 V. f. „Dešimt jardų“. 
JAV, komedija, 2004. 
Rež. Howard Deutch.

1.05, 4.25 Ser. „Kaulai“.
1.55, 5.35 Ser. 

„Makgaiveris“.
2.45 Ser. „Rouzvudas“.
3.35 Ser. „Amerikiečiai“.
5.10 Ser. „Vieniši tėvai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 V. f. „Lobių planeta“ 

(kart.).
11.55, 5.25 Ser. „Tai bent 

giminaičiai“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Greičio įkaitai“. 

Belgija, Prancūzija, 
JAV, veiksmo trileris, 
2017.

23.50, 3.30 Ser. „Kaulai“.
0.50 Ser. „24 valandos. 

Palikimas“.
1.45 Ser. „Rouzvudas“.
2.30 Ser. „Amerikiečiai“.
4.15 Ser. „Vaiduoklių 

ieškotojai“.
4.40 Ser. „Vieniši tėvai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.

10.00 Animac. f. „Brolis 
lokys“ (kart.).

11.55, 5.25 Ser. „Tai bent 
giminaičiai“.

13.00 Ser. „Parduotas 
gyvenimas“.

16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Sugrįžimas“. 

Kanada, trileris, 2017. 
Pertraukoje – 22.25 

„Vikinglotto“.
23.55, 3.20 Ser. „Kaulai“.
0.50 Ser. „24 valandos. 

Palikimas“.
1.40 Ser. „Rouzvudas“.
2.30 Ser. „Amerikiečiai“.
4.10 Ser. „Grainderis“.
4.35 Ser. „Vieniši tėvai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 V. f. „Armijoje“ (kart.).
12.00 Ser. „Tikroji 

žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Kikboksininkas. 

Atpildas“. JAV, veiks-
mo drama, 2018.

0.20, 3.50 Ser. „Kaulai“.

1.20 Ser. „24 valandos. 
Palikimas“.

2.10, 5.30 Ser. 
„Rouzvudas“.

3.00 Ser. „Amerikiečiai“.
4.40 Ser. „Vieniši tėvai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 V. f. „Guliverio 

kelionės“ (kart.).
12.00 Ser. „Tikroji žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.55 „Namų idėja su IKEA“.
19.30 Animac. f. 

„Išvirkščias 
pasaulis“. JAV, 2015.

21.20 V. f. „Karibų piratai. 
Pasaulio pakrašty“. 
JAV, fantastinis 
veiksmo ir nuotykių 
filmas, 2007.

0.50 V. f. „Kikboksininkas. 
Atpildas“ (kart.).

2.50 V. f. „Kingsman. 
Aukso ratas“ (kart.).

5.20 Ser. „Rouzvudas“.

6.30 Animac. ser.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Gardu Gardu“.
10.00 „Tėvų darželis“.
10.30 „Būk sveikas!“
11.00 „Penkių žvaigždučių 

būstas“.
11.30 „Mano pinigai“.
12.00 Animac. f. „Fiksikai. 

Didžioji paslaptis“. 
Rusija, 2017.

13.40 V. f. „Auklių 
nuotykiai“. JAV, 
komedija, 2016.

15.40 Ser. „Havajai 5.0“.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Lietuvos talentai 

#IšNamų“.
22.30 V. f. „Angelas“. 

Argentina, Ispanija, 
biografinė kriminali-
nė drama, 2018.

0.45 V. f. „Svetimas. 
Covenant“. JAV, 
siaubo trileris, 2017. 
Rež. Ridley Scott.

2.50 V. f. „Sugrįžimas“ 
(kart.).

4.20 Ser. „Havajai 5.0“.
5.15 Ser. „Vieniši tėvai“.

6.00 „Sveikatos medis“.
7.00 Animac. ser.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal 

moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 Animac. f. „Kumba“. 

Pietų Afrika, 2013.
13.40 V. f. „Maloningasis 

vaiduoklis“. Čekija, 
komedija, 2013.

15.40 V. f. „Gatvės šokiai 
2“. Vokietija, Didžioji 
Britanija, 2012.

17.25 Ser. „Tai  mes“.
18.30 Žinios.
19.30 „Lietuvos talentai. 

Supervaikai“.
21.30 V. f. „Tamsos 

pakraštys“. Didžioji 
Britanija, JAV, 
kriminalinė mistinė 
drama, 2010. Rež. 
Martin Campbell.

23.50 V. f. „Mitas“. 
Kinija, Honkongas, 
komedija, 2005. Rež. 
Stanley Tong.

2.05 V. f. „Karibų piratai. 
Pasaulio pakrašty“ 
(kart.).

6.40 V. f. „Adamsų 
šeimynėlė“ (kart.).

8.25 Dok. f. „Deividas 
Atenboras. Kiaušinių 
stebuklas“ (kart.).

9.35 Dok. ser. „Didžioji 
žydrynė“.

10.50, 3.35 Ser. „Heraklis“.
12.40 V. f. „Adamsų šeimy-

nėlės vertybės“. 1993 
m. Komedija. JAV.

14.35 V. f. „Aeroplanas 2. 
Tęsinys“. 1982 m. Ro-
mantinė komedija. JAV.

16.20 V. f. „Robinas Hudas. 
Vyrai su triko“. 1993 
m. Komedija.

18.30 V. f. „Spąstai“. 1999 
m. Veiksmo filmas.

20.45 V. f. „Ugnies žiedas“. 
2013 m. Veiksmo ir 
nuotykių filmas. 

23.15 V. f. „Įkalinti laike“ 
(kart.).

1.15 V. f. „Laiškai iš Ivo 
Džimos“ (kart.).

6.25, 18.30 Ser. „CSI. 
Majamis“.

7.20, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.35 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

12.35, 1.10 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

17.00 Info diena.
19.30 Ser. „Paskutinis 

laivas“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Smūgio 

banga. Akimirka iki 
katastrofos“. 2017 
m. Veiksmo filmas. 
JAV. Rež. Nick Lyon.

22.50 V. f. „Ugnies žiedas“ 
(kart.).

6.25, 18.30 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.20, 13.35 
„Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.35, 19.30 Ser. 
„Paskutinis laivas“.

12.35, 1.20 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Sala“. 

2005 m. Veiksmo 
trileris. JAV. Rež. 
Michael Bay.

23.45 V. f. „Smūgio 
banga. Akimirka iki 
katastrofos“ (kart.).

6.25, 18.30 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.20, 13.35 
„Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 
Ser. „Stoties policija“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.35, 19.30 
Ser. „Paskutinis 
laivas“.

12.35, 1.40 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Niekada 

nepasiduok“. 2008 
m. Veiksmo filmas. 
JAV. Rež. Jeff 
Wadlow.

23.15 V. f. „Sala“ (kart.).

6.25, 18.30 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.20, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.35 Ser. „Paskutinis 
laivas“.

12.35, 1.15 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

17.00 Info diena.
19.30, 20.30 

„Amerikietiškos 
imtynės“.

21.30 V. f. „Pasmerktieji 2“. 
2015 m. Veiksmo 
trileris. JAV. Rež. Roel 
Reine.

23.15 V. f. „Niekada 
nepasiduok“ (kart.).

6.30, 8.30 „Pričiupom!“
7.30, 12.30 „Pragaro 

viešbutis“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Varom!“
10.30 Dok. ser. „Kalnų 

šventovė. Išgyventi 
Alpėse“.

11.30 „Negyvenamose sa-
lose su Beru Grilsu“.

13.30 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

14.30 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18.20 Ser. „Kvapų 

detektyvas“.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 V. f. „Juodosios 

mišios“. 2015 m. 
Kriminalinė drama.

0.35 V. f. „12 pėdų po 
vandeniu“. 2016 m. 
Trileris. JAV.

2.10 V. f. „Pasmerktieji 2“ 
(kart.).

6.30, 9.00 Galiūnai.
7.30, 18.20 Ser. „Kvapų 

detektyvas“.
8.30 Tauro ragas.
10.00 „Varom!“
10.30 Dok. ser. „Kalnų 

šventovė. Išgyventi 
Alpėse“.

11.30 „Negyvenamose sa-
lose su Beru Grilsu“.

12.30 „Pragaro viešbutis“.
13.30 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
14.30 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.
19.30 V. f. „Po kauke“. 

2015 m. Veiksmo ir 
nuotykių filmas. JAV. 
Rež. Chad Burns.

21.35 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“.

22.40 Ser. „Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII“.

23.40 Kartojimai.
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6.10 Animac. f. „Tomas ir 
Džeris svečiuose pas 
Ozo šalies burtininką“.

7.10 Animac. f. „Didysis 
skrydis“.

8.50 V. f. „Šarlotės 
voratinklis“.

10.40 Animac. f. „Stebuklų 
namai“.

12.25 V. f. „Užburtoji Ela“.
14.20 V. f. „Čarlis ir šokolado 

fabrikas“. 
16.40 V. f. „Medalionas“. 

2003 m. Komedija.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Kongas. Kaukolės 

sala“. 2017 m. 
Veiksmo ir nuotykių 
filmas.

21.55 V. f. „Tarp mūsų, 
mergaičių“. 2018 m. 
Komedija. Lietuva. 

22.28 Telefoninė loterija 
1634.

23.45 V. f. „Penkiasdešimt 
tamsesnių atspalvių“. 
2017 m. Drama.

1.50 V. f. „Pats sau 
milijonierius“ (kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00 KK2 penktadienis.
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.40 Ser. „Paveldėtoja 3“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 Ser. „Monikai reikia 

meilės“.
22.30 V. f. „Pagirios Las 

Vegase“. 2009 m. 
Komedija. Vokietija, 
JAV. Rež. Todd Phillips.

0.35 Ser. „Tabula Rasa“.
1.35 V. f. „Penkiasdešimt 

tamsesnių atspalvių“ 
(kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00 Ser. „Paveldėtoja 3“.
11.50, 21.00 Ser. „Monikai 

reikia meilės“.
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Dydžio (r)evoliucija.
22.30 V. f. „Šeimos 

susitikimas“. 
2011 m. Veiksmo 
filmas. JAV. Rež. 
Michael Pavone.

