
„Gin ta ri nės bi tės“ 
iš skri do iš Klau su čių

Kris ti na  ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

Pir mą kar tą mū sų ra jo no is to-
ri jo je už sa vo veik lą no mi na ci-
jo mis   „Gin ta ri nė Bi tė 2019“  
ap do va no tos ne vy riau sy bi nės 
or ga ni za ci jos. Idė ją su ma nė bei 
įgy ven di no Klau su čių kai mo 
bend ruo me nė ir jos va do vas.

Įs teig tos de vy nios no mi na ci jos
Kaip sa kė ren gi nio idė jos su ma ny to jas 

ir or ga ni za to rius, Klau su čių kai mo bend-
ruo me nės pir mi nin kas Ra mū nas Puo džiū-
nas, ge rus vi suo me ni nin kų dar bus ak cen-

tuo ti bū ti na, nes jie daug dir ba ki tų la bui ir 
daž nai lie ka neį ver tin ti.

Per ap do va no ji mų ce re mo ni ją iš da ly-
tos de vy nios no mi na ci jos. Jos bu vo tei kia-
mos še šio se ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų 
(NVO) veik los ka te go ri jo se: vie tos bend ruo-
me ni nėms, švie ti mo ir jau ni mo, so cia li nės 
glo bos ir svei ka tos ap sau gos, užim tu mo, 
lais va lai kio, tu riz mo, kul tū ros ir spor to 
sri ty se vei kian čioms or ga ni za ci joms bei ki-
toms bend rų po mė gių ar in te re sų or ga ni za-
ci joms.

Po no mi na ci ją įstei gė Vil ka viš kio ra jo-
no sa vi val dy bė („Už sa vi val dy bės ir bend-
ruo me nės par tne rys tę, so cia li nių pa slau gų 
tei ki mą ir vie šų jų erd vių prie žiū rą“), Vil ka-
viš kio kraš to vie tos veik los gru pė („Už ak ty-
vią bend ruo me ni nę veik lą“) ir Vil ka viš kio 

mies to vie tos veik los gru pė („Už so cia li nės 
in teg ra ci jos di di ni mą ir sa va no rys tės ska ti-
ni mą“).

Ap do va no ji mai vy ko Klau su čių kul tū-
ros na muo se praei tą penk ta die nį. Ren gi nys 
su kvie tė dau gy bę žmo nių, ku rie at vy ko pa-
si džiaug ti  no mi nan tų įver ti ni mu ir pa gerb-
ti tuos, ku rių sa va no riš ki dar bai pra džiu gi-
no vi suo me nę.

Iš puoš to je kul tū ros na mų sa lė je su si rin-
ku sie ji klau sė si at li kė jos Eve li nos Sa šen ko, 
ku riai meist riš kai akom pa na vo Vil ka viš kio 
jau ni mo pu čia mų jų inst ru men tų or kest ras 
(vad. Sau lius Mic ke vi čius). Or kest ran tai po-
pu lia rias me lo di jas sce no je gro jo iš ti sas dvi 
va lan das. Re gi nį pa gy vi no ir šo kė jos (vad. 
So na ta Jan kie nė).
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Ap lin kos mi nis te ri jos Ap lin kos pro jek tų val-
dy mo agen tū ra (AP VA) įver ti no gau tas pa-
raiš kas pa ra mai, skir tai at si nau ji nan tiems 
ener gi jos iš tek liams (sau lės, vė jo, geo ter-
mi nės ener gi jos, bio ku ro ir kt.) pa nau do ti 
vi suo me ni nės ir gy ve na mo sios pa skir ties 
pa sta tuo se.

Pa ra ma bus ski ria ma ju ri di niams as me-
nims iš Kli ma to kai tos pro gra mos, ji sie kia 
10 mln. eu rų. Ta čiau rei ka la vi mus ati tin-
kan čio se pa raiš ko se pra šo ma pa ra mos su-
ma dau giau kaip 30 pro c. vir ši ja šią su mą.

Pa gal Kli ma to kai tos spe cia lio sios pro-
gra mos lė šų nau do ji mo tvar ką AP VA, įver ti-
nu si pro jek tų nau din gu mo kri te ri jus, su da-
rė pa raiš kų ei lę.

Ad mi nist ra ci nės ati tik ties rei ka la vi mus 
ati tin kan čių 186 pa raiš kų ei lė je yra ir sep ty-
ni Vil ka viš kio ra jo no įstai gų ir or ga ni za ci jų 
pro jek tai, vi sos jos už pa ra mos lė šas ke ti na 
įsi reng ti sau lės elekt ri nes.

Ge riau siai nau din gu mo kri te ri jus ati ti-
ko Vil ka viš kio „Auš ros“ gim na zi jos pa reng-
tas pro jek tas: jis 186 pro jek tų ei lė je yra aš-
tun tas. Gim na zi jo je ke ti na ma įreng ti 60 kW 
ga lios fo to vol ti nę elekt ri nę. Pra šo ma su bsi-
di jos su ma – 38 762 eu rai.

Vil ka viš kio li go ni nės pro jek tas, pa raiš-
kų ei lė je pa te kęs į 81 vie tą, 50 kW ga lios 
fo to vol ti nei elekt ri nei įreng ti pra šo 41 303 
eu rų.

To liau są ra še yra dar pen ki ra jo no ju-

ri di niai as me nys: Ky bar tų Eu cha ris ti nio 
Iš ga ny to jo pa ra pi jos baž ny čia (pra šo ma 
su bsi di jos su ma – 34 122 eu rai.), Vil ka viš kio 
pir mi nės svei ka tos prie žiū ros cent ras (67 
481 eu ras), Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries 
pa grin di nė mo kyk la (58 205 eu rai), Gud kai-
mio glo bos na mai (80 582 eu rai) ir Ky bar tų 
pir mi nės svei ka tos prie žiū ros cent ras (17 
747 eu rai).

Jei gu at li kus vi sų 186 pa raiš kų ap lin ko-
sau gi nį-tech ni nį ver ti ni mą bus nu sta ty ta, 
kad pro jek to nau din gu mo ro dik liai ne pa sie-
kia dek la ruo tų jų, ir pa si keis pir mi nė pa raiš-
kų ei lė, bus at lie ka mas ki tų, pa tiks lin to je 
ei lė je esan čių pa raiš kų ver ti ni mas.

„San ta kos“ inf.

Kri te ri jus ati ti ko sep ty nių Vil ka viš kio ra jo no 
įstai gų parengtos pa raiš kos
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Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.

VILKAVIŠKIO  KRAŠTO  LAIKRAŠTIS

TRUMPAI

AT VYKS KAR DI NO LAS
Gruo džio 8 d. Ky bar tuo se vie šės Jo Emi-
nen ci ja kar di no las Si gi tas Tam ke vi čius. 
Sek ma die nį, 12 val., Ky bar tų Eu cha ris-
ti nio Iš ga ny to jo baž ny čio je kar di no las 
S. Tam ke vi čius au kos mi šias, sa kys pa-
moks lą. Po pa mal dų pa ra pi jos sa lė je 
vyks aga pė. Vi si kvie čia mi da ly vau ti.

Pri min si me, kad 1975–1983 me tais 
šis dva si nin kas bu vo Ky bar tų pa ra pi jos 
kle bo nas. Vė liau ši tą lai ko tar pį jis pa va-
di no įsi min ti niau sia tar nys te.

PRI PA ŽI NI MAS
Vil ka viš kie tei ak to rei Ais tei Dir žiū tei 
pa ti kė ta ypa tin ga mi si ja – šeš ta die nį 
ji drau ge su ko le ge iš Vo kie ti jos An na 
Brug ge mann ves pres ti ži nius, se no jo 
že my no „Os ka rais“ va di na mus Eu ro pos 
ki no ap do va no ji mus. Tam, kad apie ren-
gi nį ga lė tų su ži no ti vi sos Eu ro pos gy ven-
to jai, dirbs dau giau nei 200 žur na lis tų, 
25 fo tog ra fai, dau giau nei 30 te le vi zi jos 
ko man dų. Ren gi nį ry toj, 20 val., tie sio-
giai trans liuos po rta las LRT.lt, jo įra šą 
bus ga li ma pa ma ty ti tą pa čią die ną, 23 
val., per LRT PLIUS ka na lą.

PA TA RĖ JA
Ky bar tie tė Edi ta Nai dai tė dir ba į Sei mą 
iš rink to Lie tu vos vals tie čių ir ža lių jų są-
jun gos na rio Dai niaus Gai žaus ko pa ta rė-
ja. Ma ri jam po lė je iš rink tam par la men-
ta rui E. Nai dai tė pa ta ria ko mu ni ka ci jos 
ir vie šų jų ry šių klau si mais.

KON KUR SAS
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja yra pa skel-
bu si šven ti nio at vi ru ko kon kur są, ku ria-
me kvie čia mos da ly vau ti ra jo no švie ti-
mo įstai gos. At vi ru kai kar tu su dar bo 
au to riaus var du, pa var de, am žiu mi ir 
kon tak ti niais duo me ni mis Švie ti mo, 
kul tū ros ir spor to sky riu je dar lau kia mi 
iki ant ra die nio (gruo džio 10 d.). Tri jų 
ge riau sių dar bų au to riai ir trys dau giau-
siai dar bų pa tei ku sios ug dy mo įstai gos 
bus ap do va no ti Sa vi val dy bės ad mi nist-
ra ci jos pri zais.

DVI RA ČIŲ TA KAI
Lie tu vos au to mo bi lių ke lių di rek ci ja 
ruo šia si in ven to ri zuo ti pės čių jų ir dvi-
ra čių ta kų tink lą prie vals ty bi nės reikš-
mės ke lių. Po to bus ren gia mos prio ri te-
ti nės ta kų įren gi mo ir re mon to dar bų 
ei lės. To lau kia ir mū sų ra jo no gy ven-
to jai. Ypač daug skun džia ma si medžių 
šak nų iš kil no tu dvi ra čių ta ku, ve dan-
čiu nuo Vil ka viš kio Al vi to kai mo link.
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Per ve ži mo (trans por to) 
pa slau gas tei kian čių 
įmo nių dė me siui
Gruo džio 16 d. (pir ma die nį), 10 val., Vil-
ka viš kio tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos 
cent re (J. Ba sa na vi čiaus a. 7) vyks per-
ve ži mo (trans por to) pa slau gas tei kian-
čių ra jo no įmo nių at sto vų su si ti ki mas 
su Sei mo na riais Kęs tu čiu Smir no vu ir 
Al gir du But ke vi čiu mi. Bus dis ku tuo ja-
ma ve žė jams ak tua liais klau si mais.

Kvie čia me ak ty viai da ly vau ti.
Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo 

in for ma ci jos cent ras
Užsk. 3391
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And rius GRY GE LAI TIS

Sa vai tės pra džio je pra dė ta įgy-
ven din ti kai mo pa štų per tvar-
ka. Sė dę į nau jus tarnybinius 
au to mo bi lius ra jo no ke liais 
nuo šiol kas dien rie da mo bi lie-
ji laiš ki nin kai.

Pri reiks lai ko
Šios sa vai tės ra jo no kai miš ko sio se vie-

to vė se dir ban tys laiš ki nin kai lau kė su ne ri-
mu. Išau šus ant ra die niui jie, kaip įpras tai, 
kro vė si siun ti nius, laiš kus, laik raš čius, ta-
čiau ke lio nes po kaimus pra dė jo nau ju tė-
lai čiais tar ny bi niais au to mo bi liais „Da cia 
San de ro“. Bū tent nuo gruo džio 3 d. mū sų 
savivaldybėje pra dė tas įgy ven din ti mo bi-
liojo laiš ki nin ko pro jek tas.

Jis apė mė aš tuo nias kai miš ką sias te ri to-
ri jas, ku rio se ne li ko pa štų, o anks čiau ten 
teik tas pa slau gas nuo šiol už tik rins pas 
žmo nes į na mus vyks tan tys mo bi lie ji laiš-
ki nin kai. Gy ven to jai juos iš si kvies ti ga li ne-
mo ka mu te le fo nu 8 700 55 400 ar ba pa ra šę 
el. pa štu info@post.lt. Ope ra to rius už re gist-
ruos iš kvie ti mą, o laiš ki nin kas prieš at vyk-
da mas pa si skam bins, kad pla nuo ja mu lai-
ku klien tas bū tų na muo se.

„Nea be jo ju, kad pri reiks šiek tiek lai-
ko, kol ra jo no gy ven to jai ir pa tys laiš ki nin-
kai pri pras prie nau jos tvar kos, ta čiau kai 
tai įvyks, ma nau, vi siems bus ge riau. Anks-
čiau žmo nėms, no rin tiems už si sa ky ti laik-
raš tį, iš siųs ti siun ti nį, su mo kė ti mo kes čius 
ar nu si pirk ti siū lo mą pre kę, rei kė da vo 
atei ti į pa što sky rių, o da bar pa kaks su rink-
ti ne mo ka mą te le fo no nu me rį ir pa slau ga 
pa ti at ke liaus į na mus. Pa me nu, kiek daug 
ne ri mo ir bai mių bu vo, kai Vil ka viš kio 
mies to laiš ki nin kai per sė do ant elekt ri nių 
dvi ra čių. Da bar be šios trans por to prie mo-
nės jie neį si vaiz duo ja sa vo kas die ny bės“, 
– sa kė Vil ka viš kio pa što vir ši nin kė Ra mu-
tė Žiu raus kie nė.

No rin tie ji už si sa ky ti „San ta kos“ laik-
raš tį jau da bar ga li kvies tis mo bi liuo sius 
laiš ki nin kus. Pa tar ti na laik raš tį pre nu me-
ruo ti il ges niam lai kui, nes už kiek vie ną 
už sa ky mą pa štas ima 0,50 Eur mo kes tį. 
Be pa pil do mų mo kes čių „San ta ką“ ga li ma 
už si sa ky ti re dak ci jo je (Vil niaus g. 23, Vil ka-
viš ky je).

Žmo nės do mi si
Pert var ka pa lie tė Al vi to, Bart nin kų, Gi-

žų, Gra žiš kių, Ke tur va la kių, Pa je vo nio, Viš-
ty čio ir Ža lio sios pa štus. Tie sa, kol gy ven-
to jai pri pras prie po ky čių, šie pa štai dar 
dirbs, bet trum piau – tam tik ro mis va lan-
do mis juo se bu dės mo bi lie ji laiš ki nin kai, 
ku rie ap tar naus atė ju sius žmo nes. Pe rei na-
ma sis lai ko tar pis truks me tus, po to pa štai 
bus už da ry ti.

Pas ta ruo sius pu sant rų me tų Ža lio sios 
pa što vir ši nin ke dir bu si Ja ni na Ra dze vi-
čie nė pa sa ko jo, kad vie tos gy ven to jai iki 
šiol ak ty viai nau do jo si pa što pa slau go mis, 
to dėl pro gno za vo, jog pri reiks ne ma žai 
lai ko, kol žmo nės pri pras prie nau jos tvar-
kos.

„Aš pa ti esu ki lu si iš Rad vi liš kio ra jo no. 
Ten mo bi lių jų laiš ki nin kų pa slau ga tei kia-
ma jau ke le tą me tų. Pa me nu, jog iš pra džių 
bu vo ne ma žai su maiš ties, ta čiau ga liau siai 
vis kas sto jo į sa vo vie tas“, – pa sa ko jo J. Ra-
dze vi čie nė.

Jos tei gi mu, iš gir dę apie lau kian čią per-
tvar ką ap lin ki niai gy ven to jai jau prieš ke-
le tą sa vai čių ėmė klau si nė ti, kaip vis kas 
kei sis, dar net ne pra dė jus teik ti mo bi lių jų 
laiš ki nin kų pa slau gos žmonės ėmė juos 

kvies tis į na mus. Bu vu si Ža lio sios pa što 
vir ši nin kė ti ki no pa ste bė ju si, kad nau ją ja 
tvar ka la biau siai do mi si gar baus am žiaus 
ir vie ni ši žmo nės, ku rių Žaliosios kaime ir 
ap lin ki nė se te ri to ri jo se yra ne tiek ma žai.

„Nors pa slau gos bus tos pa čios, ta čiau 
nea be jo ju, kad tam tik ro ne pa si ten ki ni mo 
ga li kil ti. Laiš ki nin kams la bai pa di dė jo dar-
bo krū vis, to dėl gal būt ne vi sa da jie ga lės 
pas žmo nes at vyk ti šiems pa to giu lai ku. 
Taip pat kai ka da laik raš čius gy ven to jai 
gaus kiek vė liau nei įpras tai, o tas ga li ne 
vi siems pa tik ti“, – pro gno za vo J. Ra dze vi čie-
nė.

Di des nės te ri to ri jos
Di džią ją da lį Klau su čių se niū ni jos te ri-

to ri jos ap tar nau jan ti laiš ki nin kė Zi na Skla-
dai tie nė pa sa ko jo, kad pir mos die nos po 
per tvar kos praė jo ga na sklan džiai, ta čiau 
nea be jo jo, jog atei ty je tam tik rų sun ku mų 
tik rai kils. Jai priskirtą te ri to ri ją iki šiol ap-
tar nau da vo trys laiš ki nin kės ir vie na pa što 
vir ši nin kė, o da bar Zi na čia dirbs vie na. Tie-
sa, pir mą ją sa vai tę jai pa dė jo nuo šiol pa va-
duo jan čios mo bi lio sios laiš ki nin kės funk ci-
jas at lik sian ti Vir gi ni ja Ke ru tie nė.
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Mo bi lie ji laiš ki nin kai iš rie dė jo 
į kaimiškąsias ra jo no vietoves

Antradienio rytas būriui rajono pašto darbuotojų buvo išskirtinis – įsėdę į 
naujus automobilius jie tapo mobiliaisiais laiškininkais. Autoriaus nuotr.
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Bi ru tė JA SIUNS KAI TĖ
(1942–2019)

Po sun kios li gos mi rė il ga me tė gy dy to-
ja odon to lo gė Bi ru tė Ja siuns kai tė. Jos 
gy vy bė už ge so pa sku ti nę ru dens die ną 
– lapk ri čio 30-ąją.

Spa lį Bi ru tei su ka ko 77-eri me tai. 
Jos gim ti nė – Liud vi na vo kraš tas (Ma-
ri jam po lės sav.). Ten bai gė vi du ri nę 
mo kyk lą. Ta čiau po me di ci nos stu di jų 
tuo me ti nia me Kau no me di ci nos ins ti-
tu te jau na spe cia lis tė dar bo biog ra fi ją 
pra dė jo ki tur. Tre je tą me tų dir bo Sin-
tau tų me di ci nos punk te, gre ti ma me 
Ša kių ra jo ne, o li ku sį gy ve ni mą su sie jo 
su Vil ka viš kiu.

B. Ja siuns kai tė bu vo ge rai ži no ma 
ir dau ge lio vil ka viš kie čių my li ma gy-
dy to ja, vi sa šir di mi at si da vu si pa si rink-
tai pro fe si jai – odon to lo gi jai ir sa vo 
pa cien tams. Ji bu vo ge ras ir nuo šir dus 
žmo gus, vi są gy ve ni mą rū pi no si sa vo 

ma ma, su ku ria kar tu gy ve no ir ku rią 
glo bo jo iki pa sku ti nio jos ato dū sio. Di-
de lę sa vo lais va lai kio da lį pa šven tė so-
dui, gė lėms, au ga lams, ku riuos kar tu 
su ma ma rū pes tin gai puo se lė jo.

Mes, Bi ru tės bi čiu liai, ją pri si min-
si me kaip mie lą, kul tū rin gą ir ma lo nų 
žmo gų, nuo šir džią drau gę. Išsk ri do ji 
tar si paukš tis, pa li ku si na mus, drau-
gus. Gal būt ne vis ką pa da rė me, gal-
būt ne spė jo me jai pa sa ky ti vi sų ge rų 
žo džių, tad pa sku ti nį su die no rė tu me 
iš tar ti šio mis Bi ru tės ko le gos gy dy to jo 
Ber nar do Ci cė no pa ra šy to mis ei lė mis:

Gy ve ni mas – ke lio nė svar bi...
Tar si gė lės žie das, kur žy di,
Tar si žvaigž dė Vi sa toj to li...
Žmo gus – tar si paukš tis,
Gie dan tis ry to auš roj...
Kū rė jo Am ži ny bei pa šauk tas
Gy vent Jo mei lėj, ar tu moj...

DRAU GAI
Užsk. 3430

Tar si paukš tis 
iš ke lia vo su ru de niu

IN MEMORIAM
Į Vil ka viš kio ra jo ną at vy kęs tu ris tas tu ri 
daug klau si mų: ką pa ma ty ti, pa klau sy ti, 
kur įkop ti, ką pa tir ti, pa glos ty ti, užuo sti, 
kaip nu vyk ti, kur pa val gy ti, ap si gy ven ti, 
sto vyk lau ti, plau kio ti, žve jo ti, pa bend rau-
ti ir t. t. Daž nas pa slau gos tei kė jas ne ga li 
su teik ti vi sos rū pi mos in for ma ci jos sve-
čiui vien dėl to, kad jos ne ži no. Tu ris tui 
ga li su si da ry ti įspū dis, kad Vil ka viš kis – 
ne sve tin gas ir ne pat rauk lus kraš tas. Vi sa 
tai ga li me pa keis ti, jei nuo lat tar pu sa vy je 
bend ra dar biau si me ir tu ris tui vie ni ki tus 
re ko men duo si me.

Dėl to kvie čia me vi sus tu riz mo pa slau-
gų tie kė jus gruo džio 12 d., 14 val., į Vil-
ka viš kio tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos 
cent rą (J. Ba sa na vi čiaus a. 7). Su si ti kę dis-
ku tuo si me, kaip pri trauk ti tu ris tus, da ly-
si mės ži nio mis, ką ga li ma sve čiams pa siū-
ly ti: kur ska niau sias me dus, gar džiau sia 
duo na, kur įspū din giau sia pa no ra ma ar 
ge rą ener gi ją spin du liuo jan ti vie ta, kur 
so čiai pa val gius ga li ma ap si nak vo ti.

Vi sai ne svar bu, ar jau tu ri te pa tir ties 
ir su lau kia te daug tu ris tų, ar tu riz mo pa-
slau gų sek to riu je esa te nau jo kai – kvie čia-

me re gist ruo tis vi sus, lau kian čius lan ky to-
jų.