0.35 Ser. „Kortų namelis“.
1.35 V. f. „Pagirios Las 

Vegase“ (kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00, 21.00 Ser. „Monikai 

reikia meilės“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
22.30 V. f. „Cimbelinas“. 

2014 m. Drama. JAV.
0.35 Ser. „Kortų namelis“.
1.35 V. f. „Šeimos 

susitikimas“ (kart.).
3.10 Alchemija XVI. Mada 

yra menas.
3.40 „Menininkų 

portretai“.

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00 Ser. „Monikai reikia 

meilės“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Pašėlęs Maksas. 

Įtūžio kelias“. 2015 m. 
Veiksmo ir nuotykių 
filmas. Australija, JAV. 

23.20 V. f. „Nesava“. 2018 
m. Trileris. JAV.

1.20 V. f. „Cimbelinas“ 
(kart.).

3.00 V. f. „Sukrečiantis 
skrydis“. 1997 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 

6.45 Animac. ser.
10.00 Animac. f. „Leo da 

Vinčis. Misija Mona 
Liza“.

11.45 V. f. „Antroji džiunglių 
knyga. Mauglis 
ir Balu“. 1997 m. 
Nuotykių filmas 
šeimai. JAV.

13.35 V. f. „Laisvės 
troškimas“. 2004 m. 
Romantinė komedija. 
JAV, Didžioji Britanija. 

15.50 V. f. „Šokis hip-hopo 
ritmu. Revoliucija“. 
2012 m. Muzikinė 
drama. JAV.

17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. 

„Didžiapėdžio vaikis“.
21.15 V. f. „Laisvo elgesio 

tėvai“. 2019 m. 
Komedija. JAV.

23.10 V. f. „Atrastoji žemė“. 
2009 m. Nuotykių 
komedija. JAV.

1.00 V. f. „Pašėlęs Maksas. 
Įtūžio kelias“ (kart.).

6.50 Animac. ser.
10.05 Animac. f. „Visa tiesa 

apie ryklį“. 
11.55 V. f. „Mano blogiausi 

metai mokykloje“. 
2016 m. Komedija. 
Kambodža, JAV.

13.45 V. f. „Aš  šnipas“. 
2002 m. Veiksmo 
komedija. JAV.

15.40 V. f. „Jaunavedžiai“. 
2005 m. Komedija. 
JAV.

17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai.
21.45 V. f. „Kodas 211. 

Banko apiplėšimas“. 
2018 m. Veiksmo 
filmas. Bulgarija, 
JAV. Rež. York Alec 
Shackleton.

23.35 V. f. „Vienveidis“. 
2001 m. Veiksmo 
trileris. JAV. Rež. 
James Wong.

1.10 V. f. „Laisvo elgesio 
tėvai“ (kart.).

5.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu.

6.00 Šiandien kimba.
7.00, 0.30 

Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.

8.00 Ser. „Černobylis. 
Juodoji gėlelė“. 
1–4 s.

12.00, 4.40 
Grilio skanėstai.

13.00, 1.30 
Virgilijaus Noreikos 
koncertas „Ačiū už 
meilę“. 2013.

16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris.

16.30, 23.00 
V. f. „Riešutų duona“. 
Tragikomedija. 
Lietuva. 1978.

18.30, 20.30 
Šventinis koncertas 
„Ačiū, kad liekate 
namie“.

21.30, 4.00 
Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.

5.30, 10.30, 13.00 
Nauja diena.

7.00, 1.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu.

8.00, 15.00, 3.45 
Ser. „Mentų karai. 
Kijevas“.

9.00, 18.30, 3.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

10.00 Vyriausybės spau-
dos konferencija.

12.00 Baltijos kelias.

12.30, 19.30, 23.30, 2.40 
Lietuva tiesiogiai.

14.45 TV parduotuvė.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
17.00, 4.30 Ser. „Netikėtas 

teisingumas“.
21.00, 2.00 Oponentai.
0.00 Ser. „Moterų daktaras“.

5.30, 10.30, 13.00 
Nauja diena.

7.00, 1.00 Oponentai.
8.00, 15.00, 3.45 

Ser. „Mentų karai. 
Kijevas“.

9.00, 18.30, 3.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

10.00 Vyriausybės spau-
dos konferencija.

12.00 Baltijos kelias.
12.30, 19.30, 23.30, 2.40 

Lietuva tiesiogiai.
14.45 TV parduotuvė.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
17.00, 4.30 Ser. „Netikėtas 

teisingumas“.
20.30, 0.00 Ser. „Moterų 

daktaras“.
21.30, 2.00 Gyvenimas.

5.30, 10.30, 13.00 
Nauja diena.

7.00, 1.00 Gyvenimas.
8.00, 15.00, 3.45 

Ser. „Mentų karai. 
Kijevas“.

9.00, 18.30, 3.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

10.00 Vyriausybės spau-
dos konferencija.

12.00 Baltijos kelias.
12.30, 19.30, 23.30, 2.40 

Lietuva tiesiogiai.
14.45 TV parduotuvė.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
17.00, 4.30 Ser. „Černoby-

lis. Juodoji gėlelė“.

20.30, 0.00 Ser. „Moterų 
daktaras“.

21.30, 2.00 Skyrybos.

5.30, 10.30, 13.00, 16.30 
Nauja diena.

7.00, 1.00 Skyrybos.
8.00, 15.00, 3.45 

Ser. „Mentų karai. 
Kijevas“.

9.00, 18.30, 3.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

10.00 Vyriausybės 
spaudos 
konferencija.

12.00, 19.30 Baltijos kelias.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
14.45 TV parduotuvė.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
17.00, 4.30 

Ser. „Černobylis. 
Juodoji gėlelė“.

20.30, 0.00 Ser. „Moterų 
daktaras“.

21.30, 2.00, 5.20 Kitoks 
pokalbis su Edvardu 
Žičkumi.

23.00, 2.40 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
6.00 Ser. „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.

7.00 Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

7.20, 18.30 „Vyrų šešėlyje“.
7.55, 3.15 Kitoks pokalbis 

su Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30, 4.55 Krepšinio 

pasaulyje su V. 
Mačiuliu.

10.00 Vantos lapas.
10.30 Baltijos kelias.
11.00, 3.55 Gyvenimas.
12.00, 1.00 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“.
14.00 Ser. „Dvaro rūmai“.
15.00, 23.00 „Laikykitės 

ten“. Pokalbiai.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
16.30, 4.35 Mokslo ritmu.
16.50, 4.45 Mažos mūsų 

pergalės.
17.00, 5.15 Skyrybos.
19.00, 0.00 Ser. „Tu esi 

mano“.
20.30, 6.00 

Ser. „Gluchariovas“.
2.50 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“.

7.00 Ser. „Gluchariovas“.
8.00 Baltijos kelias.
8.30, 4.55 

Kaimo akademija.
9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Mokslo ritmu.
11.20 Mažos mūsų pergalės.
11.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
12.00, 1.00 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“.
14.00 Ser. „Dvaro rūmai“.
15.00, 23.00 „Laikykitės 

ten“. Pokalbiai.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
16.30, 21.30, 3.15 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.30 „Vyrų šešėlyje“.
19.00, 0.00 

Ser. „Tu esi mano“.
20.30 Dekonstrukcijos.
2.50, 4.35 Dok. ser. 

„Pasaulio turgūs“.
3.55 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi.

6.00 LR himnas.
6.05 Ievos Narkutės kon-

certas „Kai muzika 
baigias“ (kart.).

7.30 Animac. f. „Velykų 
zuikis“ (kart.).

9.00 Dok. f. „Sengirė“.
10.05 V. f. „Gražuolė“.
11.10 V. f. „Mano mažytė 

žmona“.
12.30 V. f. „Vaikai iš 

„Amerikos“ 
viešbučio“.

14.00 „Dėdės ir dėdienės“. 
Vilniaus mažojo 
teatro spektaklis.

15.30 V. f. „Riešutų duona“.
16.40 V. f. „Velnio nuotaka“.
17.55 Arbatvakaris 

„Gyvo žalio“.
19.20 Evelina Sašenko. 

Koncertas „Jausmai“.
20.30 Panorama.
21.00 Ser. „Prieš audrą“. 

2 d. 1, 2 s.
23.00 Veranda (kart.).
23.30 Linija. Spalva. 

Forma (kart.).
24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Čia  kinas (kart.).
7.30, 9.10, 15.50 

Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Atspindžiai (kart.).
13.05 Kultūringai su 

Nomeda (kart.).
14.00 Mūsų miesteliai.
14.55 Dok. f. „Meilė 

Tėvynės nemari. 
Juozas Naujalis“.

16.40 Ser. „Ieškok manęs 
Paryžiuje“. 11 s.

17.05 Ser. „Dvynukės“. 49 s.
17.50 Kūrybingumo 

mokykla.
18.00 Mes nugalėjom.
18.30 Ser. „Laisvės kaina. 

Disidentai“.
19.35 Dok. ser. „Aštuntasis 

dešimtmetis“.
20.15 Prisiminkime.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Genijus. 

Pikasas“. 7, 8 s.
23.05 Stambiu planu.
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014.
7.00 Tarp dalių 

(ne)plojama (kart.).
7.30, 9.10, 15.50 

Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudytojai.
13.10 Stambiu planu (kart.).
14.00, 18.30 Ser. „Laisvės 

kaina. Disidentai“.
15.05 Dok. ser. „Aštuntasis 

dešimtmetis“.
16.40 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 12 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 50 s.
17.50 Kūrybingumo 

mokykla.
18.00 7 Kauno dienos (kart.).
19.35 Dok. ser. „Miestų 

paslaptys“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Steve Jobsas. 

Žmogus mašinoje“.
23.35 Proto džiunglės.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014.
7.00 Proto džiunglės.
7.30, 9.10, 15.50 Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.25 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Veranda (kart.).
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 Ser. „Laisvės kaina. 