Vi si ga li me vie ni iš ki tų pa si mo ky ti, o 
kad ži nių ba ga žas tik rai pa si pil dy tų, po 
dis ku si jos pa kvie si me į dok to ran to Ma-
riaus Da raš ke vi čiaus pa skai tą „Ren gi nių 
eti ke tas“. Jo je bus ap ta ria mas pa si ren gi-
mo priė mi mui pro ce sas, su juo su si ję sun-
ku mai ir kaip jų iš veng ti, kal bė si me apie 
priė mi mų rū šis, jų pri va lu mus ir trū ku-
mus. Taip pat su si pa žin si me su kvie ti mo 
tu ri nio for ma vi mu, ga li mo mis sta lų for-
mo mis sė di miems ren gi niams bei sve čių 
so di ni mo sche mo mis. Bus kal ba ma apie 
sta lo ser vi ra vi mą, įran kius, el ge sio prie 
sta lo tai syk les, ap tar na vi mą, vy no pa tei ki-
mą, mais to ap ri bo ji mus bei sun kiau sius 
iš ban dy mus, val gant vai sius, dar žo ves, jū-
ros gė ry bes ar ki tus pa tie ka lus.

Ren gi nys ne mo ka mas. Pa si tei rau ti ir 
už si re gist ruo ti ga li ma tel. 8 652 46 055 ar-
ba el. pa štu info@vilkaviskisinfo.lt.

Al ma BRA ZY TĖ
Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos 

cent ro tu riz mo va dy bi nin kė

Kvie čia me tu riz mo pa slau gų tei kė jus

Vy riau sy bė pa tvir ti no Kul-
tū ros mi nis te ri jos pa teik tą 
Tau to dai lės me tų mi nė ji mo 
2020 me tais pla ną. 

Dokumente nu ma ty tais kul tū ri-
niais, edu ka ci niais, pa žin ti niais ren gi-
niais, pro jek tais ir ki to mis veik lo mis 
bus pa brė žia ma tau to dai lės reikš mė 
mū sų vals ty bei, di di na mas tau to dai lės 
ži no mu mas ir priei na mu mas vi suo me-
nei.

Lie tu vos na cio na li nis kul tū ros cent-
ras, Et ni nės kul tū ros glo bos ta ry ba, 
Lie tu vos kul tū ros ty ri mų ins ti tu tas, Lie-
tu vos na cio na li nis mu zie jus, Vil niaus 
dai lės aka de mi ja ki tą met su rengs tarp-
tau ti nį sim po ziu mą, skir tą ap tar ti įvai-
rių ša lių tau to dai lės tra di ci jų būk lę, 
įver tin ti liau dies me no pa dė tį šiuo lai ki-
nia me pa sau ly je ir per spek ty vas.

Tau to dai lės me tų mi nė ji mo pla ne 
nu ma ty ta po pu lia rin ti lie tu viš ko tau ti-
nio kos tiu mo, kal vys tės, me džio skulp-
tū ros, ke ra mi kos, ki tas tau to dai lės sri-
tis. Vi suo me nė ir ypač jau ni mas bus 
ska ti na mi do mė tis tau to dai lės is to ri ja, 
su vok ti jos kul tū ri nę ir me ni nę ver tę. 
Tam vi so je Lie tu vo je bus ren gia mos 
įvai rios pa ro dos ir kon kur sai, vyk do-
mos vie ši ni mo ir lei dy bi nės veik los, 
edu ka ci niai bei ki ti pro jek tai. Lie tu vos 
na cio na li nis ra di jas ir te le vi zi ja rengs 
re por ta žų cik lą, skir tą Tau to dai lės me-
tams, trans liuos re por ta žus apie jų ren-
gi nius. Be ki tų lei di nių, bus pa reng ta 
mo nog ra fi ja ,,Lie tu vių liau dies vaiz duo-
ja mo ji dai lė: iš ta kos, rai da ir tra di ci ja“.

Tau to dai lė pa de da plė to ti kul tū ri nį 
tu riz mą ir iš sau go ti et nog ra fi nių re gio-
nų sa vi tu mą. Be tau to dai lės bū tų sun-
ku už tik rin ti lie tu viš kos kryž dir bys tės 
tra di ci jų tęs ti nu mą, ku rio sie kis įtvir-
tin tas įtrau kus Lie tu vos kryž dir bys tę 
į UNES CO Žmo ni jos ne ma te ria laus ir 
žo di nio pa vel do še dev rų są ra šą. Pa gal 
Tau to dai lės me tų mi nė ji mo pla ną Lie-
tu vos na cio na li nės UNES CO ko mi si jos 
sek re to ria tas su Lie tu vos kul tū ros ty ri-
mų ins ti tu tu pa rengs ir iš leis tu ris ti nių 
kryž dir bys tės ke lių Lie tu vo je že mė la-
pį.

Et ni nės kul tū ros glo bos ta ry ba su 
Lie tu vos na cio na li niu kul tū ros cent ru 
pa rengs ir pa skelbs Tau to dai lės me tų 
ren gi nių gi dą. 2020-ie ji Tau to dai lės me-
tais pa skelb ti Sei mo nu ta ri mu.

Kul tū ros mi nis te ri jos inf.

Ruošiasi minėti 
Tau to dai lės me tus
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Mo kyk loje susitiko jaunystė ir branda
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries 
pa grin di nė mo kyk la iš kil-
min gais ren gi niais pa mi nė jo 
50-ies me tų ju bi lie jų. 1969-ai-
siais poe tės var dą jau tu rė ju si 
ug dy mo įstai ga per si kė lė į 
da bar ti nes pa tal pas.

Didžiausia dovana – salė
Ly giai prieš me tus su da ry ta ju bi lie jaus 

ren gi nių dar bo gru pė pa si rū pi no, kad 50-
asis įstai gos gim ta die nis tap tų šven te vi sam 
Vil ka viš kiui. Bai gia mo ji šven tė su reng ta 
kul tū ros cent ro sa lė je, o pro gi niai ren gi niai 
mo kyk lo je vy ko vi są praė ju sią sa vai tę. Or ga-
ni zuo ta bu vu sių įstai gos pe da go gų po pie tė, 
Sa lo mė jos Nė ries 115-osioms gi mi mo me ti-
nėms skir tas me ni nio skai ty mo kon kur sas 
„Gy ve ni mas – dai na žio ge lio“.

Li kus vos ke lioms die noms iki pa grin di-
nių ju bi lie jaus ren gi nių mo kyk la ga vo be ne 
di džiau sią do va ną – ka pi ta liai su re mon tuo tą 
ak tų sa lę. Iki pat pa sku ti nės aki mir kos ne bu-
vo aiš ku, ka da dar bai bus baig ti, to dėl pla-
nuo da ma šven tę bend ruo me nė ne puo se lė jo 
di de lių vil čių su tik ti sa vo sve čius ak tų sa lė je.

Į jau kiai at nau jin tas pa tal pas su kvies ti 
bu vę ir esa mi bend ruo me nės na riai ga lė jo 
iš vys ti kom po zi ci ją, ku rio je pri si mi ni mais 
apie lai ką, pra leis tą mo kyk lo je, da li jo si ke lių 
kar tų at sto vai: da bar ti niai mo ki niai, ne se-
niai mo kyk lą bai gu sie ji, tė vai, ku rių at ža los 
čia mo ko si da bar, ir bu vę mo kyk los ug dy ti-
niai, šiuo me tu čia dir ban tys pe da go gais.

Aikš tė je – skir tin gos kar tos
Pen kias de šimt me čio ju bi lie jus pra si dė jo 

mi šio mis už bu vu sius ir esa mus mo kyk los 
bend ruo me nės na rius Vil ka viš kio ka ted ro je.

Pas kui vi si bu vo pa kvies ti ste bė ti kar-
tų krep ši nio rung ty nes mo kyk los spor to 
sa lė je. Jas or ga ni za vo ly giai prieš 20 me tų 
Sa lo mė jos Nė ries vi du ri nę mo kyk lą bai gęs 
Ma rius Ge le žiū nas. Jis pri si pa ži no su drau-
gais ret kar čiais pa kal bė da vęs, jog bū tų šau-
nu su kvies ti krep ši niu be si do min čius vil ka-
viš kie čius ir su reng ti drau giš kas var žy bas. 
Su ži no jęs, kad mo kyk la ruo šia si ju bi lie jui, 
Ma rius ėmė si ini cia ty vos ir su si sie kė su 
dau giau nei de vy nio mis de šim ti mis krep-
ši nio en tu zias tų, ka dai se iš ban džiu sių Sa lo-
mė jos Nė ries mo kyk los spor to sa lės lan kų 
tvir tu mą. Į šven tę at vy ko be veik pu sė. Vie-
ni žai dė, ki ti aist rin gai pa lai kė.

Dvie jo se ko man do se ka muo lį va ri nė jo 
ke lių kar tų at sto vai. Jau niau siam rung ty-
nių da ly viui bu vo 30 me tų, vy riau siam 
– 72-eji. Abi ko man dos bu vo miš rios: kartu 
su vyrais žai dė Ra sa Aku ce vi čiū tė ir Jū ra tė 
Kru kaus kai tė-Auš ro tie nė.

Per per trau kas da ly viai iš ban dė ran kų 

taik lu mą, mė ty da mi į krep šį iš skir tin gų 
aikš tės vie tų. Įvai riais pri zais ap do va no-
ti vy riau sias žai dė jas Juo zas To to rai tis, 
ge riau siai fi zi nę for mą iš lai kęs Zig mas Či-
vins kas ir nau din giau sias rung ty nių krep-
ši nin kas Ne ri jus Ka rei va.

Išs kir ti nis dė me sys pa ro dy tas ir sim bo-
li nės do va nos įteik tos bu vu siems mo kyk los 
krep ši nin kų tre ne riams: J. Kru kaus kai tei-Auš-
ro tie nei, Vy tau tui Kru kaus kui, Al fon sui Ur bu-
čiui ir Vy tau tui Gar ba ra vi čiui. Šiam tre ne riui 
įteik tas ir Lie tu vos krep ši nio fe de ra ci jos pre-
zi den to Ar vy do Sa bo nio pa dė kos raš tas.

Vos til po
Bu vę mo ki niai ak ty viai rin ko si į kla ses, 

no riai bend ra vo su bend rak la siais, mo ky to-
jais. Kai ku rie į šven tę at skri do iš už sie nio, 
ne tgi iš JAV.

At vy ku sie ji re gist ra vo si pro gi nia me 
žur na le. Įra šai ro do, kad dau giau siai at vy-
ko 1974–1975 m. mo kyk lą bai gu sių mo ki-
nių. Jų už si re gist ra vo 32.

Ap lan kę mo kyk lą vi si sku bė jo į bai gia-
mą jį ren gi nį „Il go ji per trau ka“. No rin čių jų 
jį pa ma ty ti bu vo tiek daug, kad žmo nės vos 
til po į Vil ka viš kio kul tū ros cent ro sa lę.

Vi sus atė ju siuo sius ma lo niai nu tei kė 
sak so fo nis to Kęs tu čio Mals kio mu zi ka, su ti-
ko šven tiš kai nu si tei kę mo kyk los ko lek ty vo 
na riai.

Pa gerb ti į am ži ny bę iš ke lia vę pe da go-

gai, mo kyk los va do vai, mo ki niai.
Ak to riaus Liu tau ro Ka su lai čio re ži suo-

tas teat ra li zuo tas mu zi ki nis pa si ro dy mas 
tar si pri ver tė min ti mis grįž ti į mo kyk los 
kū ri mo pra džią ir at ke liau ti iki šių die nų. 
Per ren gi nį sce no je šo ko, dai na vo, vai di no, 
ei les dek la ma vo bu vę ir esa mi mo ki niai.

Net rū ko svei ki ni mų bei lin kė ji mų. Juos 

iš sa kė bu vę mo kyk los mo ki niai Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius Vi tas Ga vė-
nas, jo pa va duo to ja Dai va Rik lie nė, eu ro-
par la men ta ras Juo zas Ole kas. Sveikino ir 
Sei mo na riai Al gir das But ke vi čius bei Kęs tu-
tis Smir no vas, Vil ka viš kio de ka nas pre la tas 
Vy tau tas Gus tai tis.

Nukelta į 9 p.]
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Ky bar tuo se ati da ry ta di džių jų at lie kų aikš te lė
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Nuo va kar, gruo džio 5-osios, 
Ky bar tuo se veikia nau ja di de-
lių ga ba ri tų at lie kų su rin ki mo 
aikš te lė (DGA SA).

Gy ven to jai jau lau kia
Ky bar tų se niū nas Ro mas Šu no kas sa kė, 

kad gy ven to jai jau ku ris lai kas klau si nė ja, 
ka da pa ga liau bus ati da ry ta J. Bi liū no gat-
vė je esan ti aikš te lė, mat sta ty bos dar bai 
šia me ob jek te jau se niai baig ti, o var tai vis 
sto vi už ra kin ti.

„La bai ge rai, kad aikš te lė pra dės veik-

ti. Džiau gia mės, juk ak tua lu, kur pa dė ti 
pa dan gas, se nus bal dus, ki tus daik tus, ku-
riuos žmo nės pa li ki nė ja prie kon tei ne rių, 
pa ke lė se ar ki to se ne leis ti no se vie to se. Pa-
to gu bus ne tik mums, ky bar tie čiams, bet 
ir Vir ba lio, ap lin ki nių kai mų gy ven to jams. 
Dėl to ir pa rin ko me to kią vie tą, kad bū tų 
ar čiau Vir ba lio“, – kal bė jo se niū nas.

Į Ma ri jam po lės ap skri ties at lie kų tvar-
ky mo cent ro (MAATC) stam bia ga ba ri čių 
at lie kų aikš te lę žmo nės ga lės at ga ben ti 
įvai rias di de lių ga ba ri tų at lie kas, pa dan-
gas, elekt ros bei elekt ro ni kos prie tai sus, 
sta ty bų, re mon to ir grio vi mo at lie kas. Aikš-
te lė je prii ma mos ir plas ti ko, po pie riaus 
(kar to no) bei stik lo pa kuo čių at lie kos ir 
ant ri nės ža lia vos. Čia veiks ir va di na mo ji 

ati duo tu vė, kur žmo nės ga lės pa lik ti dar 
tin ka mus nau do ti daik tus.

Lai ki nai, kol nė ra gau ta kon tei ne rių pa-
vo jin goms ir ža lio sioms at lie koms, pa sta ro-
sios prii ma mos ne bus.

Ant ra ra jo ne
Tai bus jau ant ra di de lių ga ba ri tų at lie-

kų su rin ki mo aikš te lė mū sų ra jo ne – vie na 
jau ke le tą me tų dir ba Vil ka viš ky je, Šiau rės 
gat vė je.

Kar tu su Ky bar tų aikš te le Ma ri jam po lės 
ap skri ty je ati da ry tos dar dvi DGAS aikš te lės, 
pri klau san čios Ša kių ra jo no sa vi val dy bei: 
jos įreng tos Gel gau diš kio se niū ni jos Skais ta-
kai mio kai me ir Ku dir kos Nau mies ty je.

Vi sos trys aikš te lės įreng tos įgy ven di-

nant Eu ro pos Są jun gos lė šo mis fi nan suo ja-
mą pro jek tą „Ma ri jam po lės re gio no ko mu-
na li nių at lie kų rū šiuo ja mo jo su rin ki mo 
inf rast ruk tū ros plėt ra“. Jis yra re gio ni nės 
reikš mės ir api ma vi sas pen kias Ma ri jam-
po lės re gio no sa vi val dy bes. Iš vi so pro-
jek to veik lų įgy ven di ni mui pla nuo ja ma 
pa nau do ti apie 4,5 mln. eu rų, iš ku rių dau-
giau nei 3,8 mln. eu rų su da rys ES lė šos.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė je šiuo 
pro jek tu bu vo su pla nuo ta pa sta ty ti di džių-
jų ga ba ri tų at lie kų su rin ki mo aikš te lę Ky-
bar tuo se ir at nau jin ti jau esan čią DGA SA 
Vil ka viš ky je, Šiau rės gat vė je, pri tai kant ją 
pa kar to ti nio nau do ji mo daik tams priim ti 
– įreng ti ati duo tu vę.

Nukelta į 10 p.]
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Abi tu rien tui muš ty nės kai nuos tūks tan čius
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Tarp abi tu rien tų prieš šim ta-
die nį įvy kęs konf lik tas bai gė si 
dviem bau džia mo sio mis by lo-
mis ir nuo spren džiais. Emo ci jų 
ne su ge bė ju siam val dy ti dvy lik-
to kui teks at ly gin ti ne tur ti nę ža-
lą ir pa dir bė ti vals ty bės la bui.

Pi ni gų ne grą ži no
Gra žią šim ta die nio šven tę Vil ka viš kio 

„Auš ros“ gim na zi jos abi tu rien tams ap kar-
ti no dvie jų bend ra moks lių konf lik tas, ki lęs 
li kus vos ke lioms die noms iki iš kil mių. O jo 
prie žas ti mi ta po šim ta die niui rink ti pi ni gai.

Dvy lik to kas Kos tas bu vo įpa rei go tas iš 
vi sų abi tu rien tų, ke ti nan čių da ly vau ti šim-
ta die nio šven tė je, su rink ti po 37 eu rus. Pi-
ni gai tu rė jo bū ti skir ti vai šėms, šven ti nei 
at ri bu ti kai, gė lėms.

Ta čiau ar tė jant šven tei Lau ry nas ap si-
spren dė jo je ne da ly vau ti ir at siim ti duo tus 
pi ni gus. Apie tai jis ke lis kar tus už si mi nė 
Kos tui, ta čiau šis tvir ti no, kad pi ni gai jau 
įmo kė ti ir jų ne be tu rįs.

Po pir mos pa mo kos, kai per per trau ką 
vai ki nai pa su ko link ber že lių alė jos, Lau ry-
nas nu ta rė dar kar tą pa si kal bė ti su Kos tu ir 
vėl pa rei ka la vo grą žin ti pi ni gus. Ta čiau Kos-
tas tik nu si juo kė ir pa siū lė su ras ti ki tą ga lin-
tį su si mo kė ti da ly vį, jei no rįs at gau ti eu rus.

Iš gir dęs, kad Kos tas net ne ke ti na grą-
žin ti pi ni gų ir dar el gia si aro gan tiš kai, Lau-
ry nas su si ner vi no. Jis priė jo prie Kos to ir 
vi siems ma tant tren kė bend ra moks liui į 
vei dą. Vai ki nai su si stum dė, juos skir ti ban-
dė drau gai. Ta čiau po ke lių smū gių Kos tas 
slys te lė jo ir griu vo ant že mės. Jam iš no sies 
pa si py lė krau jas. Vai ki nai ne del siant bu vo 
iš kvies ti pas mo kyk los ad mi nist ra ci ją, ta-
čiau tuo konf lik tas ne si bai gė. Ka dan gi Kos-
tui pri rei kė me di kų pa gal bos, apie įvy kį 
bu vo pra neš ta po li ci jai. Ši dėl vie šo sios tvar-
kos pa žei di mo pra dė jo iki teis mi nį ty ri mą.

Pa reiš kė ieš ki nį
Nuo to mo men to pra si dė jo bend ra vi mas 

su po li ci jos ty rė jais, ad vo ka tais, o ga lop – ir 
su pro ku ro rais bei tei sė jais. Lau ry nas ban dė 
tai ky tis su Kos tu ir šis tar si su ti ko. Anot Lau-
ry no, Kos tas bu vo pa ža dė jęs, kad ki ta me teis-
mo po sė dy je pa sa kys, jog drau gui at lei džia už 
karš ta ko šiš ku mą, pa si bai gu sį muš ty nė mis.

Ta čiau per ki tą teis mo po sė dį Lau ry no 
lau kė akib rokš tas. Kos tas ne tik neuž si mi nė 
apie su si tai ky mą, bet jo ad vo ka tas pa reiš kė 
3000 eu rų ieš ki nį ne tur ti nei ža lai at ly gin ti. 
Ad vo ka tas tvir ti no, kad jo at sto vau ja mam 
ci vi li niam ieš ko vui per grum ty nes bu vo 
su muš tas kai rės akies vo kas ir pe rio ku li nė 
sri tis, to dėl apie kai rę akį su si for ma vo krau-
jos rū va, taip pat bu vo pra kirs ta no sis, to dėl 
iš jos bė go krau jas. To kiais veiks mais bu vo 
pa da ry tas ne žy mus svei ka tos su trik dy mas.

Dėl Lau ry no veiks mų Kos tas jau tė stip rų 
fi zi nį skaus mą, pa ty rė nei gia mų dva si nių 
iš gy ve ni mų, ne pa to gu mų, dva si nį su krė ti-
mą, emo ci nį stre są, pa že mi ni mą, su ma žė jo 
ga li my bės bend rau ti, mat dvy lik to kas bu vo 
vie nas iš pa grin di nių šim ta die nio or ga ni za-
to rių, o mė ly nė paa ky je kė lė dis kom for tą. 

Be to, ir šven tės nuo trau kos, ku rio se Kos tas 
už fik suo tas su ža lo tu vei du, vi są lai ką pri-
mins tai, kas įvy ko.

Ad vo ka tas ak cen ta vo, kad po skau daus 
įvy kio Kos tas jau tė si ne sau giai, kas kart ei-
da mas į mo kyk lą ir iš jos pa tir da vo emo ci-
nį stre są. Dėl muš ty nių ir mė ly nės paa ky je 
nu ken tė jęs vai ki nas pa ty rė pa ty čių. Dėl to 
įvy kio kal ti nin kas pri va lo at ly gin ti ne tur ti-
nę ža lą.

Su si mu šė dar kar tą
Ka dan gi su ieš ki niu teis mas ne bu vo 

su pa žin din tas iš anks to, bu vo pa skir tas ki-
tas po sė dis by lai svars ty ti. Tiek nu ken tė ju-
siajam Kos tui, tiek kal ti na ma jam Lau ry nui 
bu vo liep ta nuei ti į raš ti nę pa siim ti šau ki-
mo į ki tą po sė dį.

Ta čiau vos išė ję iš teis mo sa lės jau nuo-
liai su si ki bo čia pat, po tei sin gu mą vyk dan-
čios įstai gos sto gu. 

Tą dien Vil ka viš kio teis mo rū muo se dir-
bę dar buo to jai pri si pa ži no iš pra džių ne sup-
ra tę, kas įvy ko, nes to kio lau ki nio riks mo sa-

vo pa tal po se dar ne bu vo gir dė ję.
Iš ka bi ne tų pa ži rę tei sė jai ir raš ti nės 

dar buo to jai pa ma tė stul bi nan tį vaiz dą: ant 
grin dų gu lin tį Kos tą ran ko mis ir ko jo mis tal-
žė Lau ry nas. Kos tas už si den gęs vei dą šau kė-
si pa gal bos, o kar tu teis mo po sė dy je da ly va-
vę tė vai ban dė vai ki nus skir ti.

Teis mo dar buo to jai iš kar to iš kvie tė po-
li ci ją ir me di kus. Šie kons ta ta vo, kad Kos tas 
pa ty rė pa vir ši nių su ža lo ji mų plau kuo to je 
gal vos da ly je, ta čiau rim tes nės pa gal bos ne-
pri rei kė.

Dėl šio nu si kal ti mo bu vo pra dė tas dar 
vie nas iki teis mi nis ty ri mas, o jo nag ri nė-
ji mas per si kė lė į Ma ri jam po lės teis mo rū-
mus.

Dėl neį vyk dy to pa ža do
Pir mo ji by la bai gė si teis mo spren di mu 

iš Lau ry no Kos to nau dai pri teis ti 500 eu rų. 
Ka dan gi kal ti nin kas 300 eu rų jau bu vo su-
mo kė jęs, ieš ki nys bu vo patvirtintas 200 eu-
rų. Taip pat teis mas Lau ry ną nu bau dė ke tu-
ris mė ne sius at lik ti vie šuo sius dar bus, per 
mė ne sį ati dir bant po 30 va lan dų.

Nuosp ren dis ant ro jo je by lo je bu vo 
priim tas po ke lių sa vai čių. Lau ry nas ti ki no 
su si ner vi nęs dėl to, kad Kos tas ne vyk dė pa-
ža do su si tai ky ti. Dėl to tren kęs jam 5 kar tus 
į vei dą, o Kostui par kri tus 5 kar tus spy rė į 
gal vą. Vai ki nas pri si pa ži no, kad dėl tvy ran-
čios įtam pos pa blo gė jo jo psi chi nė svei ka ta, 
dėl to net te ko kreip tis į me di kus.

Kos to ad vo ka tas, rei ka lau da mas 3000 
eu rų ne tur ti nės ža los at ly gi ni mo, iš dės tė 
pa na šius mo ty vus kaip ir pir mo je by lo je. 
Šį kart teis mas ne tur ti nę ža lą įver ti no 550 
eu rų ir dar 500 eu rų pri tei sė ad vo ka to pa-
gal bai ap mo kė ti. Kaip baus mę sky rė 6 mė-
ne sius vie šų jų dar bų, kas mė ne sį dir bant 
po 20 va lan dų. Dar 91,43 eu ro Lau ry nas tu-
rės su mo kė ti te ri to ri nei li go nių ka sai, kad 
pa deng tų Kos to gy dy mo kaš tus.

Teis mas pa li ko Lau ry nui tei sę kreip tis į 
aukš tes nės ins tan ci jos teis mą, jei jo ne ten ki-
na Ma ri jam po lės teis mo rū mų spren di mas. 
O kol kas Lau ry nui teks ne ma žai dirb ti, kol 
at ly gins nuo sto lius Kos tui. Tad vai ki nas tu-
rės pa kan ka mai lai ko pa gal vo ti, kaip tram-
dy ti emo ci jas, kad atei ty je iš veng tų ne ma lo-
nu mų.

Kelią į mokyklą puošianti beržų alėja tampa ne pačių gražiausių poelgių 
liudininke. Autorės nuotr.
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Tei sės ak tai bus sup ran tamesni
Pas ta ruo sius ke le rius me tus 
dau ge ly je pa sau lio ša lių vis 
gar siau kal ba ma apie tai, kad 
vi suo me nei da ro si sun ku su-
pras ti tei sės ak tus dėl juo se 
var to ja mų pai nių for mu luo-
čių, su dė tin gų ter mi nų ir il gų 
sa ki nių. Nors įsta ty muo se 
įtvir tin ta, kad tei sės ak tas tu ri 
bū ti lo giš kas, su pran ta mas, 
tiks lus, aiš kus ir ne dvip ras miš-
kas, rea ly bė yra kiek ki to kia.

Tei sė kū ros pro ce so Lie tu vo je to bu li ni-
mui, tei sės ak tų ren gi mo ir ver ti mo ko ky-
bės ge ri ni mui di de lį dė me sį ski ria Tei sin gu-
mo mi nis te ri ja. Kar tu su Eu ro pos Ko mi si jos 
Ver ti mo raš tu ge ne ra li nio di rek to ra to Lie tu-
vių kal bos de par ta men tu bu vo su reng tas 
ant ra sis pro fe si nis fo ru mas, ku ria me tei sės 
kal bos ir ter mi ni jos te mą ap ta rė Lie tu vos 
ir Eu ro pos Są jun gos ins ti tu ci jų tei si nin kai, 
ver tė jai, ling vis tai, kal bos spe cia lis tai ir ki-
tų sri čių eks per tai.

Fo ru me pa žy mė ta, kad kal bai ir ter mi ni-
jai ke lia mi ypač di de li rei ka la vi mai, nes tai-
syk lin ga tei sės kal ba ir nuo sek lūs ter mi nai 
– la bai svar bi vi suo me nės kul tū ros da lis. 
Sup ran ta ma, kad tei sės kal bos nor mos ir 
ter mi ni jos sis te ma tu ri vi sa pu siš kai ati tik ti 

bend rą sias kal bos nor mas.
Idė ja su pap ras tin ti tei sės ak tų kal bą nė ra 

nau ja – apie tai kal bė ti pra dė ta jau praei ta me 
šimt me ty je. Juk vie nas iš ins ti tu ci jų už da vi-
nių yra paaiš kin ti, in for muo ti vi suo me nę, ko 
iš jos ti ki si įsta ty mų lei dė jas. Nuo to, kaip aiš-
kiai ir ko ky biš kai bus pa reng tas tei sės ak tas, 
pri klau so jo tai ky mas pra kti ko je – tin ka mas 
as me nų tei sių ir pa rei gų įgy ven di ni mas.

Vie nos ša lys tei sė kū ros pro ce są or ga ni-
zuo ja taip, kad tei si nin kų, įvai rių sri čių spe-
cia lis tų ir kal bos eks per tų bend ra dar bia vi-
mas pra si dė tų kuo anks tes nia me tei sės ak to 
ren gi mo eta pe, ki tos ša lys su ku ria net spe cia-
lius įsta ty mus. Štai JAV pre zi den tas Ba ra kas 
Oba ma 2010 m. pa si ra šė spe cia lų įsta ty mą 
(Plain Wri ting Act), ku riuo JAV val džios ins ti-
tu ci jas įpa rei go jo su vi suo me ne ko mu ni kuo-
ti aiš kiai ir su pran ta mai, šiam tiks lui pa siek ti 
bu vo su kur ta vi sa prie mo nių sis te ma.

Dau ge ly je Eu ro pos ša lių vei kia tei si nės 
ir kal bi nės pro jek tų pa tik ros tar ny bos, daž-
niau siai prie tei sin gu mo mi nis te ri jų, ga lio-
ja pa tik ros pro ce są nu sta tan tys tei sės ak tai, 
tei si nin kų ir kal bi nin kų pa sta bos ap ta ria-
mos su teks tų ren gė jais pa si ta ri muo se, te-
le fo nu, elektroniniu pa štu, pri rei kus pa tai-
sos, siū ly mai do ku men tuo ja mi.

Tei sin gu mo mi nis te ri ja dar di des nį dė-
me sį skirs tei sės ak tų kal bai ge rin ti, kad ne 
tik tei si nin kai, bet ir di džio ji vi suo me nės 
da lis su vok tų, kas no ri ma pa sa ky ti vie nu 
ar ki tu įsta ty mu.
Pa reng ta pa gal Tei sin gu mo mi nis te ri jos inf.

Lie tu vos Res pub li kos mui ti nė 
iš pla ti no pra ne ši mą, kad jos 
var du pla ti na mi su klas to ti 
elekt ro ni niai laiš kai su pri seg-
tu kenks min gu ko du. To kių 
laiš kų siun tė ju yra imi tuo ja-
mas LR mui ti nės dar buo to jas.

Daž niau siai to kie su klas to ti laiš kai 
pa sie kia vers lo at sto vus, ga be nan čius sa-
vo pro duk ci ją į už sie nio ša lis ir tu rin čius 
rei ka lų su mui ti ne. Ta čiau neat me ta ma 
ga li my bė, kad jie ga li bū ti pla ti na mi ir ki-
tiems išo ri nę vals ty bės sie ną kir tu siems 
žmo nėms.

Mui ti nės dar buo to jai įspė ja, kad jie to-
kių laiš kų ne siun čia ir at krei pia dė me sį, 
jog to kio ti po laiš kai ga li su kel ti pro ble-
mų, jei kom piu te rio nau do to jas bus nea-
ti dus ir pa sielgs neat sar giai. Vi sų ken kė-
jiš kų elekt ro ni nių laiš kų ad re sai imi ta vo 
tik ruo sius: pa bai ga bu vo @lrmuitine.lt.

Siek da ma ap sau go ti elekt ro ni nę in for-
ma ci ją bei pri va čius as mens duo me nis 
nuo šiuo me tu in ter ne te ak ty viai plin-
tan čių kom piu te rių vi ru sų, ki tų ža lin gų, 
ken kė jiš kų pro gra mų, mui ti nė pa tei kia 
pa ta ri mus, kaip elg tis ga vus įtar ti ną elekt-
ro ni nį laiš ką.

Ga vę neaiš kaus tu ri nio elektroninį laiš-
ką ne vei ki te im pul sy viai, iš kart ne spaus ki-
te pa teik tų nuo ro dų, nea ti da ri nė ki te pri-
seg tų fai lų, o ra miai įver tin ki te si tua ci ją: 
ar tik rai laiš kas mo ty vuo tai ad re suo tas 
jums, ar ži nu tė neat ro do per daug dirb ti-
nė. Neap gal vo tai at lik tas veiks mas ga li už-
krės ti jū sų kom piu te rį kenks min gu ko du, 
ku ris ga li mai vogs in for ma ci ją, slap ta žo-
džius, pi ni gus ir su trik dys veik lą.

Nea ti da ri nė ki te laiš kų, ku rie ke lia įta-
ri mą ar gau ti iš ne pa žįs ta mo siun tė jo.

Jo kiu bū du nea ti da ri nė ki te su neaiš-
kios kil mės elekt ro ni niais laiš kais gau tų 
prie dų – ypač su vyk do mų jų by lų iš plė ti-
mais (exe, scr, com, pif, vbs, bat, cmd, dll 
ir pan.). Jei įtar ti nas prie das gau tas iš pa ti-
ki mo siun tė jo – su si sie ki te su siun tė ju (pa-
gei dau ti na – ne elekt ro ni niu pa štu) prieš 
ban dy da mi šį prie dą ati da ry ti.

Neat sa ki nė ki te į ne pra šy tus rek la mi-
nio ar in for ma ci nio po bū džio laiš kus, net 
jei tu rė tu mė te tiks lą at si sa ky ti juos gau ti.

Ne rea guo ki te į bet ko kio po bū džio 
(įspė ja mo jo, gra si na mo jo, sen sa cin go, 
skan da lin go, pa gal bos pra šy mo ar pan.) 
elekt ro ni nius laiš kus, ku riais pra šo ma iš-
siun ti nė ti juos kuo pla tes niam ga vė jų ra-
tui. Daž niau siai to kio tu ri nio laiš kai tė ra 
in ter ne to šiukš lės ar vi ru sų pla tin to jai.

„San ta kos“ inf.

Mui ti nės var du pla ti na mi 
vi ru suo ti laiš kai
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Slėp da mi žy dus, bai mė je gy ve no tre jus me tus
Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

Al do nai Nor vai šai ty tei-Ra-
dze vi čie nei šį met su ka ko 
92-eji, ta čiau vis dar gu vi 
mo te ris nuo lat pri si me na 
bai siuo sius 1941–1944 
me tus, kai Vil ka viš kio 
kraš tą bu vo oku pa vę vo-
kie čiai. Tuo met jos šei mai 
te ko gy ven ti nuo la ti nė je 
bai mė je, nes sa vo na muo-
se vi sus tuos tre jus me-
tus Norvaišaičiai slaps tė 
žy dus.

Ra do pen kis iš se ku sius 
žmo nes
Kau ne pas duk rą Aud ro nę 

Mai žie šie nę gy ve nan ti Al do na 
gi mė ir au go Smil gių kai me, Pil-
viš kių se niū ni jo je. Kai už klu po 
ka ras, ji bu vo paaug lė. Ne di de lė 
tri jų as me nų Nor vai šai čių šei-
ma glau dė si nuo ša lio je so dy bo-
je, gy ve no kuk liai, tu rė jo vos 56 
arus že mės. Kaip ir ki ti kai mo 
žmo nės, Nor vai šai čiai ver tė si 
ūkiš kai.

Tą lem tin gą 1941 m. rug sė-
jo pa bai gos ry tą, be si bai giant 
tre čia jam vo kie čių oku pa ci jos 
mė ne siui, Al do nos tė tis Juo zas 
ėjo ap žiū rė ti lau kų. Mat nak tį 
la bai li jo ir ūki nin kas bai mi no-
si, kad ne bū tų ap sem ti jo pa sė-
liai. 

Per kark ly nus ei da mas sa-
vo že mių link Juo zas su ti ko 
vi siš kai iš se ku sį žmo gų. Tai bu vo Pil-
viš kiuo se gy ve nęs Al te ris Kir ki lovs kis. 
Paaiš kė jo, kad krū muo se sle pia si dar 4 
žy dai, pa bė gę iš Vil ka viš kio ge to prieš 
pat lik vi da vi mą, per ku rį vi si ki ti jo gy-
ven to jai bu vo nu žu dy ti. Pa bė gė liai bu vo 
to kie lie si ir iš se kę, api ply šę ir al ka ni, 
kad be ki tų žmo nių pa gal bos to liau nie-
kur ei ti jau ne ga lė jo. Žy dai mal da vo ūki-
nin ko juos ar ba pa mai tin ti, ar ba ati duo ti 
ges ta pui.

Pa bė gė liai ga vo ne tik mais to
Pa sa ko da ma apie šiuos įvy kius, A. Nor-

vai šai ty tė-Ra dze vi čie nė ne ga lė jo su lai ky ti 
aša rų. Ji at si me na, kad tuo met tė tis par bė-
go na mo ir klau sė ma mos, ką da ry ti. Neil-
gai gal vo ju si Ur šu lė Nor vai šai tie nė pa sa-
kė, jog ves tų tuos žmo nes į na mus, o pa ti 
puo lė vir ti la ši nių su ko pūs tais. Kaip sa kė 
Al do na, tuo met juk ne bu vo ko kių no ri pro-
duk tų, žmo nės val gy da vo, ką už siau gi nę. 
Tad į kluo ną nu ves ti žy dai tu rė jo kirs ti 

la ši nius su ko pūs tie ne, šu tin tas 
bul ves, nors jų re li gi ja drau džia 
val gy ti kiau lie ną. Ko vo je dėl iš-
gy ve ni mo vi sos prie mo nės bu vo 
tin ka mos.

Tai gi tą rug sė jį Nor vai šai čių 
so dy bo je bu vo pa mai tin ti pen ki 
žy dai bėg liai, per ste buk lą iš trū kę 
iš mir ties na gų: Al te ris Kir ki lovs-
kis, Chai mas Čer nevs kis, taip pat 
se se rys Tsi pa ir Šei na Vė be ry tės. 
Penk to jo žy do var das bu vo Kač-
ke lis, ta čiau jo pa var dės Al do na 
sa kė jau neat si me nan ti.

Pa bė gė liai pas Nor vai šai čius 
ga vo ne tik mais to, sau sų dra bu-
žių, bet ir nak vy nę kluo ne. Ten 
pa da ry to je slėp tu vė je žy dai pra-
lei do vi są žie mą.

Slaps ty ti pa dė jo ir kai my nai
Iš sa vo prie globs čio jie išei-

da vo tam sio mis nak ti mis, kad 
pra mankš tin tų su stin gu sius rau-
me nis. Žie ma bu vo il ga ir skur di, 
nes Nor vai šai čiams te ko da ly tis 
mais tu su ne ti kė tais įna miais. 
Anks ty vą pa va sa rį se se rys Vė be-
ry tės išė jo slaps ty tis pas sa vo pa-
žįs ta mų Šnei de rių šei mą, o kar tu 
su jo mis pa trau kė ir Kač ke lis. Pas 
Nor vai šai čius li ko abu vy riš kiai. 
Kai šiek tiek at ši lo, jie išė jo į miš-
ką, kur pa si sta tė sau bun ke rį, ta-
čiau ir to liau gau da vo mais to iš 
Juo zo šei mos.

Al te ris ir Chai mas Nor vai šai-
čių bu vo slaps to mi tre jus me tus. 
Kar tais abiem vy rams tek da vo 
slėp tis pas ki tus žmo nes, nes Juo-
zas bu vo įta ria mas vie tos po li ci-
jos ir nuo lat ste bi mas. Po li ci ja 
ži no jo, kad jis pa dė jo žy dams, 
nak ti mis krės da vo na mus, ta čiau 

Nor vai šai čio ne su lai kė, nes nie kaip ne su ge-
bė jo ras ti be si slaps tan čių jų. Pa dė jo ap lin ki-
niai žmo nės, ku rie rem da vo ne tik mais tu, 
bet ir tuo met, kai rei kė da vo, pa slėp da mi 
bėg lius nuo vo kie čių akių. Al do na var di jo 
pa dė ju sių kai my nų Šeš kai čio, Ge ru lai čio, 
Ei di kio pa var des.

Žy dai – po si jo nu!
Daug įvy kių jau iš si try nė iš Al do nos 

at min ties, ta čiau ji ge rai pri si me na ir ki tą 

kai my ną, tur tin gą ūki nin ką, ku ris nuo lat 
pri va žiuo da vo prie jų na mų ir plo nu bal se-
liu rėk da vo: „At duok žy dus! Kur pa slė pei? 
At duok!“ Tuo met Ur šu lė Nor vai šai tie nė 
vie na ran ka kils te lė da vo si jo no „pa dal-
kas“ ir at šau da vo, kad tu ri vie ną pa slė pu si 
po si jo nu – kai my nas ga li atei ti ir pa siim ti. 
Tą pa tį iš ma mos iš mo ku si ges ta po po li ci-
jai at šau da vo ir paaug lė Al do na. Da bar tai 
at ro do ga na ko miš kai, ta čiau tuo met juo-
kin ga ne bu vo, ko jos, pa ma čius į kie mą su-
kan čius ne kvies tus sve čius, vir pė da vo ne 
juo kais...

Kaip ra šo ma Je ru za lė je įsi kū ru sio Yad 
Va šem mu zie jaus ar chy vuo se, 1943 m. 
Juo zas Nor vai šai tis bu vo iš trem tas pri vers-
ti niams dar bams į Vo kie ti ją. Ur šu lė ir jos 
duk ra Al do na to liau tei kė žy dams pa gal bą 
miš ke ir kar tais be si slaps tan čiuo sius priim-
da vo sa vo na muo se. Tarp šių žy dų bu vo 
se se rys Ci lė ir Ju di ta iš Vil ka viš kio bei jau-
nuo lis, va di na mas Sav le riu. 1944 m. rugp-
jū čio 17 d., kai į Vil ka viš kį įžen gė so vie ti nė 
ar mi ja, li kę gy vi žy dai at ga vo lais vę.

Pri pa žin ti Pa sau lio 
tau tų tei suo liais
Iš gy ve nę tik rą koš ma rą žmo nės džiau-

gė si. Ne tik pa tys žy dai, bet ir jų gel bė to jai, 
ku rių šei moms nuo lat grė sė pa vo jus. Al-
te ris Kir ki lovs kis pa si pir šo jau še šio li kos 
su lau ku siai Al do nai, ta čiau ji pa siū ly mą at-
me tė. Mer gi na tris de šimt me čiam žy dui pa-
sa kė, kad per tą lai ką jis jai ta po bro liu, tad 
apie jo kias ve dy bas ir kal bos bū ti ne ga li. 
Tuo met Al te ris ap si gy ve no Ky bar tų mies te, 
ve dė lie tu vai tę, su si lau kė vai kų ir li ko drau-
gais su sa vo gel bė to jais. Al do na dar ir da-
bar bend rau ja su Al te rio sū nu mi Leo ni du, 
gy ve nan čiu Vil niu je. Jie ne re tai su si skam bi-
na, pa šne ka. Ki ti Nor vai šai čių iš gel bė ti žmo-
nės pa skli do po pa sau lį ir mo te ris apie jų 
li ki mą nie ko ne ži no.

2001 m. lie pos 16 d. Nor vai šai čių šei ma 
pri pa žin ta Pa sau lio tau tų tei suo liais. Tė vų 
gy vų jau ne bu vo, tad vi sos pa dė kos ati te ko 
Al do nai. Dar prieš tai, 1993 m., šei ma ap do-
va no ta Žū van čių jų gel bė ji mo kry žiu mi. Al-
do na Nor vai šai ty tė-Ra dze vi čie nė jį ga vo iš 
tuo me ti nio Pre zi den to Al gir do My ko lo Bra-
zaus ko ran kų.

Al do na Nor vai šai ty tė-Ra dze vi čie nė yra nuo lat kvie-
čia ma į Kau no žy dų bend ruo me nės or ga ni zuo ja mus 
ren gi nius. Nuotr. iš as me ni nio al bu mo
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Projektą „Iš piliečio pozicijos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Ne įga lieji ir svei kieji pa ro dė bend rys tę
Tarp tau ti nę žmo nių su 
ne ga lia die ną, gruo džio 
3-ią ją, ant rus me tus 
pa gre čiui vil ka viš kie čiai 
da ly va vo so cia li nė je ak ci-
jo je „Aš ir Tu – tai Mes“.

Ant ra die nio po pie tę bū rys 
žmo nių su si rin ko au to mo bi lių 
sto vė ji mo aikš te lė je, esan čio je 
ša lia Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci-
jos pa sta to. Neį ga lie ji ir svei kie ji 
kar tu su kū rė „gy vą“ neį ga lio jo 
ženk lą, sim bo li zuo jan tį bend-
ruo me niš ku mą, vie ni ki tų pa lai-
ky mą.

Šios ak ci jos tiks las – ma žin ti 
at skir tį tarp ne ga lios pa lies tų bei 
svei kų žmo nių, di din ti bend ruo-
me niš ku mą ir vie ny bę, at kreip ti 
dė me sį į žmo nių, tu rin čių ne ga-
lią, pro ble mas, gin ti jų tei ses bei 
ko vo ti už drau giš ką, sau gią, in-
teg ra lią ap lin ką.