Disidentai“.
14.55 Pasaulio teisuoliai.
16.40 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 13 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 51 s.
17.50 Kūrybingumo 

mokykla.
18.00 Stop juosta (kart.).
18.30 Ser. „Laisvės kaina. 

Sąjūdis“.
19.25 Muzikinis intarpas.
19.35 Dok. f. „Daktaras 

Jackas ir ponas 
Nicholsonas“.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Elito kinas. 

V. f. „Šokėja“.
23.20 Neda. „(Ne)viena 

diena rojuj“.
0.40 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016.
7.00 Mokslo sriuba (kart.).
7.30, 9.10, 15.50 Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.45 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.05 Legendos (kart.).
14.00 Ser. „Laisvės kaina. 

Sąjūdis“.
14.55 Dok. f. „Daktaras Jackas 

ir ponas Nicholsonas“.
16.40 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 14 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 52 s.
17.50 Kūrybingumo 

mokykla.
18.00 Tarp dalių (ne)plojama.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.20 Klausimėlis (kart.).
19.35 Dok. f. „Gyvenimo 

simfonijos sūkuryje“.
20.20 Dalios Kasčiūnaitės 

simbolių pasaulis.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „Stiklapūtė“.
23.00 D. Razausko ir 

S. Petreikio koncertas.
1.00 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo! (kart.).
7.30 Auksinis protas.
8.45 Klausimėlis.
9.00 Laikinosios sostinės 

fenomenas.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 Čia  kinas.
10.30 Tarp dalių (ne)plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
13.00 Į sveikatą!
13.30 Dok. f. „Žemaitis 

fizikas su etnografo 
pašaukimu“.

14.00 „Du balsai  viena širdis“.
15.50 Dalios Kasčiūnaitės 

simbolių pasaulis.
16.00 Brandūs pokalbiai.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Dok. ser. „Žmonės, 

kurie sukūrė Lietuvą“.
19.45 Ser. „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA Pasau-

lio čempionato rung-
tynės. 2010 m. FIFA 
Pasaulio futbolo čem-
pionato aštuntfinalis. 
Vokietija–Anglija.

23.30 „Dūšelės“. Grupės 
„Skylė“ koncertas.

1.05 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.02 Neda. „(Ne)viena 

diena rojuj“ (kart.).
7.05 Mes nugalėjom (kart.).
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Lietuva mūsų lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Dievo Gai-

lestingumo šventovės.
13.45 Šventadienio mintys.
14.15 Klausimėlis (kart.).
14.30 Euromaxx.
15.00 Teatras.
16.00 Muzikos talentų lyga.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su Nomeda.
18.50 Legendos.
19.45 Ser. „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA Pasau-

lio čempionato rung-
tynės. 2010 m. FIFA 
Pasaulio futbolo čem-
pionato ketvirtfinalis. 
Urugvajus–Gana.

23.00 LVSO koncertas.
0.10 V. f. „Mūsų nedaug“.
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Šven ti nių idė jų siū lo kū ry bi nės dirb tu vės
Vil ka viš kio kul tū ros cent re 
– ty lu: ne vyks ta re pe ti ci jos, į 
ren gi nius ne si ren ka žiū ro vai, 
dauguma dar buo to jų iš si-
skirs tę po na mus. Ta čiau sa vo 
tra di ci jos pa kvies ti vil ka viš-
kie čius į kiau ši nių mar gi ni mo, 
šven ti nių de ko ra ci jų kū ri mo 
ar nau jo pa tie ka lo ga mi ni mo 
pa mo kė les kul tū ros dar buo to-
jai net ir ka ran ti no są ly go mis 
neat si sa kė. Prieš Ve ly kas jie 
su ren gė nuo to li nes kū ry bi nes 
dirb tu ves „Į be si sklei džian čio 
pa sau lio viltį“.

Tra di ci ja ta pu sios kū ry bi nės dirb tu-
vės pa si tik ti šven tes ir gra žin ti sa vo na mus 
kvie čia jau ne pir mą kar tą. Kiek vie nais me-
tais į kul tū ros cent rą su gu žė da vo bū rys kū-
ry bin gų vil ka viš kie čių, ta čiau dėl Lie tu vo je 
su si klos čiu sios si tua ci jos mo ky mų for ma tą 
te ko pa keis ti.

,,Anks čiau su si tik da vo me gy vai. Edu ka-
ci nių už siė mi mų da ly viai ga lė da vo ne tik 
pa si mo ky ti įvai rių da ly kų, bet ir pa bend-
rau ti, pa si da ly ti pa tir ti mi. Da bar ten ka 
bend rau ti vir tua lio je erd vė je. Nusp ren dė-
me, kad kur ti kon fe ren ci jas bū tų su dė tin ga, 
to dėl pa ren gė me trum pus mo ky mų vaiz do 
įra šus ir su kė lė me į in ter ne tą. Vi sas pa mo-
kė les pa to giu me tu ga li ma per žiū rė ti Vil ka-

viš kio kul tū ros cent ro feis bu ko pa sky ro je“, 
– apie nau jo for ma to mo ky mus pa sa ko jo 
Vil ka viš kio kul tū ros cent ro ren gi nių or ga-
ni za to rė Dai va Ka su lai tie nė.

Iš pir mo jo už siė mi mo „Tų ve ly kai čių 
gra žu mė lis!“ įrašo ga li ma pa si mo ky ti kiau-
ši nių da žy mo pa slap čių. Mar gi ni mo vaš ku 
su bti ly bė mis čia da li ja si Vil ka viš kio kul tū-
ros cent ro dai li nin kė-sce nog ra fė Ing ri da 
Bu ni kie nė. Mo ky mus „Pra žy du sios šv. Ve-
ly kos“ ve da in di vi dua lios įmo nės „To ma“ 
sa vi nin kė Eg lė Jo čie nė. Ji mo ko, kaip iš pa-
pras tų me džia gų pa si ga min ti ve ly ki nių flo-
ris ti nių de ko ra ci jų. O per mo ky mus „Tai 
ska nu, tai gar du!“ kar tu su „AJ Sko nio na-
mų“ sa vi nin ke Jo li ta And riuš ke vi čie ne Ve ly-
kų sta lui ga li ma iš si kep ti tar tą.

D. Ka su lai tie nė pa si džiau gė, jog pa si kei-
tus for ma tui, par tne rių no ras bend ra dar-
biau ti ne din go ir vi si ma lo niai su ti ko puo se-
lė ti nau jas idė jas. Vis gi per at stu mą su kur ti 
ko mu ni ka ci nį til tą tarp kū rė jo ir au di to ri jos 
nė ra leng va. Su si ti kę vi si da ly da vo si sa vo 
šven ti nė mis nuo tai ko mis, o da bar at ga li nį 
ry šį gau ti sun ku, apie žmo nių su si do mė ji-
mą ga li ma spręs ti tik iš per žiū rų skai čiaus.

Kul tū ros dar buo to ja tei gė, jog kū ry bi nių 
dirb tu vių in ter ne te tiks las ne bu vo vien tik 
pa dė ti žmo nėms šven tiš kai pa si puoš ti sa vo 
na mus. Šio su ma ny mo es mė – šven čių lau-
ki mo lai ko tar pį pa vers ti šil tu ir kū ry bin gu 
ry šiu su bend ruo me ne.

,,Mo ky mus or ga ni zuo ja me jau ne vie-
nus me tus, su lan ky to jais įkū rė me drau gys-
tės ži di nį, to dėl ir da bar ne si no rė jo to ži di-
nio už ge sin ti“, – nuo to li nių mo ky mų idė ją 
pa ko men ta vo D. Ka su lai tie nė.

Nors Ve ly kos šiais me tais bus kiek ki to-
kios, be gi mi nai čių šur mu lio ir vai šė mis ap-
krau to sta lo, na mus pa puoš ti šven tėms vis 
tiek no ri si. Tad Vil ka viš kio kul tū ros cent ras 

ma lo niai kvie čia vi sus ap si lan ky ti įstai gos 
feis bu ko pa sky ro je ir iš nuo to li nių kū ry bi-
nių dirb tu vių pa si sem ti idė jų.

Ru gi lė AU GUS TAI TY TĖ

In ter ne tas kaip kiau ši nis – lai mi kie čiau sias
Šios Ve ly kos bus neįp ras tos 
vi siems – su ar ti mai siais dau-
ge lis sek ma die nį bend raus, 
kiau ši nius mar gins ir dau žys 
nau do da mie si in ter ne tu. Ir čia 
lai mės ne kie čiau si ar gra žiau-
si kiau ši niai, o ko ky biš kiau sias 
ry šys. Kal ba me ne tik apie tar-
pu sa vio san ty kius ir pa gar bą, 
bet ir apie ge riau sią ka ran ti no 
in ter ne tą. Koks jis?

Na muo se ne pa kei čia mas – 
švie so lai di nis in ter ne tas
Lie tu va pa sau ly je gar sė ja ne tik sa vo 

krep ši niu, la ze riais ar šal ti barš čiais, bet ir 
spar čiu in ter ne tu. Da bar kaip nie kad tai yra 
gy vy biš kai svar bu, nes ka ran ti no me tu mū-
sų na mai ta po ne tik tvir to vė mis, bet ir mo-
kyk lo mis, biu rais, žai di mų aikš te lė mis, ki no 
teat rais, kon cer tų are no mis ar net spor-
to sa lė mis. Kad ga lė tu me dirb ti, mo ky tis, 
bend rau ti su šei ma ir pra mo gau ti, mums 
rei kia ge ro ry šio ir ne ri bo tų gi ga bai tų. Ga-
lin giau sias ir sta bi liau sias iš vi sų įma no mų 
yra švie so lai di nis in ter ne tas.

„Te lia“ tink lo va do vas Arū nas Stro lia 
pa tei kia pa vyz dį: su švie so lai di niu in ter ne-
tu na muo se vie nu me tu mo čiu tė su se ne liu 
ga lės žiū rė ti aukš tos raiš kos fil mą, vai kai – 
mo ky tis nuo to li nė se pa mo ko se per at ski rus 
kom piu te rius ar ba siųs tis no ri mą žai di mą, 
o tė vai – da ly vau ti dar bi niuo se su si ti ki muo-
se per spe cia lią vaiz do kon fe ren ci jų pro gra-
mė lę. Vi sa tai veiks sklan džiai ir be trik džių.