Ak ci jo je, su vie ni ju sio je Vil-
ka viš ky je gy ve nan čius neį ga liuo sius ir vi-
sus, no rin čius jiems iš reikš ti pa lai ky mą ir 

so li da ru mą, da ly va vo neį ga lių jų or ga ni za-
ci jos, mo ki niai, Sa vi val dy bės dar buo to jai, 

ak ty vūs vi suo me ni nin kai.
Mi nint šią die ną pre ven ci-

nę prie mo nę – ak ci ją „Ofi cia lus 
per spė ji mas“ su ren gė ir po li ci-
nin kai. Jiems tal ki no Vil ka viš kio 
ra jo no po li ci jos rė mė jai ir vie ti-
niai šau liai, ku rie bend ra vo su 
žmo nė mis, su tei kė jiems in for-
ma ci ją apie šios ak ci jos tiks lą.

Ak ci jos me tu vai ruo to jams, 
pa sta čiu siems sa vo trans por to 
prie mo nes ženk lu „Neį ga lu sis“ 
pa žy mė to se vie to se, bu vo įteik-
tos in for ma ci nės skra ju tės bei 
paaiš kin ta, kad to kiu ženk lu pa-
žy mė ta trans por to prie mo nės 
sto vė ji mo vie ta yra skir ta as me-
nims su ne ga lia ir kad užim ti ją 
yra ad mi nist ra ci nis nu si žen gi-
mas, už trau kian tis at sa ko my bę.

Tre čia die nį vy ko dar vie nas 
Tarp tau ti nei žmo nių su ne ga lia 
die nai skir tas ren gi nys. Vi dur-
die nį Vil ka viš kio Švč. M. Ma ri-
jos Ap si lan ky mo ka ted ro je bu vo 
au ko ja mos mi šios už neį ga liuo-
sius, po pa mal dų mies to kul tū-

ros cent re vy ko šven tė.
„San ta kos“ inf.

Akcijoje dalyvavę žmonės kar tu su kū rė „gy vą“ neį ga-
lio jo ženk lą, sim bo li zuo jan tį bend ruo me niš ku mą, vie ni 
ki tų pa lai ky mą. Kęs tu čio INK RA TOS nuo tr.

S

TRUMPAI

STIP RINS KONT RO LĘ
Na cio na li nė mo kė ji mo agen tū ra nu-
spren dė įsi gy ti 16 be pi lo čių dro nų. 

Pa tik ras at lie kan tiems spe cia lis-
tams jie pa dės ap žiū rė ti lau kų plo tus 
ir nu sta ty ti, ar yra dek la ruo ja mi pa sė-
liai, kaip pa reiš kė jas vyk do įsi pa rei go-
ji mus, ar lau kai nu šie nau ti, ar iki nu-
sta ty to ter mi no iš lai ky tas pū dy mas, ar 
pa ra mos ga vė jai, da ly vau jan tys as bes-
ti nių sto gų dan gos kei ti mo pro gra mo-
je, tin ka mai pa kei tė sto gą, ar pa ra mą 
gau nan tys miš ki nin kai įvei sė miš ką 
pa gal pa tvir tin tą pro jek tą ir pan. Įsi-
gy tus dro nus Na cio na li nės mo kė ji mo 
agen tū ros specialistai pla nuo ja  pra dė ti 
nau do ti nuo 2020 m. pa va sa rio.

GE RI POS LIN KIAI
Lie tu vos trans por to sek to rius ple čia 
veik lą – sta tis ti kos duo me ni mis, šių me-
tų pir mą jį pus me tį, ly gi nant su ati tin-
ka mu praė ju sių me tų lai ko tar piu, sek-
to riu je vei kė 3,2 pro c. dau giau įmo nių 
ir dir bo 11,1 pro c. dau giau dar buo to jų. 
Ge rė jo pa grin di niai eko no mi niai ro dik-
liai: trans por to sek to riu je su ku ria ma 
bend ro ji pri dė ti nė ver tė išaugo 10,7 
pro c., pa slau gų eks por tas – 23,4 pro c., 
įmo nių pa ja mos – 11,1 pro c.

]
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Vil ka viš kio vie šo ji bib lio te-
ka jau dvy lik tą kar tą da ly-
vau ja „Me tų kny gos rin ki-
mų“ ak ci jo je.

Pa tei ku si pa raiš ką or ga ni za to riams 
mū sų sa vi val dy bės bib lio te ka ga vo rin-
ki muo se, kny gų vai kams ka te go ri jo je, 
da ly vau jan čius vi sus pen kis lei di nius 
ir ga li juos pa siū ly ti lan ky to jams.

Kaip ži no me, kny gų vai kams ka te-
go ri jo je šie met yra šios kny gos: To mo 
Dir gė los „Be nas – sap nų siu vė jas“, Vy-
tau to V. Lands ber gio „Pū kis ka ra lius“, 
Pau liaus Nor vi los „Strykt pa strykt!“,  Ig-
nės Za ram bai tės  „Ste buk lin gi se ne lio 
ba tai“, Do vi lės Za veds kai tės „Lie tus ir 
ska fand ras“.

„Me tų kny gos rin ki mai“ ta po tra di-
ci niu bib lio te kos ren gi niu ma žie siems 
skai ty to jams. Juos kiek vie nais me tais 
su pa žin di na me su nau jau sio mis lie tu-
vių au to rių kny go mis, ska ti na me vai-
kus skai ty ti, dis ku tuo ti apie kny gas, 
to bu lė ti. 

Šį mė ne sį bib lio te ko je ir ug dy mo 
įstai go se vyks ta „Me tų kny gos rin ki-
mų“ ren gi niai, or ga ni zuo ja mos pa ro-
dos.

Pirma die nį Vil ka viš kio pra di nės 
mo kyk los pir mo kai ir ant ro kai da ly va-
vo li te ra tū ros va lan dė lė je „Vėl ren ka-
me „Me tų kny gas“. Šian dien Vil ka viš-
kio vai kų lop še ly je-dar že ly je „Pa sa ka“ 
nu ma ty ta li te ra tū ros va lan dė lė „Au gu 
su kny ga“, vyks gar si nis Vy tau to V. 
Lands ber gio kny gos „Pū kis ka ra lius“ 
skai ty mas. Gruo džio 11 d. Vil ka viš kio 
vai kų lop še lio-dar že lio „Bu ra ti nas“ ug-
dy ti niai da ly vaus edu ka ci nia me už siė-
mi me „Strykt pa strykt“. Dar že li nu kai 
žais ir spręs gal vo sū kius pa gal Pau liaus 
Nor vi los pa veiks lė lių kny gą „Strykt pa-
strykt!“.

Vi są gruo džio mė ne sį skai ty to jams 
apie ak ci ją pri mins in for ma ci ja sten-
duo se „Pa čios ge riau sios 2019 Me tų 
kny gos vai kams“, bib lio te ko je veiks 
vai kų li te ra tū ros pa ro da „Su kny ga į 
vai ko šir dį“.

Vie šo ji bib lio te ka skai ty to jus kvie-
čia ak ty viai da ly vau ti „Me tų kny gos 
rin ki mų“ ren gi niuo se ir akcijoje.

Pri me na me, kad už la biau siai pa ti-
ku sias kny gas ga li ma bal suo ti iki 2020 
m. va sa rio 14 d. in ter ne to sve tai nė je 
me tuk ny ga.lt, el. p. metuknyga@lrt.lt 
ar ba pa štu ad re su: „Me tų kny gos rin ki-
mams“, Lie tu vos na cio na li nė Mar ty no 
Maž vy do bib lio te ka, Ge di mi no pr. 51, 
LT-01109 Vil nius.

Dau giau sia skai ty to jų bal sų su rin-
kę kny gų au to riai bus ap do va no ti Vil-
niaus kny gų mu gė je 2020 me tų va sa rio 
mė ne sį.

Vil ka viš kio vie šo sios 
bib lio te kos inf.

Vai kai  ren ka 
„Me tų kny gą“

Nau jos politiko ini cia ty vos tiks las – 
pa ska tin ti ir pa drą sin ti jau nus žmo nes
Nuo rug sė jo Sei mo na rio 
Kęs tu čio Smir no vo ko man-
da pra dė jo nau ją ini cia ty vą 
– „Ku riu atei tį sa vo kraš-
te“. Šios idė jos tiks las – ne 
tik pa si džiaug ti jau nais 
žmo nė mis, ku rie bai gę 
moks lus grįž ta į gim tą jį 
kraš tą dirb ti, kur ti sa vo 
vers lą, bet ir juos pa drą-
sin ti siek ti sa vo tiks lų ir 
taip pri si dė ti prie ge res nės 
gimtinės atei ties.

Sei mo na rys K. Smirnovas 
nea be jo ja, kad jau ni žmo nės daž-
niausiai sie kia įsi tvir tin ti di des-
niuo se Lie tu vos mies tuo se, to dėl 
pa si džiaug ti drą sa ir no ru grįž ti į 
sa vo gim ti nę – bū ti na.

Pra dė ti šią ini cia ty vą nea be jo-
ti nai pa ska ti no su si ti ki mai su jau-
ni mu, ku rį kas kart Sei mo na riui 
ten ka mo ty vuo ti, pa tar ti ir nu kreip-
ti tin ka ma link me ar ba tie siog pa-
svei kin ti sėk min gai pra dė jus nau ją 
veik lą.

Pir mo ji į nau jos ini cia ty vos „Ku-
riu atei tį sa vo kraš te“ aki ra tį pa te ko 
nuo rugp jū čio Ky bar tų pir mi nės svei-
ka tos prie žiū ros cent re pra dė ju si 
dirb ti šei mos gy dy to ja Kris ti na Le be-
de vai tė. Sei mo na rys K. Smir no vas kar tu 
su Ky bar tų se niū nu Ro mu Šu no ku ne tik 

pa svei ki no jau ną šei mos gy dy to ją, bet ir 
ska ti no medikę ne pra ras ti ryž to įsi tvir ti-

nant nau jo je dar bo vie to je pasienio 
mieste ir padedant jo gyventojams.

Ap lan kė me ir ke pyk lė lės „Tor tai-
nė“ sa vi nin kus Auš rą ir Pau lių Jab-
lons kius. Nau ją vers lą pra dė ju si Auš-
ra pa si džiau gė, kad mo ty vuo ta vy ro 
Pau liaus sa vo ho bį pa ver tė sėk min gu 
vers lu. Auš ros ir Pau liaus gal vo se jau 
su ka si ir nau ji pla nai, ku riems iš si pil-
dy ti Sei mo na rys pa lin kė jo di džiau-
sios sėk mės.

Ini cia ty va „Ku riu atei tį sa vo kraš-
te“ neap len kė ir dar dvie jų jau nų 
mer gi nų – Vil ka viš kio li go ni nė je dir-
ban čios ma sa žuo to jos So na tos Ma čiu-
lai ty tės ir ki ne zi te ra peu tės Si mo nos 
Bu ra gie nės. Nors So na ta ir Si mo na 
li go ni nė je dir ba jau ne vie nus me tus, 
ta čiau pa si džiaug ti šių dvie jų jau nų ir 
ak ty vių mer gi nų pa si rin ki mu įsi kur ti 
sa va me kraš te – pri va lu. Vil ka viš kio 
li go ni nės va do vas Li nas Bla žai tis pa sa-
ko jo, jog daž niau siai žmo nės yra lin kę 
kri ti kuo ti, to dėl to kia ini cia ty va, pa sak 
jo, pa ska tins dau ge lį jau nų žmo nių ir 
pri mins, kad jų pa si rin ki mas grįž ti į 
sa vo gim tą jį kraš tą – svei kin ti nas.

Ini cia ty va „Ku riu atei tį sa vo kraš-
te“ jau da bar su lau kė di de lio pa lai ky-
mo, to dėl ji bus tę sia ma ir to liau. Ti ki-
mės, kad įgy ven din da mi šią ini cia ty vą 
il gai niui ne tik pa tys su si pa žin si me, 
bet ir ki tus su pa žin din si me su Vil ka-
viš kio ra jo no atei ti mi – jau ni mu, ku ris 
jau da bar mums pri me na, jog tu ri me 
kuo di džiuo tis.

Kris ti na RA DZE VI ČIE NĖ
Sei mo na rio pa dė jė ja

Parlamentaras Kęstutis Smirnovas 
pasidžiaugė į savą kraštą dirbti sugrįžusia 
gydytoja Kristina Lebedevaite. Autorės nuotr.
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Ne pel no sie kian ti or ga ni za ci-
ja „Kar tu tik rai ga li me“ sa vo 
veik lą, skir tą teik ti ne mo ka mą 
mo ky mo si pa gal bą jos sto ko jan-
tiems moks lei viams, pra dė jo ir 
Vil ka viš ky je. Nuo šiol kiek vie ną 
sek ma die nį Vil ka viš kio Sa lo mė-
jos Nė ries pa grin di nė je mo kyk-
lo je bus ga li ma pa si nau do ti šia 
ga li my be vi siems no rin tiems 
5–8 kla sių moks lei viams.

Be veik prieš me tus pro jek tą „Kar tu 
tik rai ga li me“ su ma nė pa tys moks lei viai 
– bu vę Vil niaus li cė jaus gim na zis tai. Per 
tą lai ką į or ga ni za ci ją įsi trau kė jau aš tuo-
ni Lie tu vos mies tai. Pag rin di nis pro jek to 
tiks las – su teik ti ga li my bę kiek vie nam 

moks lei viui ne mo ka mai siek ti aukš tes nių 
re zul ta tų mo kan tis.

Di džiau sias or ga ni za ci jos iš skir ti nu mas 
yra jau nie ji sa va no riai mo ky to jai – tai I–IV 
kla sių gim na zis tai. Jie kiek vie ną sek ma die-
nį, nuo 11 iki 13 va lan dos, pra lei džia pa dė-
da mi mo ki niams, o mo ky da mi juos ir pa tys 
įgau na bend ra vi mo bei mo ky mo pa tir ties. 
Be je, to kia me to di ka, kaip tei kian ti abi pu sę 
nau dą, yra įro dy ta ir moks liš kai, nes žmo-
gus ge riau siai in for ma ci ją įtvir ti na, kai pa ts 
mo ko. Sa va no riai ro do pa vyz dį jau nes niems 
moks lei viams ir ska ti na džiaug tis gau na ma 
pa gal ba, taip pat mo ko, jog ge ram mo ky mui-
si ne bū ti ni bran giau si ko re pe ti to riai.

Pag rin di nis or ga ni za ci jos glo bė jas yra 
vil ka viš kie čiams ge rai pa žįs ta mas po li ti-
kas – eksp rem je ras Al gir das But ke vi čius. 
Jis la bai daug pri si dė jo prie šios ini cia ty-
vos: rū pi no si, kad mo ty vuo ti vai kai ne mo-
ka mą pa gal bą moks luo se gau tų ir ma žes-

niuo se Lie tu vos mies tuo se.
– Pats užau gau ne di de lia me mies te ly je, 

to dėl su pran tu, kaip svar bu ko ky biš ką mo-
ky mo si pa gal bą gau ti tiems, ku rie la biau nu-
to lę nuo did mies čių, – sa kė pro jek to „Kar tu 
tik rai ga li me“ glo bė jas A. But ke vi čius.

Prog ra mos ati da ry mo ren gi ny je sve čia-
vo si ir Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės me-
ras Al gir das Nei ber ka. Jis lin kė jo sėk min go 
dar bo ir džiau gė si, jog rū pi na ma si vi sais 
vai kais, o ne tik ga biau siais.

Vi si, su si do mė ję šia pro gra ma ir no rin-
tys su ži no ti dau giau ar ba už si re gist ruo ti, 
yra kvie čia mi į ofi cia lų „Kar tu tik rai ga li-
me“ pus la pį www.kar tu tik rai ga li me.lt. Or-
ga ni za ci ja vi sa da su ne kant ru mu lau kia 
mo ty vuo tų moks lei vių bei mo ky ti pa si ruo-
šu sių jau nų jų korepetitorių.

Lu kas ZI MAN TAS
Or ga ni za ci jos „Kar tu tik rai ga li me“ 

pre zi den tas

Ne mo ka ma ko re pe ti to rių pa gal ba Vil ka viš kyje

Ro dos, dar taip ne se niai ruo šė-
mės į pir mą jį par tne rių su si-
ti ki mą, o jau ir ant rie ji tarp-
tau ti nio „Erasmus+“ pro jek to 
„Ma no šak nys tam pa mū sų 
spar nais – ke lio nių agen tū ra“ 
me tai įsi bė gė jo.

Šį kart trum pa lai kiai per so na lo mo ky-
mai vy ko Ru mu ni jo je, nuo sta bia me XIII 
am žių me nan čia me Bra šo vo mies te, įsi kū-
ru sia me maž daug už 160 km nuo sos ti nės 
Bu ka reš to. Bra šo vo se na mies tį puo šia ne-
blo gai iš si lai kę vi du ram žių pa sta tai. Iš vi-

sų pu sių ža lu ma – Kar pa tų kal nai, miš kai.
Į Ru mu ni ją ke lia vo me kar tu su Vil ka-

viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo-
kyk los in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky-
to ja Vai da Ka si mo vie ne. Vie šė da mi šio je 
ša ly je ap lan kė me Juo dą ją cerk vę, Stra da 
Sfo rii – siau riau sią gat vę ša ly je, Dra ku-
los bei dar ke le tą ki tų pi lių. Pa si se kė nu-
ke liau ti ir į Ru mu ni jos cent ri nė je da ly je 
įsi kū ru sį Si gi šoa ros mies tą, gar sė jan tį 
gra žiu se na mies čiu, įtrauk tu į UNES CO 
Pa sau lio pa vel do są ra šą, taip pat į įspū-
din gą ją Ru pea ci ta de lę – vie ną se niau sių 
ar cheo lo gi nių vie tų Ru mu ni jo je. Si gi šoa-
ra, vo kie čių įkur tas XII am žiu je, lai ko-
mas vie nu gra žiau sių ir ge riau siai iš li ku-

sių vi du ram žių mies te lių Eu ro po je.
Per so na lo mo ky mai – tai ne tik ki tų 

ša lių kul tū ros bei is to ri jos pus la pių sklai-
dy mas, bet ir edu ka ci nės veik los, da li ji-
ma sis ge rą ja pa tir ti mi bei mo ky ma sis iš 
ko le gų. Da ly va vo me STEAM mo ko mų jų 
prie mo nių ini cia ty vos ug dy mo veik lo-
se. Asis ta vo me pir mo kė liams at vi ro sios 
pa mo kos „LE GO. Mes vei kia me“ me tu. 
Lan kė mės įvai rio se ug dy mo erd vė se, ste-
bė jo me mo ki nių bei mo ky to jų veik las, ža-
vė jo mės aukš ta vai kų el ge sio kul tū ra per 
pa mo kas bei per trau kas, ši lu ma, ku ria jie 
no riai da li jo si su mu mis. Ypač nu ste bi no 
pui kus ren gi nių or ga ni za vi mas, glau dūs 
vie ti nės bend ruo me nės ry šiai ir sva rus 

tė vų in dė lis į mo kyk los gy ve ni mą. Tra di-
ci nių me nų bei rank dar bių mu gė je, ku-
rią or ga ni za vo mo ki nių tė ve liai, jau nie ji 
vers li nin kai pri sta tė sa vo ga mi nius ir 
la bai sėk min gai jais pre kia vo. Su rink tos 
lė šos bu vo skir tos lab da ros or ga ni za ci jai 
„Hos pi ce“.

Ru mu nai nu ste bi no sa vo vai šin gu mu 
bei aukš tais pa sie ki mais kom piu te ri nių 
tech no lo gi jų sri ty je. La bai daug pa ma tė-
me, daug iš mo ko me. O da bar kib si me į dar-
bus ir im si me įgy ven din ti ki tus pro jek to 
už da vi nius.

Ira da MIL TI NIE NĖ
Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries 

pa grin di nės mo kyk los mo ky to ja

Pro jek to ke liai pedagogus nu ve dė į Ru mu ni ją
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„Gin ta ri nės bi tės“ iš skri do iš Klau su čių
Atkelta iš 1 p.

Rin ko bend ruo me nės žmo nės
Pa gal Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 

in ter ne to tink la la py je skelb tus ap do va-
no ji mų nuo sta tus, kan di da tus no mi na ci-
joms ga lė jo siū ly ti vi si ra jo no gy ven to jai. 
„Gin ta ri nė Bi tė 2019“ ga lė jo bū ti ski ria ma 
už vi suo me ni nę veik lą, bend ruo me niš ku-
mo puo se lė ji mą ir sklai dą, už sa va no riš-
ką veik lą, pi lie tiš ku mo ug dy mą, už kraš to 
gra ži ni mo, puo se lė ji mo, po pu lia ri ni mo 
idė jas, ini cia ty vas ir jų įgy ven di ni mą, už 
kraš to gar si ni mą ra jo ne, ša ly je, už sie ny je, 
už kul tū ri nę, švie tė jiš ką sklai dą.

Per trum pą lai ką įvai rios įmo nės, or-
ga ni za ci jos pa siū lė dau giau nei 40 kan di-
da tų. Bend ruo me nės su da ry ta 10 na rių 
ko mi si ja iš rin ko tuos, ku rie, jos nuo mo ne, 
bu vo ver čiau si. Kaip sa kė R. Puo džiū nas, 
ko mi si ja bu vo su da ry ta iš pa pras tų bend-
ruo me nės na rių, ku rių ne sais to jo kie po li-
ti niai in te re sai.

„Esu la bai pa ten kin tas ko mi si jos na-
rių dar bu, jie vis ką at li ko itin  at sa kin-
gai, – sa kė R. Puo džiū nas. – Iš mū sų pu-
sės ne bu vo nė vie no su po li ti ka su si ju sio 
ap do va no ji mo. To ir sie kė me. O tri jų pa-
sku ti nių no mi na ci jų mes ne svars tė me, 
stei gė jai pa tys nu spren dė, kam skir ti ap-
do va no ji mus.“

Jau at slū gus šven tės jau du liui R. Puo-
džiū nas pa sa ko jo, kad šį ren gi nį jam te ko 
su ruoš ti pra ktiš kai per ge rą mė ne sį. 

Pagal R. Puodžiūno pa ra šytą pro jek-
tą buvo skirtas 2 tūkst. eu rų fi nan sa vi-
mas „Gin ta ri nės Bi tės“ ap do va no ji mams. 
Šventė kai na vo be veik 5 tūkst. eu rų. Or-

]

ga ni zuojant renginį daug pa dė jo Klau su-
čiams nea be jin gi žmo nės.

Ap do va no ji mų žy me nis – me di nes sta-
ti nai tes, ant ku rių tu pi po bi tę, R. Puo džiū-
nas kom po na vo sy kiu su bend ruo me nės 
na riais. Sta ti nai čių vi du je – me dus. Toks 
ap do va no ji mas – la bai šil tas. Sta ti nai tę 
pa si dė ję ant sta lo ger da mi ar ba tą lau rea-
tai gra žias aki mir kas at si mins il gai.