Ir tai dar ne vis kas: švie so lai di niam in-
ter ne tui ne bai sios orų są ly gos, nes jo lai dai 
pa slėp ti gi liai po že me, o spar ta yra to kia 
di de lė, kad ap rū pins sta bi liu ry šiu vi sus jū-
sų tu ri mus įren gi nius – nuo kom piu te rio ar 
te le fo no iki iš ma nio jo siurb lio ar 4K raiš kos 
te le vi zo riaus.

Ape ti tas duo me nims ka ran ti no me tu 
stip riai išau go. „Te lia“ sta tis ti ka ro do, kad 
la biau siai pa di dė jo tarp tau ti nis in ter ne to 

srau tas – pi ko va lan do mis jis į vir šų šo vė 
dau giau kaip 40 pro cen tų. Ta čiau tiems, kas 

na muo se tu ri švie so lai di nį in ter ne tą, sa vo 
ape ti to in ter ne tui ma žin ti ne bū ti na. Be to, 
to kiu in ter ne tu su kai my nu da ly tis ir gi ne-
rei kės – kiek vie nas „Te lia“ švie so lai di nio in-
ter ne to klien tas tu ri tik jam vie nam skir tą 
ry šio li ni ją.

Mo bi lu sis in ter ne tas – 
vi sur ir vi sa da
„Te lia“ švie so lai di niu in ter ne tu Lie tu vo-

je ga li nau do tis net 900 tūkst. na mų ūkių. 
Ta čiau ten, kur jo lai dai ne sie kia, ry šio he-
ro ju mi tam pa ne šio ja ma sis, dar va di na mas 
mo bi liuo ju, in ter ne tas.

Čia Lie tu va ir vėl tu ri kuo di džiuo tis – 
net 99 pro c. ša lies te ri to ri jos den gia „Te lia“ 
mo bi lu sis ry šys. Jis pa sieks jus ir so dy bo se, 
ir va sar na miuo se, ir sau giai (ne si bū riuo-
jant) vaikš tan čius miš kuo se.

A. Stro lia pa ta ria, kaip už tik rin ti ry šio 
ko ky bę, jei gu jū sų na muo se pa grin di nis in-
ter ne tas yra mo bi lu sis in ter ne tas. In ter ne to 
marš ru ti za to rių lai ky ki te kuo ar čiau lan-
go. Jo kiu bū du jo ne sta ty ki te už ki tų elekt-
ros prie tai sų, bal dų, ne slėp ki te spin to se. 
Ge riau sia, kad šis įren gi nys bū tų pa kel tas 
aukš čiau, t. y. ne sto vė tų ant grin dų.

Vie nas skam bu tis – 
vi si at sa ky mai
Ką da ry ti, jei jū sų na mo ne pa sie kia švie-

so lai dis? Kaip ži no ti, ku rio je vie to je ku ris 
in ter ne tas vei kia ge riau siai? Ne su ki te sau 
dėl to gal vos. Jū sų bu tas, na mas, so das, ga-
ra žas ar mėgs ta mas pa si vaikš čio ji mo marš-
ru tas ga li bū ti ir vie no, ir ki to ry šio te ri to-
ri jo je. Ku rį rink tis ge riau sia, jums vi sa da 
pa tars „Te lia“ spe cia lis tai.

Tik ne sku bė ki te į „Te lia“ sa lo nus: jie ka-
ran ti no me tu už da ry ti. Jei no ri te su ži no ti 
dau giau apie „Te lia“ švie so lai di nį, mo bi lų jį 
in ter ne tą ir jų ga li my bes, už su ki te į „Te lia“ 
in ter ne to sve tai nę www.te lia.lt ar ba skam-
bin ki te te le fo nu 1817.

Li ki te svei ki ir dau žy ki te kiau ši nius su 
sa vo šei ma sau giai nau do da mi ge riau sią in-
ter ne tą. Užsk. 832

Tar ta pa gal Jo li tą
„AJ Skonio namų“ savininkė Jolita 

Andriuškevičienė kviečia pasigaminti 
tartą – trapios tešlos ir kiaušinių bei 
grietinėlės užpildo pyragą.

PRO DUK TAI
Tar tos pa grin dui:
50 g tar kuo to par me za no sū rio (ga li ma 

pa keis ti „Džiu go“ sū riu),
100 g svies to,
150 g mil tų,
1 kiau ši nis,
drus kos.

Įda rui:
3 kiau ši niai,
200 ml grie ti nė lės,
100 g fer men ti nio sū rio,
100 g pe lė si nio sū rio,
ža lu my nų, kum pio, sau lė je džio vin tų 

po mi do rų, sly vi nių po mi do riu kų, mė ly no-
jo svo gū no, drus kos ir pi pi rų.

GA MI NI MAS
Į in dą su de da me tar tos pa grin dui skir-

tus pro duk tus: mil tus, tar kuo tą sū rį, svies-
tą, įmu ša me kiau ši nį, įbe ria me drus kos ir 
vis ką ge ra su min ko me. Teš lą su vy nio ja-
me į mais ti nę plė ve lę ir pa lie ka me šal dy-

tu ve 1 va lan dai. Stal vir šį pa bars tę mil tais 
teš lą iš ko čio ja me ir ja iš klo ja me skar dą, 
su for muo ja me neaukš tus kraš te lius (re-
ko men duo ja ma nau do ti išar do mą ap va-
lią, že mais, ban guo tais kraš tais skar de lę).

Ruo šia me įda rą. Sup la ka me kiau-
ši nius su grie ti nė le, įbe ria me drus kos, 
pi pi rų ir mėgs ta mų prie sko nių. Pla ki nį 
su pi la me į jau iš klo tą pa grin dą, ant jo 
pa skirs to me tar kuo tą fer men ti nį sū rį, su-
smul kin tą pe lė si nį sū rį, džio vin tus ir vyš-
ni nius po mi do rus, ža lu my nus, iš dė lio ja-
me kum pį, svo gū nų žie dus.

Ke pa me iki 190 laips nių įkai tin to je or-
kai tė je 30 min. Iš kep tą py ra gą ga li ma api-
bars ty ti mo liū gų sėk lo mis ar mėgs ta mais 
smul kin tais rie šu tais, tar kuo tu sū riu.

Skanaus!
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Įvairius naudotus ir naujus 
žemės ūkio padargus: rotacines 
šienapjoves, bulviasodes 
ir kauptuvus, bulviakases 
ir jų transporterius, trąšų 
barstytuvus, įvairios talpos 
purkštuvus, smulkintuvus 
(„mulčerius“), įvairaus pločio 
lėkštines akėčias, frezas, grėblius-
vartytuvus, plūgus, kultivatorius 
ir jų volus, žnyples, šakes 
ritiniams krauti, naujas kabinas ir 
sėdynes traktoriams MTZ ir T-25, 
rankines daržovių sėjamąsias 
ir kauptuvus, bulvių šutintuvus, 
elektrinius gyvulių aptvarus 
(kuoliukus, laidus, izoliatorius, jei 
reikia, siunčia), įvairias lenkiškų 
padargų atsargines dalis, 
noragus. 
Tel. 8 687 57 187, www.
parduodutechnika.lt.

769

Prikabinamus ir pakabinamus 
mėšlo krautuvus, traktorių T-25, 
ritininius (būgninius ir diržinius) 
presus, 4 t mėšlo kratytuvą, 4,5 
t traktorinę priekabą, vienvagį 
bulvių kombainą ANNA, traktorių 
MTZ-82, įvairios talpos srutų 
laistytuvus (traukia, pučia), 
grėblius-vartytuvus, dvivages 
bulviasodes, bulvių kauptukus, 
1,60 m žemės dirbimo frezą. 
Pristato nemokamai. 
Tel. 8 685 27 217. 

638

Pakabinamus (400–1000 
l talpos) ir prikabinamus 
(1000–4000 l talpos) chemikalų 
purkštuvus, sniego verstuvus, 
rotacines ir diskines šienapjoves, 
smulkintuvus („mulčerius“), 
frontalinius krautuvus ir jų 
priedus, lėkštines akėčias 
(2,70, 3,15 m), lėkštinius ir 
giluminius skutiklius (2,5–6 
m), vartomuosius ir paprastus 
plūgus, frezas (1,4–4 m), 3 ir 5 
vagų kauptuvus, bulviasodes, 
bulviakases, bulvių rūšiuotuvus, 
1–2 diskų trąšų barstytuvus, 
kultivatorius, germinatorius, 
degalų kolonėles (2500–5000 l 
talpos), „kembridžo“ tipo volus 
(4,5–7,5 m), grūdų sėjamąsias, 
grūdų valomąsias, pūstuvus, 
sraiges, malūnus, traiškytuvus, 
grėblius-vartytuvus, šakų 
smulkintuvus, MTZ ir T-25 
traktorių kabinas, priekabas, 
rapsų stalus ir atpjovimo peilius, 
elektrinius aptvarus ir kuoliukus, 
lenkiškos technikos atsargines 
dalis. Išrašo sąskaitas, teikia 
komercinius pasiūlymus. Kreiptis 
adresu: Beržų g. 3, Pilviškiai. 
Tel. 8 686 73 022, info@romudava.
lt, www.romudava.lt.

824

Melasą, 200, 600, 1000 l 
talpyklas, 220V ir 380V 
malkų skaldykles, grūdų 
malūnus, traiškytuvus, 
rankinę žolių sėjamąją, burokų 
tarkas, sviestamušes, pieno 
separatorius, daugiamečių 
žolių sėklas, pašarinius grūdus, 
traiškytus mišinius, kukurūzus. 
Tel. 8 658 97 372.

122

Našlaites, dekoratyvinius 
augalus.
Tel.: 8 698 57 876, 
8 686 91 218.