R. Puo džiū nas sa kė, kad „Gin ta ri nės 
Bi tės 2019“ –  jo au to ri nis ren gi nys, ku rio 
per leis ti jis nie kam ne ke ti na. Kul tū ros dar-

buo to jas su tik tų „Gin ta ri nes Bi tes“ reng ti 
kas met. 

Idėjos sumanytojas svars tė, kad bū-
tų pra smin ga apie no mi na ci jas pa skelb ti 
daug anks čiau ir plačiau, kad no mi nan tus 
ga lė tų siū ly ti bei bal suo ti dar dau giau žmo-
nių, nes ra jo ne yra 178 ne vy riau sy bi nės 
or ga ni za ci jos.

„Gin ta ri nės Bi tės 2019“ no mi na ci jų lau rea tai
No mi na ci ja „Už Vil ka viš kio kraš to gar si ni mą, nau jas idė jas, ini cia ty vas ir jų 

įgy ven di ni mą“ įteik ta Vir ba lio bend ruo me nei „Vir ba lio var tai“ (pir mi nin kas Sta nis lo-
vas Lo pe ta).

No mi na ci ja „Už Vil ka viš kio var do gar si ni mą Lie tu vo je ir pa sau ly je“ įteik ta Vil-
ka viš kio mies to dvi ra čių spor to klu bui „Ai ra“ (va do vas Ar tū ras Že mai tai tis).

No mi na ci ja „Už vi suo me ni nę veik lą ir žmo nių tel ki mą, nau jų idė jų po pu lia ri-
ni mą ir jų įgy ven di ni mą“ įteik ta Vil ka viš kio šiau rie tiš ko jo ėji mo klu bui (va do vė Ir ma 
Mau rie nė).

No mi na ci ja „Už sa va no riš ką veik lą ir pi lie tiš ku mo ug dy mą“ įteik ta Lie tu vos 
skau ti jos „Gra ži nos“ drau go vei (va do vė Eg lė Bud ry tė-Vil bi kė).

No mi na ci ja „Už vi sa pu siš ką pa gal bą on ko lo gi niams li go niams ir jų šei mos na-
riams“ įteik ta On ko lo gi nių li go nių aso cia ci jai „Vil tis“ (va do vas Ka zys Ba gu žis).

No mi na ci ja „Už vi suo me ni nę veik lą, bend ruo me niš ku mo puo se lė ji mą ir švie-
ti mo sklai dą“ įteik ta Vil ka viš kio tre čio jo am žiaus uni ver si te tui (va do vė Da ly tė Ši lei kie-
nė).

No mi na ci ja „Už ak ty vią bend ruo me ni nę veik lą“ įteik ta kai mo bend ruo me nei 
„Dai lu čių švy tu riai“.

No mi na ci ja „Už so cia li nės in teg ra ci jos di di ni mą ir sa va no rys tės ska ti ni mą“ 
įteik ta Vil ka viš kio Švč. Mer ge lės Ma ri jos Ap si lan ky mo ka ted ros pa ra pi jos re li gi nei 
bend ruo me nei (de ka nas pre la tas Vy tau tas Gus tai tis).

No mi na ci ja „Už sa vi val dy bės ir bend ruo me nės par tne rys tę, so cia li nių pa slau-
gų tei ki mą ir vie šų jų erd vių prie žiū rą“ skir ta Gud kai mio kai mo bend ruo me nei (pir-
mi nin kas Ra mū nas Že mai tis).

Pas ta tas mies to cent re – tar si tik sin ti bom ba
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Ne rei ka lin gą pa sta tą Vil-
ka viš kio cent re už mir šo ir 
val džia, ir anks tes nie ji jo 
sa vi nin kai. Ta čiau si tua ci ją 
ma tan tys vil ka viš kie čiai bai-
mi na si, kad jis – tar si tik sin ti 
bom ba.

Grės mė kaip Aly tu je
Į re dak ci ją už su ku si Mai ro nio 

gat vės gy ven to ja Ma ri ja sa kė ne ga-
lin ti ty lė ti ir ra miai žvelg ti į grės mę 
mū sų vi sų pa šo nė je. Vil ka viš kie tei 
at si tik ti nai te ko ei ti ta ke liu, ve dan-
čiu nuo po lik li ni kos iki li go ni nės, ir 
ste bė ti, kas vyks ta vie šo je vie to je, 
pro ku rią praei na šim tai žmo nių.

Prie pat ta ko, pir mi nio svei ka-
tos prie žiū ros cent ro te ri to ri jo je, 
yra ga ra žų, o ga le jų – nie kam ne rei-
ka lin gos pa tal pos įgriu vu siu sto gu. 
Kiek pa me na so li daus am žiaus Ma-
ri ja, kaž ka da tos pa tal pos pri klau sė 
li go ni nei ir jo se glau dė si la vo ni nė. 
Ta čiau tai bu vo la bai se niai, kai Vil-
ka viš kio li go ni nė bu vo įsi kū ru si da-
bar ti nės po lik li ni kos pa sta te.

Kam bu vu si la vo ni nė bu vo nau-
do ja ma vė liau, kai li go ni nė iš si kė lė, 
vil ka viš kie tė ne ži no. Ta čiau da bar 
pa sta tas vi siš kai ap leis tas ir pri me-
na šiukš ly ną. Mat vi du je pri vilk ta 
se nų pa dan gų, kar to no lakš tų, po pier ga-
lių, sku du rų, ki to kių šiukš lių.

– Jūs pa ma ty tu mė te, kas ten da ro si, 
– bai sė jo si vil ka viš kie tė Ma ri ja. – Prie ap-
leis to pa sta to bū riuo ja si paaug liai, ku rie 
ne tik rū ko, mė to nuo rū kas, bet vie to je 
šla pi na si ir at lie ka ki tus gam ti nius rei ka-
lus. O jei ku ri nuo rū ka įsi lieps no tų tarp 
po pie rių ir su kel tų gais rą? Įsis milk tų 
nuo din gus dū mus sklei džian čios pa dan-

gos, kaip bu vo Aly tu je, ug nis per si mes tų 
į ga ra žus? Ta da su pleš kė tų ir ga ra žai, ir 
po lik li ni kos bei Vi suo me nės svei ka tos 
cent ro pa sta tai, ir gre ta iš ri kiuo ti au to-
mo bi liai.

Ma ri ja sa kė ne mėgs tan ti kiš tis į sve ti-
mus rei ka lus, ta čiau ją už grauž tų są ži nė, 
jei įvyk tų ne lai mė. Juk dėl to nu ken tė tų 
žmo nės, o ji bū tų ži no ju si ir ne pa ju di nu si 
nė pirš to, kad bė dos pa vyk tų iš veng ti.

Pa tal po je – šu li nys
Kar tu su Ma ri ja nu vy ku sios ap-

žiū rė ti grės mę ke lian čio pa sta to įsi ti-
ki no me, kad jos bai mė – ne be pa grin-
do. Vi sai gre ta mi nė to jo pa sta to, tik iš 
ki tos jo pu sės, bu vo su ri kiuo ti grei to-
sios pa gal bos au to mo bi liai, o apė jus 
ap link ir žvilg te lė jus pro du rų an gą 
vaiz das ap stul bi no.

Be ki tų Ma ri jos iš var dy tų „at ri bu-
tų“, vi du ry neapš vies tos di des nio sios 
pa tal pos žio jė jo at vi ras ka na li za ci jos 
šu li nys, pil nas van dens. Dėl ta ria mo 
sau gu mo jis iš vie nos pu sės bu vo pri-
deng tas kar to no lakš tais, ant ku rių 
žen gęs nu gar mė tum kiau rai. O taip 
ga li nu tik ti bet ku riam pro ša lį ėju-
siam ir į pa sta tą pa smal sau ti už su ku-
siam žmo gui.

Ki ta me „kam ba rė ly je“ bu vo vi siš-
kai švie su, mat pro įgriu vu sį sto gą 
švie tė sau lė. At ro dė, jog nu svi ru sios 
nu lū žu sios sto go konst ruk ci jos ga li 
bet ku riuo mo men tu ati trūk ti ir nu-
kris ti su vi so mis čer pė mis tie siai ant 
gal vos.

Už ka lė du ris
Apie pa sta tą, ke lian tį grės mę ne 

tik ja me be si lan kan tiems jau nuo-
liams, bet ir vi siems mies to gy ven to-
jams, pra ne šė me Vil ka viš kio se niū-
nui Re mi gi jui Ku raus kui. Nus ku bė jęs 
į vie tą mies to šei mi nin kas pri si pa ži-
no tik rai ne ži no jęs apie Pir mi nės svei-
ka tos prie žiū ros cent ro te ri to ri jo je 
tik sin čią bom bą. Kol bus iš siaiš kin ta 

pa sta to pri klau so my bė, se niū nas krei pė si į 
po lik li ni kos ad mi nist ra ci ją ir pa pra šė pa si-
rū pin ti, kad pa sta to du rys bū tų už kal tos ir į 
jį ne ga lė tų pa tek ti žmo nės.

R. Ku raus kas pa ža dė jo, kad vė liau, kai 
praūš di džio sios me tų šven tės, ap leis to pa-
sta to klau si mas bus spren džia mas iš es mės.

Pir mi nio svei ka tos prie žiū ros cent ro 
va do vės pa va duo to jas ūkio rei ka lams 
Rai mun das Mi liaus kas sa kė, jog su lau kęs 

se niū ni jos dar buo to jų pra šy mo iš kart su si-
ra do me džia gų ir už ka lė pa sta to du ris. Tik 
tuo met ėmė si tik rin ti do ku men tus, kam pri-
klau so ga ra žai, ku rių pa sta te ir yra ap griu-
vęs san dė lis.

– Nuo praė ju sių me tų ba lan džio mi nė-
to pa sta to pa nau dos su tar tis ne pra tęs ta 
ir mums jis ne bep rik lau so, – aiš ki no R. 
Mi liaus kas. – Ka dan gi vi si po lik li ni kos pa-
sta tai yra ra jo no Sa vi val dy bės nuo sa vy bė, 
nu trū kus pa nau dos su tar čiai juo ir tu rė tų 
rū pin tis tik ra sis šei mi nin kas. Kiek ži nau, 
pa sta tą pla nuo ja ma nu griau ti.

Pla nai kei čia si
R. Mi liaus kas pri si mi nė, kad se ną pa-

sta tą bu vo pla nuo ja ma išar dy ti dar 2006 
me tais ir vie toj jo pa sta ty ti ar ki nį ga ra žą. 
Ta čiau lai kui bė gant po lik li ni kos po rei kiai 
kei tė si. Se nuo sius, sun kiai žie mą be si ku-
rian čius grei to sios pa gal bos au to mo bi lius 
pa kei tė nau ji. Kad bū tų ga li ma kuo ope ra ty-
viau rea guo ti į iš kvie ti mus, grei to sios pa gal-
bos au to mo bi liai vi sa da lau kia pa si ren gę ir 
į ga ra žus ne beuž ra ki na mi.

Mi nė ta me ga ra žų pa sta te pa sta ruo ju 
me tu ma ši nas lai kė tik Vi suo me nės svei ka-
tos cent ro dar buo to jai. Ta čiau nu spren dus 
se no pa sta to at si kra ty ti, jiems ga ra žai bu vo 
su teik ti ki tur.

Vė liau bu vo kal bė ta, kad ga ra žai bus 
griau na mi, o vie toj jų įreng ta erd vi au to mo-
bi lių sto vė ji mo aikš te lė. Mat „ra tuo tiems“ 
po lik li ni kos pa cien tams vis daž niau pri-
trūks ta vie tos kie me esan čio je sto vė ji mo 
aikš te lė je.

– Lai ki nai, kaip su ge bė jo me, pro ble mą 
iš spren dė me, – kal bė jo R. Mi liaus kas. – O 
kai ga ra žai bus nu griau ti, jos iš vi so ne liks. 
Ma nau, kad šie met grio vi mo dar bai ne bus 
pra dė ti, nes tam Sa vi val dy bė tu ri skelb ti 
kon kur są. Ta čiau ki tą met, ma nau, pro ble-
mas ke lian čių ga ra žų ne be liks ir džiaug si-
mės pa gra žė ju sia įstai gos te ri to ri ja.

R. Mi liaus ko min čiai, kad se ni ga ra žai 
tik rai ne puo šia gra žė jan čio mies to, pri ta rė 
ir se niū nas R. Ku raus kas.

Buvusio sandėlio stogas gali bet kuriuo metu 
užgriūti. Autorės nuotr.
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Eglė KVIESULAITIENĖ

Su kė lė ava ri ją
Tre čia die nį ava ri ją mū sų ra jo no de ga li-
nė je su kė lė ma ri jam po lie tis.

Su „Au di A4“ į degalinės aikš te lę at-
vy kęs 62-ejų ma ri jam po lie tis Gin tau tas 
Ma li naus kas sė dė da mas au to mo bi ly je 
gurkš no jo al ko ho lį.

At si pa lai da vęs vy ras apie 18 val. 
nu ta rė vyk ti iš de ga li nės, ta čiau vai ruo-
da mas at bu li ne ei ga rė žė si į aikš te lė je 
sto vė ju sį vil ki ką „Man“. Išk vies ti pa rei-
gū nai ma ri jam po lie čiui nu sta tė vi du-
ti nį (2,16 pro m.) gir tu mą. Vy rui gre sia 
bau džia mo ji at sa ko my bė.

Smur ta vo vy rai
Tre čia die nio nak tį gir ta vę vy rai smur ta-
vo ar ti mo je ap lin ko je.

Apie 2 val. nak ties gau tas pra ne ši-
mas iš Ky bar tų. Po li ci ja nuo smur tau-
jan čio 44-erių ky bar tie čio gel bė jo jo 
71-erių mo ti ną. Mo te riai nu sta ty tas vi-
du ti nis (1,67 pro m.) gir tu mas, vy ras tik-
rin tis gir tu mą at si sa kė. Po li ci jai ky bar-
tie čių šei ma jau se niai pa žįs ta ma, mat 
kar tu su sū nu mi mėgs tan ti prie bu te lio 
pa sė dė ti mo ti na konf lik tuo ja. O sū nus 
prie kaiš tus til do smū giais.

Apie 6 val. ry to po li ci ja vy ko į Kuo-
sė nų kai mą (Bart nin kų sen.), kur pa-
gal bos šau kė si 46-erių mo te ris. Dve jais 
me tais jau nes nis vy ras žmo ną ge ro kai 
ap tal žė.

Mo te ris me di kų pa gal bos at si sa kė. 
Smur tau to jas su lai ky tas. Jam nu sta ty-
tas leng vas (0,6 pro m.) gir tu mas.

ĮVYKIAI

Projektą „Iš piliečio pozicijos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas
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Nuo gruo džio 8 d. įsigalios at nau jin ti 
trau ki nių tvar ka raš čiai
Kas dien ke liau ti 
trau ki niu kvie čian ti 
„Lie tu vos 
ge le žin ke lių“ 
gru pei pri klau san ti 
ke lei vių ve ži mo 
bend ro vė „LG 
Ke lei viams“ pri sta-
to nuo gruo džio 
8 d. at nau jin tus ir 
dar la biau prie 
ke lei vių po rei kių 
pri tai ky tus 
tvar ka raš čius.

„Su da ry da mi me ti nius 
tvar ka raš čius kruopš čiai 
ana li zuo ja me ke liau to jų 
įpro čius, at si žvel gia me į jų 
nuo mo nę. Pas ta rų jų me tų 
re zul ta tai ro do, kad ei na me 
tei sin gu ke liu, nes trau ki-
niai Lie tu vo je tam pa vis po-
pu lia res ni – šie met ke liau ti 
jais rin ko si be veik 10 pro c. 
dau giau ke lei vių nei per nai. 
Sie kia me, kad trau ki nys, eko-
lo giš ka bei sau gi trans por to 
prie mo nė, tap tų pir muo ju 
pa si rin ki mu ke liau jan tie-
siems“, – sa ko „LG Ke lei-
viams“ ge ne ra li nis di rek to-
rius Li nas Bau žys.

Nuo gruo džio 8 d. marš-
ru tu Kaunas–Kybartai kur-
suos 10 trau ki nių rei sų kas-
dien: 5 pir myn ir 5 at gal.

Ke lei vių pa gei da vi mu 
kei čia mi į pa to ges nius trau-
ki nio marš ru to Kaunas–Kaz-
lų Rūda–Vilkaviškis–Kybar-
tai iš vy ki mo lai kai: iš Kau no 
trau ki nys iš vyks 17.51 val. 
ir Vil ka viš kį pa sieks 19 val. 
Taip pat pri de da mas pa pil-
do mas va ka ri nis iš vy ki mo 
ir grį ži mo lai kas: iš Kau no 
trau ki nys iš vyks 20.30 val., o 
at gal iš Ky bar tų – 19.27 val. 
Da lis trau ki nių iš vy ki mo lai-
kų su de rin ti su per sė di mu 
vyks tant į Vil nių.

Ke lio nė trau ki niu – ne 
tik sau gi ir eko lo giš ka, bet 
ir eko no miš ka. Vien kar ti nis 
trau ki nio bi lie tas marš ru tu 
Vilkaviškis–Kaunas kai nuo-
ja nuo 3,90 Eur, o nuo la ti-
niai klien tai mė ne si nius 
bi lie tus per ka su 55 pro c. 
nuo lai da nuo vien kar ti nio 
bi lie to kai nos. Taip pat yra 
tai ko mos ir ki tos įvai rios 
nuo lai dos, pa vyz džiui: stu-
den tai ke liau ja su 50 pro c., 
moks lei viai – 30 pro c., sen-
jo rai ir neį ga lie ji – nuo 50 
iki 80 pro c. nuo lai da. Ke lei-
viams, no rin tiems va žiuo ti 
su au gin ti niu, gy vū no ke-
lio nė 2 kla sės va go nuo se 
kai nuo ja tik 30 pro c. nuo 
pil nos bi lie to kai nos, 3 kla-
sės va go nuo se gy vū nas ga li 
vyk ti ne mo ka mai.

At nau jin tus trau ki nių 
tvar ka raš čius ra si te in ter ne-
to sve tai nė je www.trau ki nio-
bi lie tas.lt, dau giau in for ma ci-
jos tei kia ma tel. 8 700 55 111.
 Užsk. 3389 Užsk. 3389
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Bet ko kia ko rup ci nė 
veik la da ro ne tik ma te-
ria li nę, bet ir mo ra li nę 
ža lą. Taip yra dėl to, kad 
pa žei džia mi vi sų ša lies 
gy ven to jų ly gia tei siš ku-
mo ir tei sin gu mo prin ci-
pai, at si ran da ne pa si ti kė-
ji mas ir nu si vy li mas tiek 
vi suo me ne, tiek pa čia 
vals ty be.

Svei ka tos ap sau gos sek to-
rius daž nai įvar di ja mas kaip 
vie nas pro ble ma tiš kiau sių. Pa-
sak Na cio na li nės an ti ko rup ci jos 
aso cia ci jos va do vo, Ka zi mie ro 
Si mo na vi čiaus uni ver si te to 
Tei sės fa kul te to pro fe so riaus 
dr. Rai mun do Ka les ny ko, vie na 
la biau siai pa pli tu sių ko rup ci jos 
ap raiš kų svei ka tos prie žiū ros sis-
te mo je – ky ši nin ka vi mas pla čią ją pra sme.

„Tai yra ne tik gry nie ji pi ni gai, bet ir ki-
tos at si dė ko ji mo for mos – pra de dant nuo 
sal dai nių dė žu tės, ne mo ko mai su tei kia-
mos gy ve ni miš kos pa slau gos, pa vyz džiui, 
re mon tuo jant au to mo bi lį ar nu per kant 
poil si nę ke lio nę“, – pa ste bi eks per tas ir pri-
du ria, kad ko rup ci jos pa si reiš ki mui šio je 
sri ty je įta kos tu ri ir su si for ma vu sios kul tū-
ri nės są ly gos.

Re cep tas, ska ti nan tis me di ci nos 
pa žan gą
Sa ko ma, kad ky ši nin ka vi mą rei kia nai-

kin ti, ta čiau an ti ko rup ci nių spren di mų eks-
per tas dr. R. Ka les ny kas tei gia, jog ko rup ci-
ja nė ra kaž koks vi ru sas, už puo lęs svei ka tos 
prie žiū ros sis te mą, su ku riuo rei kia vi sais 
įma no mais bū dais su si do ro ti.

„Tu ri me su vok ti, kad pa ti vi suo me nė tu-

ri keis tis. Jos na rių el ge sys ne tu ri bū ti per-
duo da mas kaip koks už kra tas. Ko rup ci ja 
kaip reiš ki nys eg zis ta vo ir eg zis tuos vi so se 
vi suo me nė se, ta čiau to kio reiš ki nio pa sek-
mes ga li ma iš anks to nu ma ty ti ir jas val dy-
ti. Ko rup ci jos ap raiš kas ga li ma su ma žin ti 
iki že miau sio ar ba nu li nio ly gio“, – paaiš ki-
na dr. R. Ka les ny kas.

Anot pro fe so riaus, sie kiant tai pa da ry-
ti ypač svar bu, kad svei ka tos prie žiū ros 
įstai go se bū tų su kur ta, įdieg ta ir efek-
ty viai val do ma ko rup ci jos pre ven ci jos 
prie mo nių sis te ma, api man ti pri va čių 
in te re sų dek la ra vi mą, in te re sų konf lik tų 
val dy mą, do va nų tei ki mo bei ga vi mo ap-
ri bo ji mus ir kt.

Taip pat svar bu, kad kiek vie na svei ka-
tos prie žiū ros įstai ga tu rė tų pro fe sio na lų, 
ne prik lau so mą an ti ko rup ci nės ati tik ties 
funk ci jų vyk dy to ją, ku ris nuo lat pro gno-

zuo tų, ver tin tų ir ana li zuo tų 
ko rup ci jos ri zi kas bei pa rink tų 
tin ka mas jų val dy mo prie mo-
nes.

Kal bant apie pa cien tų an-
ti ko rup ci nį są mo nin gu mą, pa-
sak dr. R. Ka les ny ko, šian dien 
jis yra dar že mo ly gio, ypač jei 
kal ba me apie ko rup ci ją svei ka-
tos ap sau gos sek to riu je.

„Nors pa cien tai su vo kia, 
kad ko rup ci ja me di ci nos sri ty-
je yra blo gis, ne re tai gy dy to jus 
va di na ky ši nin kais, ta čiau jie 
pa tys nie ko ne da ro, kad keis-
tų sa vo el ge sį ki to kia link me“, 
– pa ste bi pa šne ko vas.

Jo nuo mo ne, vie nas iš spren-
di mo bū dų ga lė tų bū ti bend ri 
pa cien tų ir me di kų mo ky mai, 
ap skri to jo sta lo dis ku si jos, švie-
tė jiš kos ak ci jos.

Pa ra ma gy dy mo įstai gai 
– bū das at si dė ko ti?

Ša lies gy dy mo įstai gos tu ri spe cia lias 
pa ra mos są skai tas ban ke, į ku rias kiek vie-
nas gy ven to jas ga li sa va no riš kai per ves ti 
no ri mą su mą pi ni gų, o mo kė ji mo pa skir-
ty je nu ro dy ti, kam per ve da pi ni gus. Tie-
sa, šis pa dė kos bū das dar nė ra po pu lia rus 
tarp pa cien tų.

Pa sak pro fe so riaus dr. R. Ka les ny ko, 
pir miau sia rei kė tų su teik ti pa cien tui in for-
ma ci ją apie to kią ga li my bę.

„Svar bu iš gry nin ti, koks to kios pa ra-
mos tiks las ir kur ji bus pa nau do ja ma. Be 
to, tu ri bū ti aiš kūs ir skaid rūs šios pro ce-

dū ros įgy ven di ni mo žings niai, kad nie kam 
ne kil tų abe jo nių. Svei ka tos prie žiū ros įstai-
gos tu ri pa si rū pin ti, kaip šį pro ce są ap ra-
šy ti, reg la men tuo ti bei nu sta ty ti pa ra mos 
tei ki mo ir ga vi mo ap ri bo ji mus, gau tą pa ra-
mą fik suo ti ir vie šin ti jos ga vė ją bei gau tos 
pa ra mos pa nau do ji mą“, – pa ta ria ko rup ci-
jos pre ven ci jos eks per tas.

Vil ka viš kio li go ni nės vy riau sia sis gy dy-
to jas Li nas Bla žai tis pa tvir ti na, kad to kią 
są skai tą tu ri ir jo va do vau ja ma įstai ga, ta-
čiau pa ra mos kol kas nė ra ga vu si.

„Gau tos lė šos bū tų pa nau do ja mos gy dy-
mo pa slau gų ge ri ni mui ir gy dy to jų kva li fi-
ka ci jos to bu li ni mui. Ta čiau į klau si mą, ar 
tai tin ka miau sias bū das pa dė kai iš reikš ti, 
vie na reikš miš kai at sa ky ti sun ku. Bet koks 
grįž ta ma sis ry šys – pa cien to pa dė ka, iš-
reikš ta šyp se na ar ge ru žo džiu, yra ma lo-
nus ir ska ti na dirb ti dar ge riau“, – pa ste bi 
pa šne ko vas.

Pa sak L. Bla žai čio, tai įsi są mo nin ti ir su-
pras ti rei kia vi siems, nes ky šis nie ka da ne-
bu vo ir ne bus pa dė ka gy dy to jui. Vi su pir-
ma dėl to, kad tai yra nu si kal ti mas, o ant ra 
– tai že mi na me di ką ir ken kia tar pu sa vio 
pa si ti kė ji mui. „Tad dau giau šyp so ki mės 
vie ni ki tiems, dė ko ki me gra žiau siu žo džiu 
ačiū ir taip kur ki me ap lin ką be ko rup ci-
jos“, – ra gi na Vil ka viš kio li go ni nės vy riau-
sia sis gy dy to jas.

In for ma ci ja pa reng ta LR svei ka tos ap sau-
gos mi nis te ri jai įgy ven di nant Eu ro pos so cia-
li nio fon do ir Lie tu vos Res pub li kos vals ty bės 
lė šo mis fi nan suo ja mą pro jek tą „Ko rup ci jos 
pre ven ci jos di di ni mas svei ka tos ap sau gos 
sek to riu je“. Užsk. 3398

An ti ko rup ci nių spren di mų eks per tas dr. R. Ka les ny kas: 
„Ko rup ci ją me di ci no je le mia daug veiks nių“

Pasak dr. R. Kalesnyko, kyšininkavimas yra viena 
labiausiai paplitusių korupcijos apraiškų sveikatos 
priežiūros sistemoje.
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Mo kyk loje susitiko jaunystė ir branda
Atkelta iš 3 p.

15 me tų įstai gai va do vau jan ti 
di rek to rė Dai na Juš kaus kie nė 
vos spė jo prii mi nė ti gė les bei 
do va nas. As me niš kai va do vei 
bu vo įteik tas me ro Al gir do 
Nei ber kos pa dė kos raš tas. Juo 
di rek to rei dė ko ta už mo kyk los 
tra di ci jų sau go ji mą, kū ri mą ir 
puo se lė ji mą, ly de rys tės bei kū-
ry biš ku mo ska ti ni mą, jau kios 
edu ka ci nės ap lin kos kū ri mą.

Šven tė je da ly va vo bū rys 
mū sų ra jo no ug dy mo įstai gų va-
do vų, taip pat sve čiai iš Kau no, 
Vil niaus, Laz di jų. Kaip ži nia, 
Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries 
pa grin di nė mo kyk la jau ne vie-
ną de šimt me tį bend ra dar biau ja su mi nė-
tuo se mies tuo se įsi kū ru sio mis „sa lo mė jiš-
ko mis“ ug dy mo įstai go mis.

Dvi su kak tys
Svei ki ni mo žo dį ta ru si di rek to rė D. Juš-

kaus kie nė pri mi nė es mi nius mo kyk los kū-
ri mo si eta pus ir pa si džiau gė, kad ją bai gę 
mo ki niai ta po do rais žmo nė mis, pui kiais 
spe cia lis tais, pa sie kė pro fe si nių aukš tu mų. 
Va do vė pa brė žė, kad šie met mo kyk la mi ni 
ne vien per si kė li mo į da bar ti nes pa tal pas 
50-me tį, bet ir 65-erių me tų su kak tį, kai jai 
su teik tas Sa lo mė jos Nė ries var das. Anks-
čiau mo kyk la glau dė si da bar ti nės Vil ka viš-
kio „Ąžuo lo“ pro gim na zi jos pa tal po se.

Per pus šim tį me tų iš gy ven ta įvai rių 

]

aki mir kų. Be ne sun kiau siu pe rio du įvar-
di ja mas prieš de šimt me tį vy kęs vi du ri nės 
mo kyk los reor ga ni za vi mas į pa grin di nę. 
Per vi sus šiuos me tus įstai gai va do va vo še-
ši di rek to riai: Juo zas Če ka na vi čius, An ta-
nas Ži lins kas, Jo nas Adas Ber no ta, Bi ru tė 
Ur bu tie nė, Sta sys Fe ren cas ir D. Juš kaus-
kie nė.

Mo kyk lo je mo kė si bū rys žmo nių, ku-
rie vė liau pa sie kė pro fe si nių aukš tu mų. 
Tai eu ro par la men ta ras J. Ole kas, Lie tu vos 
gam tos fon do va do vas Ed mun das Grei-
mas, Lie tu vos ka riuo me nės Ka ri nių oro 
pa jė gų Avia ci jos ba zės va das pul ki nin kas 
lei te nan tas Ma rius Ma tu lai tis, ki no ope-
ra to rius Sau lius Lu ko še vi čius, fo tog ra fas 
To mas Kau nec kas, me di kai Edi ta Bal ny tė-

Ži gins kie nė, Eg lė Rum bi nai tė, Li nas Bla žai-
tis, Dan guo lė Al mo nai tie nė ir kt.

Atei tis – švie si
Mo kyk los di rek to rė tei gė, kad da bar 

įstai ga vie nin ga kaip kumš tis, o dar buo to jų 
ko lek ty vas – ini cia ty vus, darbš tus, iš si ski-
rian tis su ma ny mais, pa slau gu mu.

„Džiau giuo si, kad šven tė pui kiai pa vy ko. 
To ne bū tų be šau naus pe da go gų ir mo ki nių 
ko lek ty vo. La bai di džiuo juo si vi sais. Mū sų 
mo ky to jams ten ka daug sun kių už duo čių: 
mo kyk lo je ne ma žai per pil dy tų kla sių, o vai kų 
am žius – pa ts sun kiau sias. Ne re tai tė vai ima 
mo ky ti mo ky to jus, tad šiems ten ka pa kel ti iš-
ties ne ma žą krū vį. Esu lai min ga, kad mū sų 
pe da go gai su si tvar ko su pa čio mis sun kiau sio-

mis už duo ti mis“, – ko lek ty vą gy rė D. Juš kaus-
kie nė.

Šiuo me tu Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries 
pa grin di nė je mo kyk lo je mo ko si 530 vai kų. 
Pas ta ruo sius tre jus me tus jų skai čius iš lie ka 
pa na šus. Įs tai go je dir ba 66 pe da go gai ir 38 
ki ti dar buo to jai.

„Mo kyk la vis kuo ap rū pin ta. La bai 
džiau gia mės mums ro do mu Sa vi val dy bės 
dė me siu. Ne se niai įsi ren gė me mo der nų in-
for ma ci nį cent rą, lau kia me, kol bus at vež ti 
kom piu te riai. Mo kyk lo je pa keis tos grin dys, 
ka bi ne tai gra žūs. Spor to sa le nau do ja si vi so 
ra jo no gy ven to jai. No rė tų si išo rės re no va ci-
jos. Vi lia mės vie ną die ną jos su lauk ti. Ti kiu, 
kad mū sų įstai gos atei tis – švie si“, – kal bė jo 
mo kyk los di rek to rė.

Penkiasdešimtasis mokyklos gimtadienis suvienijo gausią sportininkų bendruomenę. Autoriaus nuotr.S
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SIŪLOME PARAGAUTI

Ki šas ar ba kiš lo re nas – pran-
cū zų vir tu vės pa tiekalas. 

Re cep tas skir tas tiems, 
kas ne to le ruo ja gli ti mo, 
idea lus ve ge ta rams, bet 
 tiks ir vi sa val giams. Pra-
vė rus or kai tę pir miau sia 
pa kvim pa pe lė si nio sū rio 
skru dė siais, o pra pjo vus 
pa sklin da švel nus špi na tų 
ir varš kės aro ma tas.

Ki šas su varš ke ir 
špi na tais

PRO DUK TAI
Pag rin dui rei kės:
90 g svies to,
150 g mil tų (ku ku rū zų ar ba gri kių),
3 šaukš tų van dens,
1 šaukš to alie jaus,
1 šaukš to cuk raus,
1 šaukš te lio drus kos.
Įda rui rei kės:
300–400 g varš kės,
100 g fe tos sū rio,
50 g mė ly no jo pe lė si nio sū rio,
3 di de lių kiau ši nių,
100 ml pie no,
50–70 g špi na tų,
1 šaukš te lio smul kin to džio vin to 
ba zi li ko,
žiups nio drus kos,
žiups ne lio pi pi rų,
ke lių vyš ni nių po mi do riu kų.

GA MI NI MAS.
Pir miau sia iš kep ki te ki šo pa grin dą. 
Į ne di de lį puo dą su dė ki te vi sus pro-
duk tus, iš sky rus mil tus, ir kai tin ki te, 
kol ims vir du liuo ti. Stai giai su ber ki te 
mil tus ir mai šy ki te, kol teš la su lips be-
veik į vie ną gu mu lą. Ke pi mo skar dą 
(23 cm skersmens) iš ties ki te ke pi mo 
po pie riu mi ir ran ko mis iš klo ki te ją 
teš la. Pa den ki te vi są dug ną ir už len-
ki te maž daug 3 cm aukš čio sie ne les. 
Su ba dy ki te pa grin dą ša ku te ir dė ki te 
į iki 180 laips nių įkai tin tą or kai tę maž-
daug 15 min., kol jis leng vai pa skrus.

Įda rui špi na tus pa smul kin ki te, 
sū rius taip pat su pjaus ty ki te smul-
kiais ga ba lė liais ar ba su tru pin ki te. 
Varš kę ge rai iš trin ki te su kiau ši niais. 
Su pil ki te pie ną, su dė ki te drus ką, pi-
pi rus, ba zi li ką ir vis ką ge rai iš mai šy-
ki te. Su ber ki te smul kin tus špi na tus 
ir fe tos sū rį. Leng vai pa mai šy ki te ir 
pil ki te ma sę ant ap kep to pa grin do.

Vir šų ap dė ki te per pus per pjau-
tais vyš ni niais po mi do riu kais, api-
bars ty ki te pe lė si niu sū riu ir šau ki-
te į iki 200 laips nių įkai tin tą or kai tę 
maž daug pus va lan džiui. Ki šas bus 
iš ke pęs, kai įda ras su tvir tės ir leng-
vai ap skrus.

Bon ap pe tit!

Atkelta iš 2 p.

„Anks čiau įpras tai per die ną nu va žiuo da-
vau 30–35 km at stu mą, o da bar kas dien 
rei kės įveik ti iki 100 km. Krū viai tik rai 
išau go. Aiš ku, kai kas ir pa leng vė jo. Pa-
vyz džiui, da bar dir ba me su plan še ti niais 
kom piu te riais, ne rei kia ra šy ti ran ka. Se-
niau tek da vo ran ka už ra šy tą in for ma ci ją 
su ve di nė ti į kom piu te rį, o da bar to kio dvi-
gu bo dar bo jau iš ven gia me. Taip pat nuo 
šiol su sa vi mi ve žio ja mės spaus din tu vą, 
to dėl at ve žę siun ti nį ir ne ra dę žmo gaus 
na muo se ga li me iš kar to iš spaus din ti jam 
skir tą pra ne ši mą“, – pa sa ko jo Z. Skla dai-
tie nė.

V. Ke ru tie nė vy lė si, kad gy ven to jai bus 
su pra tin gi ir kant rūs, ypač iš pra džių, kol 
mo bi lie ji laiš ki nin kai pri pras prie pa di dė-
ju sių krū vių, su si pa žins su nau jo mis te ri to-

] ri jo mis. Pa ti Vir gi ni ja iki šiol dir bo tik Klau-
su čių se niū ni jo je, o ta pu si pa va duo jan čia 
mo bi lią ja laiš ki nin ke ji bus pri vers ta pa-
žin ti dar sep ty nių se niū ni jų kai mus.

Pra šo su si tvar ky ti
Kad pir mo mis mo bi lio jo laiš ki nin ko 

dar bo die no mis bū tų kuo ma žiau ne sklan-
du mų, tu rė tų pa si steng ti ir pa tys gy ven to-
jai. 

Pir miau sia – su si tvar ky ti pa što dė žu-
tes. Jos tu ri bū ti įreng tos laiš ki nin kams 
leng vai priei na mo se vie to se: prie įė ji mo į 
gy ve na mą ją te ri to ri ją ar ba ant gre ta gat-
vės esan čių na mų sie nų, tvo rų, sto ve lių. 
Laiš ki nin kams ne pri va lo ma vars ty ti var tų 
ir vaikš čio ti po kie mus, ku riuo se ne re tai 
pa si tin ka ne drau giš ki šu nys.

„Pa gal Paš to įsta ty mą, ko res pon den ci ją 
laiš ka ne šiai ga li pri sta ty ti tik į tvar kin gas, 

ra ki na mas ir aiš kiai pa žy mė tas pa što dė-
žu tes. Jei pa što dė žu tės yra ne tvar kin gos, 
laiš ki nin kai tu ri tei sę ko res pon den ci jos 
ne pris ta ty ti ir ji grįš į Vil ka viš kio pa štą. 
Aiš ku, vi sa da sten gia mės, kad žmo nės gau-
tų tai, kas jiems pri klau so, ta čiau no rė tų si 
dau giau abi pu sės pa gar bos ir su pra tin gu-
mo“, – kal bė jo Vil ka viš kio pa što vir ši nin kė 
R. Žiu raus kie nė.

Ji tei gė, kad pa sta ruo ju me tu kai miš-
kosio se te ri to ri jo se gy ve nan tys as me nys 
ėmė at sa kin giau žiū rė ti į sa vo pa što dė žu-
čių būk lę, pa ra gin ti laiš ki nin kų, se nas dė-
žu tes pradėjo keis ti nau jo mis. 

Už si sa ky ti nau ją pa što dė žu tę ga li ma ir 
pas mo bi liuo sius laiš ki nin kus.

 R. Žiu raus kie nė ak cen ta vo, kad mo bi-
lie ji laiš ki nin kai ne kvies ti po gy ven to jų na-
mus ne va ži nės ir pa slau gų ne siū lys. Ini cia-
ty vą tu ri ro dy ti pa tys gy ven to jai.

Mo bi lie ji laiš ki nin kai iš rie dė jo į kaimiškąsias 
ra jo no vietoves

Atkelta iš 3 p.

Sta tys dau giau kon tei ne rių
„Šiuos pla nus MAATC jau įgy ven di no, 

be li ko nu pirk ti pa vo jin goms ir ža lio sioms at-
lie koms skir tus kon tei ne rius. Taip pat mū sų 
ra jo ne nu ma ty ta at nau jin ti 163 bend ro nau-
do ji mo kon tei ne rių aikš te les prie dau gia bu-
čių na mų Vil ka viš ky je, Ky bar tuo se, Pil viš kiuo-
se, Vir ba ly je, taip pat aikš te les prie ka pi nių, 
so dų ir ga ra žų bend ri jų. Bus at nau jin ta aikš te-
lių dan ga, pa da ry tos nuo va žos neį ga lie siems 
ir pan. Taip pat bus nu pirk ta nau jų kon tei ne-
rių. Šiuo me tu va ži nė ja me su se niū nais, tiks-
li na me vie tas, de ri na me koor di na tes“, – sa kė 
MAATC val dy bos na rys Da rius Bu ni kis.

Dau gu ma kon tei ne rių aikš te lių liks se-
no se vie to se, ta čiau at si ras ir ke le tas nau jų 
vie tų – dau giau sia jų nu ma ty ta prie ga ra žų, 
so dų bend ri jo se. Prie kiek vie no įva žia vi mo 
į so dų bend ri ją tu rė tų at si ras ti po aikš te lę, 
ku rio je bus ir rū šiuo ja mų bei miš rių ko mu-
na li nių at lie kų tal pyk los. Prie ka pi nių taip 
pat nu ma ty ta pa sta ty ti rū šia vi mui skir tus 
kon tei ne rius.

Iš pra džių bu vo nu ma ty ta, kad pro jek-
tas tu ri baig tis šių me tų gruo dį, ta čiau už-
stri gus pa slau gų pir ki mo ir ki toms pro ce dū-

]

roms jis nu kel tas iki 2021 m. pra džios.
Ky bar tų DGAS aikš te lė dirbs ne vi są 

dar bo sa vai tę: ket vir ta die niais ir penk ta die-
niais – nuo 9 iki 18 val., su pie tų per trau ka 

nuo 13 iki 13.45 val., ir šeš ta die niais – nuo 
9 iki 13 val.

Esant rei ka lui dar bo lai ką pla nuo ja ma 
ko re guo ti.

Ky bar tuo se ati da ry ta di džių jų at lie kų aikš te lė

Atvežtas atliekas priims aikštelėje dirbantis Juozas Lukoševičius.
Autorės nuotr.

S

Sie kiant ma žin ti gy ve na mo sios ap-
lin kos ko ky bės ne to ly gu mus Vil ka viš kio 
ra jo ne, ska tin ti Ky bar tų mies to so cia li nę-
eko no mi nę plėt rą, kar tu pri si de dant prie 
gy ve ni mo ko ky bės ir ap lin kos ge ri ni mo 
bei Ky bar tų mies to pa trauk lu mo vie tos 
bend ruo me nei ir lan ky to jams di di ni mo, 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci ja ini ci ja vo pro jek tą, ku rio me tu 
pla nuo ja ma at nau jin ti vie tos bend ruo me-
nei ir Ky bar tų mies to sve čiams skir tas 
vie šą sias erd ves: Viš ty čio g. 40Y įreng ti 
jau ni mo par ką, ku ria me bū tų įren gia mos 
krep ši nio, au gin ti nių ve džio ji mo aikš te-
lės, BMX dvi ra čių, rie du čių ir ried len čių 
par kas, įreng ti tre ni ruok lius, at nau jin ti / 
nau jai įreng ti ta kų dan gas, įreng ti suo liu-
kus, šiukš lia dė žes, pa vė si nę, taip įreng ti te-

ri to ri jos ap švie ti mą, Dar vi no g. 3A, įreng ti 
apie 70 vie tų au to mo bi lių sto vė ji mo aikš-
te lę su ap švie ti mu, re konst ruo ti Ta ry bų 
ir Eit kū nų gat ves, J. Ba sa na vi čiaus g. 17 
įreng ti vie šą jį tua le tą su jam funk cio nuo ti 
rei ka lin gais in ži ne ri niais tink lais bei su re-
mon tuo ti Ky bar tų kul tū ros cent ro vi daus 
pa tal pas, pri tai kant jas tiks li nės te ri to ri jos 
bend ruo me nės po rei kiams.

Įgy ven di nus pro jek tą ti ki ma si, kad 
nau ja inf rast ruk tū ra su da rys są ly gas įvai-
rioms vie šo sioms pa slau goms vys ty tis ir 
gy ven to jų užim tu mui di dė ti, inf rast ruk tū-
ra taps pa trauk li bend ruo me nės veik lai, 
vie šų jų pa slau gų sek to riaus kū ri mui ir 
plėt rai, su da rys prie lai das smul kio jo vers-
lo kū ri mui si ir plėt rai, o tai tu rės įta kos gy-
ven to jų užim tu mui.

Bend ra pro jek to ver tė 1 129 495,20 
Eur, iš jų ES ir vals ty bės biu dže to lė šos su-
da ro 1 044 783,05 Eur, Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bės da lis – 84 712,15 Eur. Pro jek-
to įgy ven di ni mo lai ko tar pis iki 2020 m. 
gruo džio mėn.