767

Avižas, padangas (18,4/R30; 
16,9/R30; 14,9/R30; 14,9/R28).
Tel. 8 656 19 852.

813

Valytus beicuotus vasarinius 
kviečius.
Tel. 8 615 65 826.

814

Įvairios paskirties bulves.
Tel. 8 670 81 991.

779

Valuckų ūkis nuolat – kukurūzų 
grūdus, avižas, žirnius, bulves, 
grikius, garstyčias. Yra pigių 
bulvių, tinkančių maistui ir 
pašarui. 
Tel.: 8 687 29 812, 
8 652 73 696.

555

Įvairių žolių sėklas ir jų mišinius. 
Konsultuoja, pristato. 
Tel. 8 676 45 411. 

727

Melasą, išvalytus vasarinius 
miežius, kviečius, kvietrugius, 
avižas, mišinius, vikius, 
pelėžirnius, žirnius, daugiamečių 
žolių sėklas. Atveža. Beicuoja, 
atvyksta į namus.
Tel. 8 634 41 466.

183

2 tonas vasarinių kviečių, 1 
toną vasarinių kvietrugių, 4 
m noraginę grūdų sėjamąją 
NORSTED (450 Eur).
Tel. 8 658 98 252.

800

Įvairių veislių vaismedžių 
sodinukus (su augalo pasu). 
Didesnį kiekį gali pristatyti. 
Tel. 8 674 37 179.

766

Antanave – įvairios paskirties, 
maistines bulves 'Vineta', 'Laura' 
ir 'Red Sonia' (sufasuotos 
maišeliuose po 25 kg). Yra ir 
vidutinio dydžio.
Tel.: 8 687 31 602, 
8 618 22 415.

298

2 kambarių butą Vilkaviškyje (50 
m², jaukus ir šiltas, V a., įstiklintas 
balkonas, geroje vietoje, draugiški 
ir ramūs kaimynai, 22 000 Eur).
Tel. 8 689 69 526.

812

13,5 a sklypą namui statyti 
Žalgirio g., Vilkaviškyje (yra visi 
inžineriniai tinklai).
Tel. 8 619 65 662.

762

Dalimis: VW GOLF IV, VW GOLF 
III, AUDI A6, AUDI A4, VW PASSAT 
B4, VW PASSAT B5, VW PASSAT 
B6, CITROEN PICASSO, FORD 
FOCUS, OPEL ASTRA, NISSAN 
ALMERA.
Tel. 8 650 28 930.

497

Lengvojo automobilio priekabą, 
RENAULT MODUS (2009 m., 1,2 
l, benzinas, automatinė pavarų 
dėžė, 44 000 km rida).
Tel. 8 655 72 366.

791

Svarstykles, pasveriančias iki 
200 kg.
Tel. 8 670 49 964.

498

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška – 2,95 Eur už kg, 
lenkiška plikyta – 2,60 Eur už kg). 
Atveža. 
Tel. 8 607 12 690.

771

Jauną pieningą karvę ir telyčią. 
Tel. 8 624 70 635.

819

UAB „Grupinis pirkimas“ 
AKCIJOS: akyto betono blokelis 
250x200x625 – 51 Eur už m³, 
dažyta stogo ar sienų skarda 
– nuo 4 Eur už m², vata „Paroc 
Extra“ – 26,50 Eur už m³, 
OSB plokštė – nuo 2,08 Eur 
už m², gipso kartono plokštė 
„Knauf“ 12,5x1200x2600 – 
4,2 Eur už vnt., eglinė vidaus 
dailylentė A/B r. 12,5x96x3000 
mm – 5 Eur už m², lietuviškas 
polistireninis putplastis EPS70 – 
33 Eur už m³, betonavimo tinklas 
3,8x150x150x1200x2000 mm – 
2,5 Eur už vnt., dvipusio dažymo 
plieninė tvoralentė – 1,20 Eur už 
m, lietuviškos grindinio trinkelės – 
nuo 6,50 Eur už m² ir visos kitos 
statybinės bei apdailos medžiagos 
geriausiomis kainomis Lietuvoje! 
Mus rasite adresu: Giedrių g. 
141, Bučiūnų k., Vilkaviškio r. (už 
Giedrių geležinkelio pervažos 
„Regitros“ link). 
Tel.: 8 671 33 638, 
8 671 33 635.

87

14  /  skelbimai / reklama
Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

PARDUODA

UAB „Sūduvos galvijai“

brangiai perka galvijus, 
moka pagal skerdeną arba 
gyvąjį svorį. Sveria vietoje.

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Telia“), 

8 614 44 299 („Bitė“), 
8 613 79 515 („Tele2“). 

Užsk. 7

Užsk. 784

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

teritorijoje, centriniai vartai). 
Tel.: (8 342) 51 512, 8 687 35 487. 

 ♦ Vištyčio g. 48, Kybartai
(šalia prekybos centro „Norfa“, 

kuro bazės teritorijoje). 
Tel. 8 679 07 040. 

 ♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
  Vilkaviškis (prie buvusio 

techninės apžiūros centro). 
Tel.: (8 342) 69 266, 8 615 72 060. 

A

I Š S I MO KĖ T I N A IAnglys, 
durpių ir
medžio briketai

Užsk. 1285

Užsk. 787

Užsk. 788

PARDUODAME!
◊ Akmens anglis 
(palaidos, fasuotos po 25 kg, 
500 kg, 1000 kg, skirtos 
granuliniams katilams)
◊ Durpių briketus 
(baltarusiški)
Atvežame nemokamai. Visos anglys 

ir briketai laikomi po stogu.
Mus rasite Vysk. A. Karoso g. 13, 

Vilkaviškyje (buvusios transporto 
įmonės teritorijoje, prie metalų 

supirktuvės).
  Tel. 8 656 58 172.

Užsk. 2801

AB „Vilniaus paukštynas“ mėsiniai viščiukai!
VIŠ TAITĖS! ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI!

Jūsų užsakymus saugiai pristatys į namus!
Kiekvieną ANTRADIENĮ ir PENKTADIENĮ pagal Jūsų pateiktus užsakymus 

bus prekiaujama paukščiais VILKAVIŠKIO rajone. 
Užsakymai priimami: 
• KAIŠIADORIŲ r. paukštyno 3–5 mėn. rudoms, 
raiboms, juodoms, pilkoms, baltoms vištaitėms ir 2–4 sav. 
paaugintiems COOB-500 veislės mėsiniams broileriniams 
viščiukams, ančiukams ir žąsiukams;
• AB ,,VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ mėsiniams 
broileriniams vienadieniams viščiukams įsigyti. 

Prekiausime pašarais. PRIIMAMI IŠANKSTINIAI 
UŽSAKYMAI. Tel. 8 611 51 770 (Alvitas).

Užsk. 836

Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir 

išvenkite baudų!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(„Buiteka“, „Feliksnavis“, 
„Traidenis“, „Švaistė“, 

„August“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.

Įrenginių montavimo darbai.

10 metų garantija!
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvyksta, nemokamai 

konsultuoja visoje Lietuvoje!
DIRBA IR SAVAITGALIAIS.

Tel. 8 686 80 106.
Užsk. 785

Užsk. 786

  
Vilkaviškio 
geležinkelio 

stotyje.

Tel.: (8 342) 52 218, 
8 614 45 410.

(didmaišiuose, 
palaidomis ir 
sufasuotomis po 25 kg, 
skirtomis granuliniams 
katilams)
•  durpių briketais.

Prekiaujame 
•  kaitriomis anglimis

G
er

a 

ka
in

a 

Užsk. 35

Užsk. 424

VIŠ TOS, VIŠ TAITĖS! VIŠ ČIUKAI! VIŠ TOS, VIŠ TAITĖS! VIŠ ČIUKAI!
AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VIŠ ČIUKAI! SAUGUS PRISTATYMAS!
Balandžio 17 d. (penkta die nį) pri statys pagal užsakymus 4–5 mėn. rudas, juodas, 
raibas, baltas (leghornų veislės) dedekles vištaites, AB Vilniaus paukštyno 
mėsinius broilerinius vienadienius viščiukus, lesalus. TEL. UŽSAKYMAMS: 
8 611 51 770. Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.05 val., Karaliuose 
– 8.20 val., Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose 
– 9 val., Slabaduose – 9.15 val., Žyniuose – 9.25 val., Sūdavoje – 9.30 val., Alksnėnuose – 9.40 
val., Opšrūtuose – 9.50 val., Pilviškiuose – 10.10 val., Ramoniškiuose – 10.30 val., Paežeriuose 
– 11 val., Gižuose – 11.15 val., Keturvalakiuose – 11.30 val., Karkliniuose – 11.45 val., 
Bačkiškiuose – 12 val., Serdokuose – 12.10 val., Pūstapėdžiuose – 12.20 val., Lakštučiuose 
– 12.40 val., Geisteriškiuose – 12.50 val., Bartninkuose – 13 val., Piliakalniuose – 13.15 val., 
Gražiškiuose – 13.35 val., Užbaliuose – 13.45 val., Klampučiuose – 14 val., Virbalyje – 14.45 
val., Pajevonyje – 15 val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., Matlaukyje – 15.35 val., 
Kybeikiuose – 15.45 val., Kybartuose – 15.55 val.  Tel. 8 611 51 770 (Alvitas). Užsk. 835

Vil ka viš kio kre di to uni jos na rių dė me siui!
Va do vau damiesi Kre di to uni jų įsta ty mu, tei kia me in for ma ci ją apie 
2020 m. ba lan džio 8 d. Vil ka viš kio kre di to uni jos pa kar to ti nio ei li nio 
vi suo ti nio na rių su si rin ki mo priim tus spren di mus: tei gia mai įver-
tin tos vi daus au di to tar ny bos, val dy bos, pa sko lų ko mi te to ata skai-
tos, pa tvir tin tas me ti nių fi nan si nių ata skai tų rin ki nys, pa skirs ty tas 
pel nas, pa tvir tin ta 2020 m. pa ja mų-iš lai dų są ma ta, pri tar ta me ti nių 
iš mo kų (tant je mų) sky ri mui kre di to uni jos va do vams už da ly va vi mą 
po sė džiuo se, ne vir ši jant 2020 m. pa ja mų-iš lai dų są ma to je nu sta ty tos 
su mos, jei gu kre di to uni ja dirbs pel nin gai ir iš mo kų su ma ne vir šys 
ei na mų jų me tų pel no, pa tvir tin ti Kre di to uni jos nau jos re dak ci jos 
įsta tai. Na riai su vi suo ti nio na rių su si rin ki mo do ku men tais iš sa miai 
ga li su si pa žin ti Kre di to uni jos pa tal po se, ad re su: Sta ty bi nin kų g. 9, 
Vil ka viš kis.