Pro jek tas fi nan suo ja mas iš Eu ro pos 
re gio ni nės plėt ros fon do lė šų pa gal 2014–
2020 me tų Eu ro pos Są jun gos struk tū ri nių 
fon dų in ves ti ci jų veiks mų pro gra mos 8 
prio ri te to „So cia li nės įtrauk ties di di ni mas 
ir ko va su skur du“ 08.2.1-CPVA-R-908 prie-
mo nę „Kai mo gy ve na mų jų vie to vių at nau-
ji ni mas“. Užsk. 3431

Įgy ven di na mas pro jek tas „Vi suo me ni nės pa skir ties pa sta to ir vie šų jų erd vių su tvar ky mas 
Ky bar tuo se, pri tai kant juos bend ruo me nės po rei kiams“ Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-41-0007

Kristinos ŽALNIERUKYNAITĖS nuotr.
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6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 Ser. „Senis“.
10.05 Klausimėlis. 
10.25 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
11.10, 23.45 Ser. „Komi-

saras Reksas“.
12.00 Beatos virtuvė. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.15 Laba diena, Lietuva.
16.00, 17.30 Žinios. 
16.20 Laba diena, Lietuva.
16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
16.45 Ser. „Ponių rojus“. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Vartotojų kontrolė. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Ser. „Tikrasis genijus“.
0.30 Klausimėlis. 
1.00, 2.00 LRT radijo žinios.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 Ser. „Senis“.
10.25 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
11.10, 23.45 Ser. „Komi-

saras Reksas“.
12.00 Stilius. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.15 Laba diena, Lietuva.
16.00, 17.30 Žinios. 
16.20 Laba diena, Lietuva.
16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
16.45 Ser. „Ponių rojus“. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 (Ne)emigrantai. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Ser. „Apgavikai“. 
0.30 Tėčio reikalai. 
1.00, 2.00 LRT radijo žinios.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 Ser. „Senis“.
10.25 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
11.10, 23.45 Ser. „Komi-

saras Reksas“.
12.00 Vartotojų kontrolė. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.20 Laba diena, Lietuva.
16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
16.45 Ser. „Ponių rojus“. 
17.30 Žinios. 
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Ypatingas būrys. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Ser. „Apgavikai“. 
0.30 Ser. „Bloga mergaitė“.
1.00, 2.00 LRT radijo žinios.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 Ser. „Senis“.
10.25 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
11.10, 23.45 Ser. „Komi-

saras Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.20 Laba diena, Lietuva.
16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
16.45 Ser. „Ponių rojus“. 
17.30 Žinios. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Daiktų istorijos. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gyvenk be skolų. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Ser. „Ištikimybė“. 
0.30 Ser. „Bloga mergaitė“.
1.00, 2.00 LRT radijo žinios.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 Ser. „Senis“.
10.25 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
11.10 Ser. „Komisaras 

Reksas“. 
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 Ypatingas būrys. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.15 Laba diena, Lietuva.
16.00, 17.30 Žinios. 
16.20 Laba diena, Lietuva.
16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
16.45 Ser. „Ponių rojus“. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Visi kalba. 
19.30 Beatos virtuvė. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. 
22.55 V. f. „Operacija „Sky-

fall“. Trileris. 2008 m. 
1.15 V. f. „Šešios siaubingos 

dienos“. Drama. 
Vokietija. 2010 m. 

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos. 
7.00 Klausimėlis. 
7.15 V. f. „Noelio cirkas“. 

Drama. Nyderlandai. 
2017 m. 

9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. 
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. 
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. 
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio 

dokumentika. 
13.50 Ser. „Džesika 

Flečer“.
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 Šok su žvaigžde. 
23.10 V. f. „Viena diena“. 

Drama. JAV, Didžioji 
Britanija. 2011 m. 

1.00 V. f. „Operacija 
„Skyfall“. Trileris. 

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė ekspedicija. 
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Klausimėlis. 
8.00 Tėčio reikalai. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite. 
9.00 V. f. „Spragtukas 

ir pelių karalius“. 
Vokietija. 2015 m. 

10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pasaulio 

dokumentika. 
13.45 Ser. „Puaro“. 
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios. 
15.45 Istorijos detektyvai. 
16.30 Gyvenk be skolų. 
18.00 Duokim garo! 
19.30 Savaitė. 
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Maltiečių sriuba. 
23.10 V. f. „Gyvenimas 

pagal jį“. Komedija. 
2002 m. 

0.50 V. f. „Artistas“. Drama. 
Prancūzija. 2011 m. 

6.10 „Televitrina“. 
6.25 Animac. ser. 
7.55 „La Maistas“. 
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 3194 s.
10.00 Ser. „Nuo likimo 

nepabėgsi“. 11, 12 s.
12.00 Ser. „Atsargiai! Mer-

ginos“. 3 sez. 46, 47 s.
13.00 Ser. „Parduotas gyve-

nimas“. 32–35 s.
15.00 Animac. ser. „Simp-

sonai“. 30 sez. 16, 
17 s.

16.00, 18.30 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. 
19.30 „Namas“. 
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“. 12 
sez. 51 s.

21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 Ser. „Kobra 11“. 23 

sez. 15 s.
23.00 V. f. „Pagrobimas“. 

Kanada, JAV. 
Veiksmo, trileris, 
kriminalinis. 2017. 

1.00 Ser. „Makgaiveris“. 
2 s. 

1.50 Ser. „Tėvynė“. 5 sez. 
2 s.

2.45 Ser. „APB“. 2 s.

6.10 „Televitrina“. 
6.25, 15.00 Animac. ser. 
7.55 „Namas“. 
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 3195 s.
10.00 Ser. „Nuo likimo 

nepabėgsi“. 13, 14 s.
12.00 Ser. „Atsargiai! 

Merginos“. 3 sez. 48, 
49 s.

13.00 Ser. „Parduotas 
gyvenimas“. 36–39 
s.

16.00 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. 
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Prieš srovę“. 
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“. 12 
sez. 52 s.

21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 V. f. „Žemiau 6. 

Kalno stebuklas“. 
JAV. Kriminalinis. 
2016. 

0.05 Ser. „Skubi pagalba“. 
2 sez. 4 s.

1.05 Ser. „Makgaiveris“. 
3 s. 

1.55 Ser. „Tėvynė“. 5 sez. 
3 s.

2.55 Ser. „APB“. 3 s.

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

sūkuryje“. 3196 s.
10.00 Ser. „Nuo likimo 

nepabėgsi“. 15, 16 s.
12.00 Ser. „Atsargiai! 

Merginos“. 3 sez. 50, 
51 s.

13.00 Ser. „Parduotas 
gyvenimas“. 40–43 
s.

16.00, 18.30 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. 
19.30 „Gero vakaro šou“. 
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“. 12 
sez. 53 s.

21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 V. f. „Svetimšalis“. 

Kinija, JAV. Drama, 
veiksmo, kriminalinis. 
2017. 

22.25 Loterija „Vikinglotto“. 
0.25 Ser. „Skubi pagalba“. 

2 sez. 5 s.
1.20 Ser. „Makgaiveris“. 

4 s.
2.05 Ser. „Tėvynė“. 5 sez. 

4 s.
3.00 Ser. „APB“. 4 s.

6.10 „Televitrina“. 
6.25 Animac. ser. 
7.55 „Gero vakaro šou“. 
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 3197 s.
10.00 Ser. „Nuo likimo 

nepabėgsi“. 17, 18 s.
12.00 Ser. „Atsargiai! 

Merginos“. 3 sez. 52, 
53 s.

13.00 Ser. „Parduotas 
gyvenimas“. 44–47 
s.

15.00 Animac. ser. 
„Simpsonai“. 30 sez. 
22, 23 s.

16.00 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. 
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Farai“. 
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“. 12 
sez. 54 s.

21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 V. f. „Uola“. JAV. 

Veiksmo, trileris, 
nuotykių. 1996. 

0.50 Ser. „Makgaiveris“. 
5 s.

1.40 Ser. „Tėvynė“. 5 sez. 
5 s.

2.35 Ser. „APB“. 5 s.

6.10 „Televitrina“. 
6.25, 15.00 Animac. ser. 
7.55 „Farai“. 
8.55 „Legendinės 

legendos“. 
10.00 Ser. „Nuo likimo 

nepabėgsi“. 19, 20 s.
12.00 Ser. „Atsargiai! 

Merginos“. 3 sez. 54, 
55 s.

13.00 Ser. „Parduotas 
gyvenimas“. 48–51 s.

16.00 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. 
18.30 TV3 žinios.
19.30 V. f. „Vienas namuose 

2. Pasiklydęs 
Niujorke“. JAV. 
Komedija, nuotykių, 
visai šeimai. 1992. 

22.00 V. f. „Geležinis 
žmogus“. JAV. 
Veiksmo, mokslinė 
fantastika, nuotykių. 
2008. 

0.30 V. f. „Nuodėmių 
miestas 2“. JAV. 
Veiksmo, trileris, 
kriminalinis. 2014. 

2.20 V. f. „Uola“. JAV. 
Veiksmo, trileris, 
nuotykių. 1996. 

6.15 „Televitrina“. 
6.30 Animac. ser. 
8.30 „Virtuvės istorijos“. 
9.00 „Gardu Gardu“. 
10.00 „Būk sveikas!“
10.30 „Penkių žvaigždučių 

būstas“. 
11.00 „Mano pinigai“. 
11.30 Animac. f. „Džiunglių 

knyga“. JAV. 
Animacinis, nuotykių, 
visai šeimai. 1967. 

13.00 V. f. „Netikras 
princas“. Slovėnija. 
Fantastinis, visai 
šeimai. 1985. 

14.55 V. f. „Sugalvok norą“. 
JAV. Komedija. 2015. 

16.45 „Ekstrasensų mūšis“. 
18.30 TV3 žinios.
19.25 Loterija „Eurojackpot“. 
19.30 Ser. „Uošvių 

nepasirinksi“. 2 s.
21.00 V. f. „Prarastasis 

miestas Z“. JAV. 
Drama. 2016. 

23.55 V. f. „Ankstyvas 
paleidimas“. Kanada. 
Drama, trileris. 2017. 

1.40 V. f. „Žemiau 6. Kalno 
stebuklas“. JAV. 
Kriminalinis. 2016. 

5.45 „Televitrina“. 
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. 

„Aristokatės“. JAV. 
1970. 

13.40 V. f. „Daktaras 
Dolitlis 2“. JAV. 
Komedija, fantastinis, 
visai šeimai. 2001. 

15.20 V. f. „Šokis hiphopo 
ritmu“. JAV. Drama, 
kriminalinis. 2006. 

17.30 „Visi mes žmonės“. 
18.30 TV3 žinios.
19.30 „X Faktorius“. 
22.30 V. f. „Žudiko 

asmens sargybinis“. 
Bulgarija, Kinija, 
Nyderlandai, JAV. 
Komedija, veiksmo, 
trileris. 2017. 

0.50 V. f. „Geležinis 
žmogus“. JAV. 
Veiksmo, mokslinė 
fantastika, nuotykių. 
2008. 

6.10 Ser. „CSI. Majamis“. 
7.05, 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“. 
8.25, 14.55 Ser. „Stoties 

policija“. 
9.25, 16.00 Ser. „Pasku-

tinis faras“. 
10.25, 17.30 Ser. „Gelbė-

tojai – 112“. 
11.25 Ser. „Nusikaltimų 

tyrėjai“. 
12.35 Ser. „Visa menanti“. 
17.00 Info diena. 
18.30 Ser. „CSI. Majamis“. 
19.30 Ser. „Jūrų pėstininkai“. 
20.30 Ser. „Galiu rytoj“. 
21.00 V. f. „Pasaulių 

karas“. 2005 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 

23.20 V. f. „Ateities 
pasaulis“. 2018 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 

1.05 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“. 

2.00 Ser. „Gyvi numirėliai“. 

6.20 Ser. „CSI. Majamis“. 
7.15, 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“. 
8.35, 14.55 Ser. „Stoties 

policija“. 
9.35, 16.00 Ser. „Pasku-

tinis faras“. 
10.35, 17.30 Ser. „Gelbė-

tojai – 112“. 
11.35 Ser. „Jūrų 

pėstininkai“. 
12.35 Ser. „Visa menanti“. 
17.00 Info diena. 
18.30 Ser. „CSI. Majamis“. 
19.30 Ser. „Jūrų 

pėstininkai“. 
20.30 Ser. „Galiu rytoj“. 
21.00 V. f. „Juodoji aušra“. 

2005 m. Veiksmo 
filmas. JAV. 

22.55 V. f. „Pasaulių 
karas“. 2005 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 

1.10 Ser. „Visa menanti“. 
2.05 „Detektyvų istorijos“. 

6.20 Ser. „CSI. Majamis“. 
7.15, 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“. 
8.35, 14.55 Ser. „Stoties 

policija“. 
9.35, 16.00 Ser. „Pasku-

tinis faras“. 
10.35, 17.30 Ser. „Gelbė-

tojai – 112“. 
11.35 Ser. „Jūrų pėstininkai“. 
12.35 Ser. „Visa menanti“. 
17.00 Info diena. 
18.30 Ser. „CSI. Majamis“. 
19.30 Ser. „Jūrų 

pėstininkai“. 
20.30 Ser. „Galiu rytoj“. 
21.00 V. f. „Išbandymų 

diena“. 2001 m. 
Kriminalinė drama. 
Australija, JAV. 

23.30 V. f. „Juodoji aušra“. 
2005 m. Veiksmo 
filmas. JAV. 

1.25 Ser. „Visa menanti“. 
2.20 „Detektyvų istorijos“. 

6.20 Ser. „CSI. Majamis“. 
7.15, 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“. 
8.35, 14.55 Ser. „Stoties 

policija“. 
9.35, 16.00 Ser. „Pasku-

tinis faras“. 
10.35, 17.30 Ser. „Gelbė-

tojai – 112“. 
11.35 Ser. „Jūrų pėstininkai“. 
12.35 Ser. „Visa menanti“. 
17.00 Info diena. 
18.30 Ser. „CSI. Majamis“. 
19.30 Ser. „Jūrų 

pėstininkai“. 
20.30 Ser. „Galiu rytoj“. 
21.00 V. f. „Blyksnis“. 1996 

m. Veiksmo filmas. 
JAV. 

22.55 V. f. „Išbandymų 
diena“. 2001 m. 
Kriminalinė drama. 
Australija, JAV. 

1.20 Ser. „Visa menanti“. 
2.15 „Detektyvų istorijos“. 

6.20 Ser. „CSI. Majamis“. 
7.15, 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“. 
8.35, 14.55 Ser. „Stoties 

policija“. 
9.35, 16.00 Ser. „Pasku-

tinis faras“. 
10.35 Ser. „Gelbėtojai 

– 112“. 
11.35 Ser. „Jūrų pėstininkai“. 
12.35 Ser. „Visa menanti“. 
17.00 Info diena. 
17.30 Ser. „Gelbėtojai 

– 112“. 
18.30 Ser. „CSI. Majamis“. 
19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“. 
21.30 V. f. „Mirtinoji“. 2005 

m. Veiksmo filmas. 
JAV. 

23.20 V. f. „Blyksnis“. 
1996 m. Veiksmo 
filmas. JAV. 

1.15 Ser. „Visa menanti“. 
2.10 „Detektyvų istorijos“. 

6.00 Ser. „Galiu rytoj“. 
7.30, 14.45 Ser. „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“. 

8.30 Ser. „Galiu rytoj“. 
9.00 Sveikatos kodas. 
10.05 „Varom!“
10.35 Dok. ser. „Laukinė 

karalystė“. 
11.40 „Lemtinga diena“. 
12.45 „Džeimio ir Džimio 

kulinarinės dvikovos“. 
13.45 „Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai“. 
15.45 „Nusikaltimų tyrėjai“. 
17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. „Juventus“ 
– „Neptūnas“. 

19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 V. f. „Nakties įkaitas“. 

2004 m. Trileris. JAV. 
0.30 V.f. „Mutantų 

pasaulis“. 2014 m. 
Fantastinis filmas. 
Kanada. 

6.30, 9.00 Lietuvos galiūnų 
čempionato etapas. 

7.30, 14.45 Ser. „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“. 

8.30 Tauro ragas. 
10.05 „Varom!“
10.35 Dok. ser. „Laukinė 

karalystė“. 
11.40 „Lemtinga diena“. 
12.45 „Džeimio ir Džimio 

kulinarinės dvikovos“. 
13.45 „Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai“. 
15.45 „Nusikaltimų tyrėjai“. 
17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. „Žalgiris“ 
– „Šiauliai“. 

19.30 V. f. „Žandaras 
pramogauja“. 1970 m. 

21.35 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“. 

22.45 Ser. „Gyvi numirėliai“. 
23.45 V. f. „Mirtinoji“. 

2005 m. JAV.
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6.00 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 1241–1243 s. 

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

reindžeris“. 103, 104 s. 
9.55 Gyvūnų pasaulis. 
10.25 Ser. „Rozenheimo 

policija“. 6 s. 
11.25 KK2 penktadienis. 
13.00 Ser. „Tik tu ir aš“. 16, 

17 s. 
14.00 Ser. „Našlaitės“. 133 s.
15.00 Ser. „Svajoklė“. 133 s. 
16.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 VIDO VIDeO. 
18.30, 21.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki... 
21.00 Ser. „Rimti reikalai 2“. 

56 s. 
22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
22.30 V. f. „Lošėjas“. 2014 

m. Trileris. JAV. 
0.45 Ser. „Akloji zona“. 13 s. 
1.40 V. f. „Džekas Ryčeris. 

Nesidairyk atgal“. 
2016 m. Veiksmo 
filmas. JAV, Kinija. 

6.00 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 1244–1246 s. 

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

reindžeris“. 105, 106 s. 
9.55 Ser. „Rimti reikalai 2“. 

56 s. 
10.25 Ser. „Rozenheimo 

policija“. 7 s. 
11.25 Ser. „Supermamos“. 

16 s. 
12.00 Nuo... Iki... 
13.00 Ser. „Tik tu ir aš“. 18, 

19 s. 
14.00 Ser. „Našlaitės“. 134 s. 
15.00 Ser. „Svajoklė“. 134 s. 
16.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 VIDO VIDeO. 
18.30, 21.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 Bus visko. 
21.00 Ser. „Rimti reikalai 2“. 

57 s. 
22.30 V. f. „Išlikimas“. 2015 

m. Trileris. Didžioji 
Britanija, JAV. 

0.25 Ser. „Akloji zona“. 14 s. 
1.20 V. f. „Lošėjas“. 2014 m. 

Trileris. JAV. 

6.00 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 1247–1249 s. 

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

reindžeris“. 107, 108 s. 
9.55 Ser. „Rimti reikalai 2“. 

57 s. 
10.25 Ser. „Rozenheimo 

policija“. 8 s. 
11.25 Ser. „Supermamos“. 

17 s. 
12.00 Bus visko. 
13.00 Ser. „Tik tu ir aš“. 20, 

21 s. 
14.00 Ser. „Našlaitės“. 135 s. 
15.00 Ser. „Svajoklė“. 135 s. 
16.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 VIDO VIDeO. 
18.30, 21.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 Gaudyk laiką. 
21.00 Ser. „Rimti reikalai 2“. 

58 s. 
22.30 V. f. „Kapitonas Filip-

sas“. 2013 m. Trileris. 
JAV. 

1.10 Ser. „Akloji zona“. 15 s. 
2.05 V. f. „Išlikimas“. 2015 

m. Trileris. 

6.00 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 1250, 1251 s. 

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

reindžeris“. 109, 110 s. 
9.55 Ser. „Rimti reikalai 2“. 

58 s. 
10.25 Ser. „Rozenheimo 

policija“. 9 s. 
11.25 Ser. „Supermamos“. 18 s. 
12.00 VIDO VIDeO. 
13.00 Ser. „Tik tu ir aš“. 22, 

23 s. 
14.00 Ser. „Našlaitės“. 136 s. 
15.00 Ser. „Svajoklė“. 136 s. 
16.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 VIDO VIDeO. 
18.30, 21.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 Valanda su Rūta. 
21.00 Ser. „Rimti reikalai 2“. 

59 s. 
22.30 V. f. „Titanų 

susidūrimas“. 2010 m. 
Nuotykių filmas. JAV. 

0.35 Ser. „Akloji zona“. 16 s. 
1.30 V. f. „Kapitonas 

Filipsas“. 2013 m. 
Trileris. JAV. 

6.00 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 1252, 1253 s. 

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

reindžeris“. 111, 112 s. 
9.55 Ser. „Rimti reikalai 2“. 

59 s. 
10.25 Ser. „Rozenheimo 

policija“. 10 s. 
11.25 Ser. „Supermamos“. 19 s. 
12.00 Valanda su Rūta. 
13.00 Ser. „Tik tu ir aš“. 24, 

25 s. 
14.00 Ser. „Našlaitės“. 137 s. 
15.00 Ser. „Svajoklė“. 137 s. 
16.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 Ser. „Galiu rytoj“. 29, 30 s.
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. 
21.00 V. f. „Išvadavimo 

planas“. 2015 m. 
Veiksmo filmas.  

22.45 V. f. „Išdavikas“. 2014 
m. Trileris. Didžioji 
Britanija, Prancūzija. 

0.55 V. f. „Skrodimas“. 2016 
m. Siaubo trileris. 

2.35 V. f. „Titanų susidūri-
mas“. 2010 m. 

6.30 Animac. ser. 
9.15 Animac. f. „Sniego mū-

šis“. 2015 m. Kanada. 
11.00 V. f. „Transformeriai“. 

2007 m. Veiksmo 
filmas. JAV. 

13.55 V. f. „Laikrodžių 
stabdytojai“. 2002 m. 
Nuotykių filmas. JAV. 

15.45 V. f. „Paskutinis jaunikio 
išbandymas“. 2000 
m. Komedija. JAV. 

17.55 Gyvūnų pasaulis. 
18.30 Žinios. 
19.30 V. f. „Kaip Aladinas 

žmoną gelbėjo“. 
2018 m. Komedija. 
Prancūzija. 

21.25 V. f. „Tamsos riterio 
sugrįžimas“. 2012 
m. Trileris. Didžioji 
Britanija, JAV. 

0.45 V. f. „Diktatorius“. 2012 
m. Komedija. JAV. 

2.15 V. f. „Išvadavimo 
planas“. 2015 m. 
Veiksmo filmas. 
Didžioji Britanija, JAV, 
Kanada. 

6.50 Animac. ser. 
9.00 Sveikatos namai. 
9.55 Animac. f. „Megamain-

das“. 2010 m. JAV. 
11.45 V. f. „Svečiai palėpėje“. 

2009 m. Nuotykių 
komedija. JAV, Kanada. 

13.25 V. f. „Kaip pavogti 
nuotaką“. 2008 m. 
Komedija. Didžioji 
Britanija, JAV. 

15.30 V. f. „Išmesk mamą 
iš traukinio“. 1987 m. 
Komedija. JAV. 

17.20 Loterija „Teleloto“. 
18.30 Žinios. 
19.30 Lietuvos balsas. 

Senjorai. 
21.45 V. f. „Šaulys“. 2015 m. 

Kriminalinė drama. 
Didžioji Britanija, 
Ispanija, JAV, Prancūzija. 

0.05 V. f. „Jūrų pėstininkai“. 
1990 m. Veiksmo 
filmas. JAV. 

2.15 V. f. „Tamsos riterio 
sugrįžimas“. 2012 
m. Trileris. Didžioji 
Britanija, JAV. 

6.14, 12.00 TV parduotuvė.
6.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
7.00 Šiandien kimba. 
8.00 „24/7“. 
9.00 Apie tave. 
10.00 Gyvenimas. 
11.00 Ser. „Prokurorai“. 
12.15 Mano vieta. 
12.50, 17.00, 1.00 Ser. 