Vil ka viš kio kre di to uni jos val dy ba
Užsk. 830

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja ini ci juo ja kon-
kur są į Sa vi val dy bės gy dy to jo (vy riau sio jo spe cia lis to) (kar je ros 
vals ty bės tar nau to jo) pa rei gas (pa rei gi nės al gos koe fi cien tas – 
7,9 ba zi nio dy džio).

As me nys, no rė da mi da ly vau ti kon kur se, do ku men tus tei kia 
Vals ty bės tar ny bos de par ta men tui (VTD) prie Lie tu vos Res pub li kos 
vi daus rei ka lų mi nis te ri jos per Vals ty bės tar ny bos val dy mo in for-
ma ci nę sis te mą ad re su www.tes ta vi mas.vtd.lt 10 dar bo die nų nuo 
kon kur so pa skel bi mo VTD sve tai nė je die nos (kon kur sas pa skelb tas 
2020-04-08).

Iš sa mes nė in for ma ci ja apie kon kur są pa skelb ta www.vil ka vis kis.lt.
Ad mi nist ra ci jos di rek to rius

Vi tas GA VĖ NAS
Užsk. 831

Vie na 
di džiau sių 

įmo nių 
Lie tu vo je 

Tel. 8 635 07 197, 

Ri čar das Lu kaus kas.  Užsk. 1167

     kar ves, bu lius, te ly čias.
Sve ria el. svars tyk lė mis. Mo ka 6 ir 
21 pro c. PVM. At sis kai to iš kar to. 

tie sio giai 
per ka 
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Ovidijaus Balčiūno individuali 
įmonė brangiai – veršelius. 
Pasiima patys. Sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis. 
Moka 6 ir 21 proc. PVM priedus. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 686 46 230.

219

Galvijus: bulius – iki 1,60 Eur 
už kg, telyčias – iki 1,50 Eur už 
kg, karves – iki 1,30 Eur už kg, 
galvijus auginti (nuo 100 iki 400 
kg).
Tel. 8 627 45 054.

611

UAB „Galvex“ brangiai – pienu 
girdomus mėsinius juodmargius, 
belgų mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc. 
PVM priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 699 75 181.

36

Įmonė tiesiogiai – galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ supirkimo kainomis. 
Tel. 8 613 79 515.

876

UAB „Galvijų eksportas“ brangiai 
– pienu girdomus buliukus ir 
telyčaites, belgų mėlynuosius 
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM 
priedus. Sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 646 81 037, 
8 612 34 503.

763

AB Krekenavos agrofirma 
brangiai – galvijus.
Tel. 8 615 83 682 (Rita).

656

UAB „Suvalkijos veršeliai“ 
brangiai – pienu girdomus 
mėsinius juodmargius, belgų 
mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites, didelius mėsinius 
galvijus. Moka 6 ir 21 proc. PVM 
priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 634 23 551.

374

Parduoda skaldytas skroblo, 
ąžuolo, beržo, alksnio, drebulės 
malkas, įvairias atraižas. Veža 
mažais ir dideliais kiekiais. 
Padeda sunešti. Perka mišką.
Tel.: 8 699 59 135, 
8 629 62 117.

642

Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 
dirbamos žemės aplink 
Matlaukio, Pajevonio, Kybeikių 
kaimus.
Tel. 8 683 02 865.

780

Dirbanti moteris išsinuomotų 1–2 
kambarių butą Vilkaviškyje (V a. 
nesiūlyti).
Tel. 8 636 30 813.

822

Dezinfekuoja, valo geriamojo 
vandens šulinius.
Tel. 8 612 60 250.

823

Greitai ir kokybiškai montuoja 
kokybiškus nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus, pristatomus 
kaminus (apšiltinti). Gamyba, 
montavimas, garantija. 
Tel. 8 683 75 879.

2018

Pigiai – sausas skaldytas beržines 
malkas, stambias visiškai 
sausas alksnines supjautas ir 
nesupjautas atraižas (pakais), 
smulkias atraižas prakurams 
(sausos). Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 612 63 938, 
8 637 76 992.

490

50–60 m² butą Vilkaviškyje 
(I–III a.). Tel. 8 658 20 924.

815

AUDI, VW, MERCEDES BENZ, 
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA, 
MAZDA markių automobilius. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. 
Sutvarko reikiamus dokumentus. 
Tel. 8 691 85 616.

1613

Visų markių automobilius. Gali 
būti nevažiuojantys ar po avarijos. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 643 39 486.

1612

Įvairių markių automobilius. Gali 
būti nevažiuojantys ar po avarijos. 
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 25 066.

1614

Brangiausiai – naudotus, 
nevažiuojančius, angliškus, po 
avarijos ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobusus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 630 64 004.

1615

UAB „Onorė“ – bet kokius auto-
mobilius. Patys pasiima. Išduoda 
dokumentus išregistruoti.
Tel. 8 616 70 191.

636

Bet kokią žemės ūkio techniką 
(traktorių, priekabą, sunkvežimį) 
ir padargus (gali būti neveikian-
tys). 
Tel. 8 680 77 728.

426

Visų markių tvarkingus, su de-
fektais ar daužtus automobilius. 
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito 
iš karto. 
Tel. 8 640 28 293.

1951

Įvairius automobilius. Sutvarko 
reikiamus dokumentus. Pasiima 
patys. 
Tel. 8 650 28 930.

3991

UAB „Miškų pirkimai“ brangiai – 
mišką. 
Tel. 8 671 41 046.

33

Brangiausiai Lietuvoje – miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemę, sodybas. 
Tel. 8 651 39 039.

3580

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendraturčių, būti neatidalytas, su 
skolomis, areštuotas). Sutvarko 
dokumentus. 
Tel. 8 644 55 355.

245

Sendaikčius: knygas, lininius 
audinius, nuotraukas, statulėles, 
pinigus, laikrodžius, indus, 
medalius, ženkliukus, karinius 
daiktus, pašto ženklus, gintarą, 
papuošalus, stalo įrankius, 
plokšteles, kalendorius ir kita. 
Atvyksta. 
Tel. 8 657 53 993.

2327

Veršelį arba telyčaitę nuo 6 mėn. 
iki 4 metų auginti, veršingas 
pienines telyčias.
Tel. 8 625 93 679.

427

Labai geros būklės javų 
kombainą LAVERDA 3400 (3,6 m 
pjaunamoji, variklio galingumas 
115 AJ, 6 cilindrų, IVECO 
smulkintuvas).
Tel. 8 601 18 005.

770

Akcija! Pigiau nerasite! Sausas 
skaldytas arba kaladėmis 
beržines, alksnines malkas, 
stambias supjautas ir nesupjautas 
atraižas (pakais) bei smulkias 
atraižas prakurams (sausos). 
Nuolatiniams klientams taikomos 
nuolaidos. Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 683 08 661, 
8 612 63 938.

2397

Pigiau nerasite! Malkas, sukrau-
tas konteineriuose po 1 m³, 
beržines ir alksnines skaldytas 
malkas, supjautas stambias 
atraižas bei smulkias atraižas 
prakurams. Atraižos pakais. 
Greitai ir nemokamai pristato. 
Tel.: 8 652 14 613, 
8 671 98 262.

1889

Pigiai – įvairių rūšių skaldytas 
sausas malkas ir stambias 
atraižas. Atveža nemokamai.
Tel. 8 681 94 630.

738

Juodalksnines atraižas pakais ir 
supjautas, atraižas didmaišiuose, 
beržines, alksnines, malkas 
rąsteliais ir skaldytas. Atveža.
Tel.: 8 602 09 301, 
8 609 73 915.

2595

Beržines, alksnines, skroblines 
skaldytas malkas, malkas rąs-
teliais, juodalksnines atraižas, 
beržines ir alksnines pjuvenas 
didmaišiais. Tel. 8 690 27 280.

1043

Išparduoda beržinius, alksninius, 
skroblinius, ąžuolinius rąstelius, 
sukapotas malkas, alksnines 
atraižas ir pjuvenas didmaišiais.
Tel. 8 699 40 234.

1044

Kokybiškas įvairias skaldytas 
malkas, supjautas ir nesupjautas 
atraižas pakais. Atveža, kiekį 
matuoja vietoje.
Tel. 8 645 34 667.

2596

Išpardavimas! Parduoda 
alksninius, beržinius, skroblinius 
rąstelius, įvairias skaldytas 
malkas, supjautas ir nesupjautas 
atraižas. Atveža nemokamai.
Tel. 8 610 45 504.

1042

Pigiausiai – skaldytas alksnines 
ir beržines malkas, stambias 
supjautas atraižas ir smulkias 
atraižas prakurams. Malkas 
supjauna reikiamo ilgio. Pristato 
patogiu laiku nemokamai. 
Tel.: 8 641 78 208, 
8 646 61 001.

1890

Malkos atpigo! Parduoda 
alksninius, beržinius, skroblinius 
rąstelius, įvairias skaldytas 
malkas, supjautas ir nesupjautas 
atraižas. Atveža nemokamai.
Tel. 8 681 21 353.

60

Malkas: drebulė, eglė – 19 Eur 
už erdm, juodalksnis – 22 Eur už 
erdm, beržas – 25 Eur už erdm, 
ąžuolas – 27 Eur už erdm, uosis 
– 33 Eur už erdm. Veža rąsteliais, 
kaladėmis, sukapotas.
Tel. 8 686 94 789.

772
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ĮVAIRŪS

PARDUODA

PERKA

Greitai bei kokybiškai gamina ir 
įstato nerūdijančio plieno įdėklus 
į paprastus bei pristatomus 
apšiltintus kaminus. 
Tel.: 8 610 85 100, 
8 634 64 490.

2838

Parduoda dalimis OPEL VECTRA 
(2007 m., 1,9 l), ŠKODA OCTAVIA 
(1997–2005 m., 1,9 l, TDI), VW 
GOLF IV TDI (1999 m.), VW 
PASSAT B5, B5+ (1998–2005 m.), 
VW PASSAT B6 (2007 m., 1,9 
l, 2 l), VW TOURAN (2006 m.), 
VW GOLF V (2006 m.), AUDI A4 
(1997 m., 1,9 l, 1,8 l), AUDI A4 
(2003 m., 1,9 l,), AUDI A4 (2007 
m., 2 l), AUDI A6 (1998 m., 1,9 l, 
2,5 l), AUDI A6 (2003 m., 1,9 l, 
2,5 l), OPEL ZAFIRA (2001 m., 2 
l, 2,2 l), OPEL FRONTERA (2000 
m., 2,2 l), AUDI B4 (1994 m., 1,9 
l), VW SHARAN (1997–2005 m., 
1,9 l), FORD GALAXY (1997–2005 
m.), VW BORA (1,9 l), VW 
PASSAT B4 (1994 m., 1,9 l). Perka 
automobilius ardyti. 
Tel. 8 657 39 339.

2555

Kalvarijoje organizuojami 
A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM 
traktorininkų, SKM sunkiųjų 
keturračių vairuotojų mokymo 
kursai. Keičia seno pavyzdžio 
traktorininko pažymėjimus į 
naujus. Turintiesiems TR1 arba 
B kategorijos pažymėjimus yra 
galimybė kelti traktorininko 
kvalifikaciją. Registruotis 
nurodytais telefonais arba 
atvykus. El. p. brazaitis.k@gmail.
com. 
Tel.: (8 343) 21 847, 
8 699 88 498, 8 670 72 210.

740

Groja įvairiomis progomis 
(vestuvėse, jubiliejuose, krikš-
tynose). Veda renginius. Graži 
muzika Jūsų šventei už mažą 
kainą. 
Tel. 8 680 27 027.

4369

Karštuoju būdu restauruoja 
vonias. Dengia importinėmis 
medžiagomis. Spalvų įvairovė. 
Suteikiama garantija. Darbo 
patirtis – 28 m. 
Tel.: 8 617 78 494, 
8 636 79 331.

185

Montuoja nuotekų, valymo 
įrenginius, tiesia vidaus, lauko 
nuotekų vamzdžius, atlieka 
visus melioracijos darbus, rauna 
kelmus. 
Tel. 8 672 03 000.

3120

Gręžia vandens gręžinius, įrengia 
geoterminį šildymą. Darbai nuo 
A iki Z visoje Lietuvoje ištisus 
metus. Garantija, aptarnavimas.
Tel.: 8 616 08 020, 
8 686 83 265, 
www.melkerlita.lt.

844

Pjauna žolę, pjauna ir kapoja 
malkas, frezuoja žemę 
motobloku, karpo tujas, 
gyvatvores. 
Tel. 8 637 33 271.

826

Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį, 
skaldą, juodžemį iki 27 tonų.
Tel. 8 659 45 419.

568

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
skaldelę ir kt. krovinius iki 
8 tonų. 
Tel. 8 686 45 549.

369

Atlieka žemės kasimo, 
vandentiekio, kanalizacijos, 
drenažo ir kitus komunikacijų 
montavimo darbus. Prijungia prie 
miesto tinklų. 
Tel. 8 683 05 778.

828

Smulkaus remonto meistrai teikia 
paslaugas – nuo medvaržčio 
įsukimo iki elektros, santechnikos 
bei kompiuterių remonto.
Tel.: 8 659 75 218, 
8 674 13 172.

259

Apdailos darbai (montuoja gipso 
kartono plokštes, glaisto, dažo, 
tapetuoja, kloja grindis, laminatą, 
kala dailylentes). 
Tel. 8 678 46 607.

564

Skardina vėjalentes, kraigus, 
palanges, kaminus, lanksto ir 
montuoja lietvamzdžius, apkala 
pakraiges. Tel. 8 631 66 119.

576

Teikia savivarčio iki 8 t paslaugas 
(veža žvyrą, smėlį, žemes, skaldą 
ir kt. krovinius).
Tel. 8 633 89 525.

820

UAB „Onorė“ teikia transporto 
paslaugas, išnuomoja mini 
krautuvą BOBCAT ir ekskavatorių. 
Tel. 8 616 43 809.

654

Mini ekskavatoriaus paslaugos: 
gręžia žemėje skyles, įrengia 
inžinerinius tinklus, tvarko sodus, 
rauna kelmus, paruošia pagrindą 
trinkelėms kloti, formuoja reljefą, 
atveža ir išvežą gruntą, teikia 
savivarčio paslaugas.
Tel. 8 633 89 525.

821

Kasa naujus, valo senus 
tvenkinius, išlygina žemes, atlieka 
įvairius kasimo, krovimo, žemės 
lyginimo darbus. 
Tel. 8 659 45 419.

575

Nemokamai ir kokybiškai 
tvarko apleistus žemės 
sklypus bei pamiškes, iškerta 
krūmus, medžius. Išsiveža savo 
transportu. Teikia miško kirtimo 
ir ištraukimo paslaugą. Už darbą 
pasiima žaliavą. Plotas – ne 
mažiau kaip 1 ha. Už didelius 
ir tankiai apaugusius plotus 
primoka. 
Tel. 8 624 47 452.

82

Lieja pamatus kapinėse, dengia 
įvairaus akmens plokštėmis, 
plytelėmis, užpila skaldele, kloja 
trinkeles, gamina paminklus, 
tvoreles, vazas.
Tel. 8 670 07 768.

572

Gamina paminklus iš suomiško, 
indiško ir Karelijos akmens bei 
kt. priedus. Atlieka visus darbus 
kapinėse, lieja pamatus, kloja 
trinkeles, dengia įvairiomis 
dangomis, plokštėmis, plytelėmis. 
Suteikia garantiją. 
Tel. 8 653 25 305 (Jonas).

432

Iškala raides paminkluose 
kapinėse ir dirbtuvėse, atnaujina 
užrašus. Tel. 8 685 61 068.

569

Remontuoja variklius, keičia 
dirželius, tikrina, šlifuoja variklių 
galvutes, atlieka lengvųjų 
automobilių kompiuterinę 
diagnostiką. Suteikia pakaitinį 
automobilį. 
Tel. 8 609 79 788.

1873

Montuoja buitinių nuotekų valymo 
įrenginius „Feliksnavis“ 2–4 
asmenų šeimai. Valymo įrenginio 
kaina – nuo 1150 Eur. 
Tel. 8 683 05 778. 

829

Vyras atlieka įvairius darbus 
(sutvarko anglis ir malkas, pjauna 
žolę, moka buities ir ūkio darbus).
Tel. 8 647 22 878.

783

Atlieka visus stogo dengimo 
ir fasado šiltinimo bei apdailos 
darbus. Turi rekomendacijas. 
Atvažiuoja, konsultuoja, matuoja, 
sudaro sąmatas. Pristato 
medžiagas projektinėmis 
kainomis. Tel. 8 671 33 635.

85

Parduoda lietuviškus šiltnamius 
(nuo 200 Eur), polikarbonato 
stogelius, kokybišką 
polikarbonato dangą terasoms, 
stoginėms. Teikia montavimo 
paslaugą. Tel. 8 671 33 638.

86

Dovanoja televizorių.
Tel. 8 655 72 366.

795

MĖSINIAI VIŠČIUKAI! VIŠTAITĖS! PRISTATYMAS Į NAMUS!
Kiekvieną ket vir ta die nį Vil ka viš kio ra jo ne pre kiaus UAB 
Rum šiš kių paukš ty no (Kai šia do rių r.) paaugintais 

2–4 savaičių KOBB-500 veis lės vakcinuotais mėsiniais, 
dedeklių viš čiu kais, mėsiniais didžiaisiais 

kalakutais BIG-6, ančiukais, žąsiukais, 3–6 
mėn. įvairių spalvų vištaitėmis, lesalais. 
Prii ma mi išankstiniai už sa ky mai.

Tel. 8 699 26 517. Užsk. 652

Užsk. 470
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Astrologinė prognozė / 04-13 – 04-19
Avi nams ver ta kon cent ruo tis į 
pro ble mų spren di mus, pri si min-
ti se nas pa mo kas. Ne lie ki te blo-
gų emo ci jų ant žmo nių. No rė sis 
nie ko ne veik ti. Ga li už si megz ti 
įdo mus vir tua lus ry šys.

Jau čiai pa jus slap tą prie šiš-
ku mą. Kaž kas steng sis jus 
nu stum ti, ap kal bė ti. Ap lin ki nių 
ne to le ran tiš ku mas, reik lu mas 
augs. Ga li mi fi nan si niai keb lu-
mai. Siek si te sa vi rea li za ci jos.

Dvy niai su pras, kad nė ra ka da 
dels ti, jei no ri ko nau jo iš mok ti, 
iš sau go ti fi nan si nį sta bi lu mą, 
su stip rin ti svei ka tą. Gi lin ki tės tik 
į tai, ką rei kia tai sy ti sa vy je. Ne-
bū ki te pa tik lūs bend rau da mi.

Vė žiams bus sun ku priim ti spren-
di mus, at si ras ne pri ta rian čiųjų. 
Ga li bū ti, kad ant plau ko pa kibs 
kai ku rie pla nai. Bū ki te bud rūs, jei 
vyks ta te į su si ti ki mą. Da bar pa da-
ry tos klai dos daug kai nuos.

Liū tams bus sun ku nor ma liai 
dirb ti, bend rau ti. Gal būt tai bus 
su si ję su po ky čiais dar be, svei-
ka ta ar ba su jus do mi nan čiais 
as me ni mis. Ats ta ty ki te dar ną 
san ty kiuo se su ant rą ja pu se.

Mer ge les vis kas do mins, bū si te 
kū ry bin gi, ta čiau ga li te elg tis 
kiek neat sa kin gai. Jei no ri te ri zi-
kuo ti vers le, rim tai ap gal vo ki te 
pa sek mes. Dėl di de lio dar bo krū-
vio ga li su pras tė ti sa vi jau ta.

Svars tyk lėms rū pės bui tis, 
kas die niai rei ka lai. Ne sis ten ki te 
pa keis ti ne pa kei čia mų da ly kų, bū-
ki te to le ran tiš ki. Gin čuo se įgy si te 
prie šų, o ne ką nors įro dy si te. 
Bū si te nu si tei kę puoš tis, keis tis.

Skor pio nai bus įsuk ti į rei ka lų 
ver pe tą. At ro dys, kad griū va sta-
bi lu mas, o po ky čius ten ka priim ti 
ne pa si ruo šu siems. Pa si ten ki ni-
mas re zul ta tais pri vers stip riau 
plak ti šir dį, džiaug tis pa va sa riu.

Šau liams rū pės rei ka lai, su si ję 
su vers lu, pi ni gais, nuo sa vy be. 
Ga li kil ti pa gun da vel tis į afe rą. 
Tai bū tų per ne lyg pa vo jin ga. Jei 
sa vi jau ta ne džiu gins, vis ką ati dė-
ję prio ri te tą skir ki te svei ka tai.

Ožia ra gių pla nai pa kibs, įstrigs 
su si ta ri mai. Griež tais, ne ko rek tiš-
kais pa reiš ki mais ga li te įpyk dy ti 
pa šne ko vus. Net var ky ki te tur ti-
nių rei ka lų pa sku bo mis, iš siaiš-
kin ki te, ką gau si te ir pra ra si te.

Van de niams ver ta kai ką pri stab-
dy ti, ati dė ti, sku bo tai neį si pa rei-
go ti. Pra var tu mė gin ti at si kra ty-
ti ža lin go įpro čio, ge rin ti mi ty bą 
ir svei ka tą. Pui kiai ge bė si te 
rū pin tis sa vo šei ma ir na mais.

Žu vims stigs ob jek ty vu mo. At si-
sa ky ki te abe jo ti no su ma ny mo, 
jei yra bent men kiau sia ža los 
ti ki my bė. Lai ky ki tės tai syk lių, 
kad iš veng tu mė te in ci den tų. Jus 
at pa lai duos me di ta ci ja ir mu zi ka.

ELTA APKLAUSA

SURAŠYKITE Į BRĖŽINUKŲ KVADRATĖLIUS (9 LANGELIŲ) 
SKAIČIUS NUO 1 IKI 9 TAIP, KAD NEI EILUTĖSE, NEI STULPELIUOSE 
SKAIČIAI NESIKARTOTŲ. ATSAKYMĄ SUŽINOSITE IŠRINKĘ SKAIČIUS 
IŠ MAŽAIS SKAITMENIMIS PAŽYMĖTŲ LANGELIŲ.

SUDOKU Teisingas balandžio 3 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 8519 ir 3218. 

s

Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Kaip dirbate per karantiną?

Darbo vietoje. 34 (33 %)

Nuotoliniu būdu. 23 (22 %)

Esu bedarbis (-ė), pensininkas 
(-ė). 22 (21 %)

Ir iš namų, ir darbovietėje. 
15 (14 %)

Turiu nedarbingumo lapelį, 
atostogauju. 8 (7 %)

Mane atleido. 4 (3 %)

Balandžio 10-oji – 
Didysis penktadienis

Balandžio 11-oji – 
Tarptautinė koncentracijos 
stovyklų kalinių išlaisvinimo diena
Pasaulinė Parkinsono ligos diena

Balandžio 12-oji – 
Velykos
Tarptautinė aviacijos ir 
kosmonautikos diena

Balandžio 13-oji – 
Antroji Velykų diena

Balandžio 16-oji – 
Kultūros diena
Sekretorės (biuro 
administratoriaus) diena

DIENOS

Balandžio 10 d. 
Agna, Apolonijus, Hilda, Margarita, 
Mintautas, Mintautė, Polė, Polina

Balandžio 11 d. 
Daugvilė, Eigmantas, Eigmantė, 
Eigminas, Eigmintas, Leonas, Vykintas, 
Vykintė, Stanislovas

Balandžio 12 d. 
Alfredas, Julius, Jūratė, Zenonas

Balandžio 13 d. 
Algaudė, Ida, Idalija, Liaugedas, 
Liaugintas, Martynas, Mindaugas

Balandžio 14 d. 
Justina, Justinas, Vaišvydas, Vaišvydė, 
Vaiva, Visvaldas

Balandžio 15 d. 
Anastazija, Gema, Liudvina, Modestas, 
Vaidotas, Vilnius

Balandžio 16 d. 
Algedė, Benediktas, Giedrė, Giedrius, 
Gražvyda, Gražvydas, Kalikstas, Ūdrys

s

s

s

s

s

s

s

VARDINĖS

Šiau rės va ka rų vė jas at pu čia vė ses nių 
orų ban gą. Šian dien die ną tem pe ra-
tū ra ne pa kils aukš čiau 8–13 laips nių 
ši lu mos. Lie taus pro gno zuo ja ma tik 
vie to mis.

Sa vait ga lį an ti cik lo nas ne leis for-
muo tis lie taus de be sims. Šeš ta die nio 
nak tį daug kur tru pu tį pa šals, die ną 
oras šils iki 8–13 laipsnių.

Pir mo ji Ve ly kų die na vėl bus kiek 
šil tes nė. Ple vens ne stip rus vė je lis. Nak-
tį ter mo met ro stul pe lis ne kris že miau 
0, die ną bus 10–15 laips nių ši lu mos. 
Ne lis.

Ant rą ją Ve ly kų die ną dan gų ims 
niauk ti de be sys, daug kur pa lis. Nak tį 
oras teat vės iki 5–7 laips nių ši lu mos, 
o die ną jau smar kiai neį šils: bus 7–10 
laips nių.

Orai per mai nin gi
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ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Avinas (03 20–04 20)

Pilnatis iki balandžio 14 d.

06:30
20:12
13:42

Visiems, kurie pasidžiaugs šiuo 
margučiu, jį sukūrusi teiberiškė 
Danutė Kasulaitienė Velykų  proga 
linki tikėjimo, vilties ir meilės.

Renatos VITKAUSKIENĖS nuotr.

S

Atkelta iš 1 p.

Pa rei gū nai įspė ja, jog si tua ci ja ver ti na ma 
la bai at sa kin gai, to dėl asmenys, no rin tys 
ap gau ti po li ci ninkus ir į ra jo no cent rą 
pa tek ti vien dėl to, kad drau ge su ar ti mai-
siais švęs tų Ve ly kas, su si lauks įsta ty me nu-
ma ty tų san kci jų. Vyks tan tie ji išim ties tvar-
ka tu ri tu rė ti tai liu di jan tį do ku men tą: 
gi mi nai čio mir ties liu di ji mą, nuo sa vy bės 
tei sės į ki to je sa vi val dy bė je esan tį ne kil no-
ja mą jį tur tą do ku men tus ir pan.

Po li ci ja pa si lie ka tei sę tik rin ti pi lie čių 
pa teik tą in for ma ci ją tu ri mo se duo me nų 
ba zė se. Tai gi ne pa tei kus do ku men tų ar ki-
lus abe jo nių, pa tik ra ant ke lio ga li už truk ti 
pus va lan dį ar dar il giau, kol pa rei gū nai pa-
tik rins pa teik tą in for ma ci ją.

Nep ra ras ti bud ru mo
Taip pat pa rei gū nai pri me na, kad Vy-

riau sy bei nu spren dus ka ran ti ną pra tęs ti 
dar dviem sa vai tėms, iki ba lan džio 27 die-
nos, su griež tin ta tvar ka vie šo se vie to se. 
Nuo šian dien vi si be išim ties ei da mi į gat-

] vę, par duo tu vę ar ki tur pri va lo dė vė ti ap-
sau gi nes vei do prie mo nes – vei do kau kes 
ar res pi ra to rius, o jų ne tu rin tie ji bur ną ir 
no sį pri si deng ti ska re le, ša li ku ar ki ta prie-
mo ne. Taip pat re ko men duo ja ma dė vė ti ap-
sau gi nes pirš ti nes.

Po li ci ja įspė ja, kad su griež ti nus san kci-
jas už bet ko kius ka ran ti no re ži mo pa žei di-
mus, net už pa si ro dy mą vie šo je vie to je be 
kau kės gre sia griež ta at sa ko my bė – 500–
1500 eu rų bau da.

Va kar die nos duo me ni mis, mū sų ra jo-
ne vis dar bu vo pa tvir tin ti tik tie pa tys 3 
ko ro na vi ru so at ve jai. Pas ku ti nio ji iš fik suo-
tų už si krė tu sių ra jo no gy ven to jų, 21-erių 
mer gi na, iš Sa vi val dy bės su teik tos sa vii zo-
lia ci jos vie tos iš ga ben ta į rea bi li ta ci jos įstai-
gą. Toks spren di mas priim tas ne dėl to, kad 
bū tų pa blo gė ju si jos svei ka ta, o dėl ki tų 
sa vii zo lia ci jo je esan čių as me nų sau gu mo. 
Ma ri jam po lė je si tua ci ja kur kas su dė tin ges-
nė – už si krė tu sių jų skai čius ar tė ja prie tri-
jų de šim čių. To dėl me di kai, pa rei gū nai ir 
ra jo no va do vai vil ka viš kie čių pra šo ne pra-
ras ti bud ru mo ir elg tis at sa kin gai.

Šven ti nis sa vait ga lis – 
be to liau gy ve nan čių ar ti mų jų

Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 106 
skaitytojai.
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