„Gyvybės langelis“. 
14.00 Nauja diena. 
15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
16.00 Reporteris. 
18.00 Reporteris. 
19.00 Nauja diena. 
19.30, 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Viralas. 
21.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
22.00, 2.10 Ser. „Pone 

prezidente“. 
22.30 Reporteris. 
0.00 Lietuvos metų 

moteris 2019. 

6.14, 12.00 TV parduotuvė.
6.30 Kaimo akademija. 
7.00 Ser. „Moterų 

daktaras“. 
8.00 Nauja diena. 
9.00 Puikūs pralaimėjimai. 
10.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
11.00 Ser. „Prokurorai“. 
12.15 Viralas. 
12.50, 17.00, 1.00 Ser. 

„Gyvybės langelis“. 
14.00 Nauja diena. 
15.00 „24/7“. 
16.00, 18.0, 20.00, 22.30 

Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 Nauja diena. 
19.30, 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
22.00, 2.10 Ser. „Pone 

prezidente“. 
0.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
2.30 Ser. „Prokurorai“. 

6.14, 12.00 TV parduotuvė.
6.30 Kryptys LT. 
7.00 Ser. „Moterų 

daktaras“. 
8.00, 14.00 Nauja diena. 
9.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
11.00 Ser. „Prokurorai“. 
12.15, 22.00, 2.10 Ser. 

„Pone prezidente“. 
12.50, 17.00, 1.00 Ser. 

„Gyvybės langelis“. 
15.00 Ser. „Prokurorai“. 
16.00, 18.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
18.57, 23.27 Rubrika 

„Verslo genas“.
19.00 Nauja diena. 
19.30, 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
0.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
2.30 Ser. „Prokurorai“. 

6.14, 12.00 TV parduotuvė.
6.30 Vantos lapas. 
7.00 Ser. „Moterų 

daktaras“. 
8.00, 19.00 Nauja diena. 
9.00 Visi savi. 
10.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
11.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
12.15 Ser. „Pone 

prezidente“. 
12.50, 17.00, 1.00 Ser. 

„Gyvybės langelis“. 
14.00 #NeSpaudai. 
15.00 Ser. „Prokurorai“. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris. 
19.30, 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
20.00, 22.30 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Skyrybos. 
22.00 Viralas. 
0.00 Gyvenimas. 
2.10 Viralas. 
2.30 Ser. „Prokurorai“. 

6.14, 12.00 TV parduotuvė.
6.30 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“. 
7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
8.00 #NeSpaudai. 
9.00 Greiti pietūs. 
10.00 Mano vieta. 
10.30 Kryptys LT. 
11.00 Gyvenimas. 
12.15 Ser. „Pone 

prezidente“. 
12.50, 17.00, 1.00 Ser. 

„Gyvybės langelis“. 
14.00 Skyrybos. 
15.00 Ser. „Prokurorai“. 
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
19.00, 0.00 Ser. „Moterų 

daktaras“. 
21.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
22.00 Oponentai. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Vantos lapas. 
2.10 Oponentai. 
2.30 Ser. „Prokurorai“. 

6.10 Dok. ser. „Pasaulis iš 
viršaus“. 

6.35 „Pasaulio turgūs“. 
7.04 TV parduotuvė.
8.30 Nauja diena. 
9.00 Bušido ringas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Ser. „Pone prezidente“. 
12.00 Ser. „Detektyvas Linlis“. 
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00, 23.00 Laikykitės 

ten. Pokalbiai. 
18.30 „Vyrų šešėlyje“. 
19.00, 0.00 Ser. „Moterų 

daktaras“.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
22.00 Viralas. 
1.00 Ser. „Pagrindinis 

įtariamasis“. 

6.20 Dok. ser. „Pasaulis iš 
viršaus“. 

6.40 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“. 

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Ser. „Gluchariovas“. 
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Mano vieta. 
9.30 Nauja diena. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Kryptys LT. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
12.00 Ser. „Pagrindinis 

įtariamasis. Tenison“. 
14.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
15.00 Skyrybos. 
16.00, 18.00, 20.00 Žinios.
16.30, 21.30 „24/7“. 
17.30 Oponentai. 
18.30 „Vyrų šešėlyje“. 
19.00, 0.00 Ser. „Moterų 

daktaras“. 
20.30 #NeSpaudai. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 

6.00 LR himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz 2018. 
7.00 Kultūros diena.
7.25, 15.50 Ser. „Kaip Pau-

linė Kalėdas gelbėjo“.
7.40, 16.05 Animac. ser. 
8.20 Pradėk nuo savęs. 
8.50, 16.45 Dok. ser. 

„Maistas. Tiesa ar 
pramanas?“ 

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 Linija. Spalva. Forma. 
13.05 Savaitė. 
14.00 Gimę tą pačią dieną. 
14.55, 19.25 Dok. ser. 

„Šaltojo karo istorija“. 
17.05 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią dieną. 
20.20 Kūrybingumo 

mokykla. 
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „Senas 

šautuvas“. 2019 m.
22.20 Istorijos detektyvai. 
23.10 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos. 
7.00 Kultūros diena.
7.25, 15.50 Ser. „Kaip Pau-

linė Kalėdas gelbėjo“.
7.40, 16.05 Animac. ser. 
8.20 Į sveikatą! 
8.50, 16.45 Dok. ser. 

„Maistas. Tiesa ar 
pramanas?“ 

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija. 
13.10 Kultūringai su Nomeda. 
14.00 Gimę tą pačią dieną. 
14.55 Dok. ser. „Šaltojo 

karo istorija“.
17.05 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
18.00 Kultūros diena.
18.30, 21.00 Laikinosios 

sostinės fenomenas. 
18.55 FIBA Čempionų lyga. 

Panevėžio „Lietkabelis“ 
– Sasario „Dinamo“. 

21.30 Ser. „Medičiai. 
Florencijos valdovai“. 

23.25 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 

6.00 LR himnas.
6.05 Vilnius Jazz 2019. 
7.00, 18.00 Kultūros diena.
7.25, 15.50 Ser. „Kaip Pau-

linė Kalėdas gelbėjo“. 
7.40, 16.05 Animac. ser. 
8.20 Smalsumo genas. 
8.50, 16.45 Dok. ser. 

„Maistas. Tiesa ar 
pramanas?“ 

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.25 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 Literatūros pėdsekys. 
13.05 Stambiu planu. 
14.00 Laikinosios sostinės 

fenomenas. 
15.00 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
17.05 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
18.30 Gimę tą pačią dieną. 
19.25 Dok. ser. „Po 

milijono metų“.
20.20 Kūrybingumo 

mokykla. 
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.25 FIBA. Brindizio „Happy 

Casa“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. 

6.00 LR himnas.
6.05 Vilnius Jazz 2019. 
7.05 Kultūros diena.
7.30, 15.50 Ser. „Kaip Pau-

linė Kalėdas gelbėjo“.
7.45, 16.05 Animac. ser. 
8.25 Mūšio laukas. 
8.50, 16.45 Dok. ser. 

„Maistas. Tiesa ar 
pramanas?“ 

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 Veranda. 
13.05 Nacionalinė 

ekspedicija. 
14.00 Gimę tą pačią dieną. 
14.55 Dok. ser. „Po 

milijono metų“.
17.05 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią dieną. 
19.25 Dok. ser. „Kino istorija“.
20.10 Klausimėlis. 
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „O, broli, kur 

tu?“ Komedija. 
23.15 Euromaxx. 
23.45 Krikščionio žodis. 

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo vakaras. 
7.25, 15.50 Ser. „Kaip Pau-

linė Kalėdas gelbėjo“.
7.40, 16.05 Animac. ser. 
8.20 Pasaulio lietuvių žinios. 
8.50, 16.45 Dok. ser. 

„Maistas. Tiesa ar 
pramanas?“ 

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 7 Kauno dienos. 
13.10 Pasaulio teisuoliai. 
14.00 Gimę tą pačią dieną. 
14.55 Dok. ser. „Kino 

istorija“.
15.40, 20.20 Kūrybingumo 

mokykla. 
17.05 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią dieną. 
19.25 Dok. f. „Neturto 

seserys“. 2001 m.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „Randas“. 

Drama. 2016 m. 
23.00 Unikalios mamos. 
23.30 Smalsumo genas. 

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis. 
6.20 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
7.10 Kūrybingumo 

mokykla. 
7.20 Auksinis protas. 
8.30 Unikalios mamos. 
9.00 Auto Moto. 
9.30 Pradėk nuo savęs. 
10.00 Į sveikatą! 
10.30 Smalsumo genas. 
11.00 Kultūrų kryžkelė. 
13.00 ARTS21. 
13.30 Baletas „Spragtukas“. 
15.20 „Chopin Jazz Inn“ su 

Evelina Sašenko. 
16.30 Mūšio laukas. 
17.00 Klauskite daktaro. 
18.00 Stambiu planu. 
18.55 Pasaulio teisuoliai. 
19.45 Ser. „Frenki Dreik 

paslaptys“.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „ Pasveikink 

mirtį kitą dieną“. 
Trileris. 2002 m. 

23.10 Grupės „Mannazz“ 
koncertas.

0.40 Dabar pasaulyje. 
1.10 Dok. f. „Neturto 

seserys“. 2001 m.

6.00 LR himnas.
6.05 Grupės „Mannazz“ 

koncertas.
7.35 Kūrybingumo mokykla.
7.45 Krikščionio žodis. 
8.00 Kelias. 
8.30 Kultūrų kryžkelė. 
9.00 Pasaulio lietuvių žinios. 
9.30 Linija. Spalva. Forma. 
10.00 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija. 
10.30 Literatūros pėdsekys. 
11.00 Stop juosta. 
11.30 7 Kauno dienos. 
12.00 Kelias į namus. 
12.30 Mokslo sriuba. 
13.00 Šok su žvaigžde. 
15.00 Šventadienio mintys. 
15.30 Brandūs pokalbiai. 
16.00 Euromaxx. 
16.30 Veranda. 
17.00 Stilius. 
17.55 Kultūringai su Nomeda. 
18.50 Mūsų miesteliai. 
19.45 Ser. „Frenki Dreik 

paslaptys“.
20.30 Panorama.
21.00 Skambantys 

pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. 

21.55 „Vilniaus lapai 2019“. 
23.25 „Gaida 2019“.

12  /  TV programa
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♦ 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. 3311

Užsk. 3376

Užsk. 3418

Medienos perdirbimo įmonei 
UAB „Juodeliai“ 

Akmenynų ceche (Liepų g. 20, 
Akmenynų k., Kalvarijos sen.) 
dirbti pamainomis reikalingi:

● meistras (-ė),
● cecho darbininkai (-ės).
Garantuoja laiku mokamą ir nuo rezulta-
tų priklausantį darbo užmokestį.
Patirtis nebūtina – apmoko darbo 
vietoje.
Darbuotojus veža autobusu maršrutu 
Marijampolė–Kybartai–Gražiškiai–
Akmenynai arba kompensuoja degalų 
išlaidas (yra papildomų sąlygų).
Dėl platesnės informacijos kreipkitės 
tel.: 8 686 34 981 arba 8 698 41 920,
el. p. cv@juodeliai.lt. Užsk. 3349

SUTAUPYKITE IKI 350 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI VASARĄ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(Buiteka, Traidenis, August, 
Švaistė, Feliksnavis 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. 3417Užsk. 2851

Gruo džio 14 d., 16 val., Gud kai mio kai mo bend ruo me nės na-
muo se (Dva ro g. 5, Gud kai mio k., Vil ka viš kio raj.) kvie čia mas 
Vil ka viš kio kraš to vie tos veik los gru pės vi suo ti nis na rių su si-
rin ki mas.

Dar bot var kė:
1. Dėl Vil ka viš kio kraš to vie tos veik los gru pės „Vil ka viš kio kraš to 

kai mo vie tos plėt ros 2016–2023 m. stra te gi jos“ kei ti mo.
2. Ei na mie ji klau si mai. Užsk. 3429

Sa vi val dy bė je tei kia ma ne mo ka ma 
tei si nė pa gal ba
In for muo ja me, kad Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė s administracijoje 
yra tei kia ma ne mo ka ma, iš vals ty bės biu dže to fi nan suo ja ma, pir mi nė 
tei si nė pa gal ba.

Sa vi val dy bės gy ven to jams ne mo ka mą pir mi nę tei si nę pa gal bą tei-
kia Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Ju ri di nio sky riaus vy riau sioji spe cia-
lis tė Jūratė Misevičienė (210 kab., S. Nė ries g. 1, Vil ka viš kis). Tel. pa si-
tei rau ti (8 342) 60 039 (kon sul ta ci jos te le fo nu ne tei kia mos).

Pir mi nė tei si nė pa gal ba tei kia ma kiek vie ną dar bo die ną, nuo pir-
ma die nio iki ket vir ta die nio, 8–17 val., penk ta die nį – 8–15.45 val. (vi so-
mis die no mis pie tų per trau ka – 12–12.45 val.).

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja
Užsk. 446

Užsk. 3419
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Kalėdinis išpardavimas! Parduoda 
skaldytas alksnines ir beržines 
malkas, stambias supjautas 
atraižas (ir pakais) ir smulkias 
atraižas prakurams. Malkas 
supjauna reikiamo ilgio. Pristato 
patogiu laiku nemokamai. 
Tel.: 8 641 78 208, 
8 646 61 001.

1890

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

Kalėdinės nuolaidos! Parduoda  
alkas, sukrautas 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 – 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

Rusiškas stambias plautas anglis 
(fasuotas po 25 kg ir didmaišiais), 
pirmos rūšies durpių briketus, 
ąžuolines malkas mediniuose 
konteineriuose, pjuvenų briketus. 
Atveža.
Tel. 8 656 97 937, 
www.briketukas.lt

3351

Beržines, alksnines, skroblines 
skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, 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

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

2595

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

1042

Įvairias malkas (kaladėmis ir 
sukapotas). Atveža.
Tel. 8 607 29 041.

1189

UAB „Grupinis pirkimas“ 
AKCIJOS: akyto betono blokelis 
250x200x625 – 54 Eur už 
m³, stogo / sienų 0,5 mm 
storio skarda T-14+RAL8017 
1149x2500 – 5 Eur už m², vata 
„Paroc Extra“ – nuo 12,80 
Eur už paką, OSB plokštė – 
nuo 2,08 Eur už m² (perkant 
didesnius kiekius taikomos 
papildomos nuolaidos), gipso 
kartono plokštė „Knauf“ 
12,5x1200x2600 – 4,2 Eur 
už vnt., 20 proc. nuolaida 
vidaus dažams „Kabe“, 
vinilinės grindys – nuo 12 Eur 
už m², lietuviškas grindinis 
polistireninis putplastis EPS80 
– 40 Eur už m³, drenažiniai 
vamzdžiai su filtru – nuo 1 
Eur už m, dažytas tvoros 
segmentas 4x1530x2500 
mm – 15,80 Eur už vnt., pilkos 
grindinio trinkelės 60x100x200 
mm – 8 Eur už m³ 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

Pianiną.
Tel. 8 676 47 403.

3423

Sutaupykite kalėdinėms 
dovanoms, pirkite perpus pigiau! 
Siūlo daug naujų žaislų.
Tel. 8 681 11 172.

3424

1 t talpos konteinerį su čiaupu 
metaliniame rėme (švarus, gali 
atvežti), SEAT LEON (po eismo 
įvykio, 2000 m., 1,4 l, benzinas, 
TA iki 2021 m. birželio mėn., 500 
Eur).
Tel.: 8 686 98 506, 
8 686 98 503.

3426

Šėmųjų veislės karvę trečiu 
veršiu.
Tel. 8 679 51 724.

3392

2 karves (3 ir 5 veršių).
Tel. 8 616 93 171.

3432

Žąsų skerdieną (svoris apie 5 kg,  
6 Eur už kg). Galima įsigyti ir gyvų 
žąsų. 
Tel. 8 672 71 150 (Virbalis).

3393

Žąsų skerdieną. Priimami 
užsakymai Kalėdoms.
Tel. 8 611 51 770.

3142

Ūkininkas – svilintų kiaulių 
skerdieną (perkant 2 puses ar 
visą kiaulę – 2,75 Eur už kg), 
motininių kiaulių skerdieną (2,30 
Eur už kg). Atveža. 
Tel. 8 607 12 690.

3371

X mėsinių veislės veršingą 
telyčią, geros pieningos karvės 
telyčią, buitinius dujų balionus, 
dviejų vietų karvių melžimo 
aikštelę, savadarbę traktoriaus 
priekabą.
Tel. 8 602 31 187.

3395

Margus kumeliukus – ponius  (nuo 
150 Eur).
Tel. 8 685 36 379.

3354

50 a sodybą Marijampolės sav., 
Sasnavos sen., prie kelio Vinčai– 
Antanavas (yra 3 ha žemės).
Tel. (8 343) 90 255.

3394

4,9 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Šilsodžio k., Gražiškių sen.
Tel. 8 652 00 144.

3401

2,11 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą (53,3 našumo balo) 
Augalų k., Vilkaviško r., prie 
pagrindinio kelio, prieš Didvyžių 
socialinės globos namus), 2,21 ha 
žemės Putinų k., Vilkaviškio r.
Tel. 8 656 73 164.

3229

6,8 a sodą Agrastų g. 15, 
Vilkaviškyje, SAAB markės 
automobilį (2007 m., 2,7 l, 184 
kW, benzinas, TA iki 2020 spalio 
mėn.). Tel. 8 616 76 717.

3369

AUDI 80 B4 TDI (1994 m., 1,9 
l, 66 kW, dyzelis, automatinė 
pavarų dėžė, sedanas, TA iki 2020 
m. balandžio mėn., 500 Eur).
Tel. 8 658 14 566.

3400

Šiaudapjovę („akselinę“) su 
vienfaziu vokišku varikliu.
Tel. 8 670 49 964.

255

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

Traktorių T–25, šildymo krosnelę-
židinį, nebrangiai jaunuolio 
kambario baldų komplektą 
(spinta, lova, rašomasis stalas, 
komoda).
Tel. 8 656 19 852.

3428

Naudotą kietojo kuro katilą 
„Kalvis-4“.
Tel. 8 610 88 957.

3399

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

PARDUODA

Užsk. 1

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

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

Užsk. 2832

Užsk. 3416

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Užsk. 424

  
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

Vie na 
di džiau sių 

įmo nių 
Lie tu vo je 
tie sio giai 
per ka 

Tel. 8 635 07 197, 
Ri čar das Lu kaus kas.  

     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. 

Užsk. 1167

UAB „Vilkdara“

Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 
teritorijoje). 
Tel.: (8 342) 51 512,
 8 687 35 487. www.vilkdara.lt. 

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų laužą. 
Gali pasiimti savo transportu.  

Užsk. 10

Užsk. 3427

Tel.: 8 682 60 516, (8 447) 71 085.
Užsk. 3241

PREKYBA VISŲ RŪŠIŲ DEGALAIS
KROSNINIS KURAS PASTATŲ ŠILDYMUI

Gruo džio 17 d., 10 val., bus at lie ka mi že mės skly po (Nr. 
3905/0008:1541), esan čio Vil ka viš kio r. sav., Šei me nos sen., Šu-
kių k., ka dast ri niai ma ta vi mai. Kvie čia gre ti mo že mės skly po (Nr. 
3905/0007:47) mi ru sios sa vi nin kės B. Ščiu kai tie nės pa vel dė to jus ir 
ki tus bend ra tur čius da ly vau ti ma ta vi muo se.

Gruo džio 17 d., 11 val., bus at lie ka mi že mės skly po (Nr. 
3905/0008:9930), esan čio Vil ka viš kio r. sav., Šei me nos sen., Ku ni giš-
kių k., ka dast ri niai ma ta vi mai. Kvie čia gre ti mo že mės skly po (Nr. 
3905/0008:3710) mi ru sios sa vi nin kės A. Za vec kie nės pa vel dė to jus, 
skly po Nr. 3905/0008:1381 (sa vi nin kas Z. V. Vis kan ta) že mės sa vi nin-
ką ar įga lio tus as me nis da ly vau ti ma ta vi muo se.

Gruo džio 18 d., 11 val., bus at lie ka mi že mės skly po (Nr. 
3913/0001:212), esan čio Vil ka viš kio r. sav., Klau su čių sen., Dar ži-
nin kų k., ka dast ri niai ma ta vi mai. Kvie čia gre ti mo že mės skly po Nr. 
3913/0001:235 mi ru sio sa vi nin ko V. Kli mai čio pa vel dė to jus da ly vau ti 
ma ta vi muo se.

Gruo džio 18 d., 13 val., bus at lie ka mi že mės skly po (Nr. 
3913/0001:265), esan čio Vil ka viš kio r. sav., Klau su čių sen., Dar ži-
nin kų k., ka dast ri niai ma ta vi mai. Kvie čia gre ti mo že mės skly po Nr. 
3913/0001:0309 (sa vi nin kas A. J. Lu ko še vi čius gy ve na JAV) že mės sa-
vi nin ką ar jo įga lio tus as me nis da ly vau ti ma ta vi muo se. 

Ma ta vi mus at lie ka ma ti nin kas Vai das Nau ja lis, Sta ty bi nin kų g. 
2-36, Vil ka viš kis, tel. 8 620 51 202, el. p. vai das.naujalis@gmail.com.
 Užsk. 3433
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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

Kokybiški nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklai, pristatomi kaminai 
(apšiltinti). Gamyba, montavimas, 
garantija. 
Tel. 8 683 75 879.

2018

Gamina duris namams, ūkiniams 
pastatams, laiptų pakopas. 
27 metų darbo patirtis.
Tel. 8 686 71 689.

3302

Remontuoja traktorių, kombainų 
variklius, vairo, hidraulo ir 
elektros sistemas. Virina 
pusautomačiu suvirinimo 
aparatu (lituoja ir virina aliuminį). 
Atvyksta. 
Tel. 8 682 92 203.

3409

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

576

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

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. 
Priimami užsakymai pavasariui.
Tel. 8 653 25 305 (Jonas).

432

Kasa tvenkinius, valo senus, 
išlygina žemes, atlieka įvairius 
kasimo, krovimo, žemės lyginimo 
darbus. 
Tel.: 8 659 45 419, 
8 686 15 419.

1211

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
akmenukus, malkas, durpių 
briketus iš Ežerėlio durpyno (gera 
kaina ir kokybė) bei kitus krovinius 
iki 8 t. 
Tel. 8 650 31 062.

3411

Gamintojas – sertifikuotas 
A1 ENplus klasės granules 
(peleningumas 0,4 proc.), pjuvenų 
briketus RUF. Pristato, iškrauna.
Tel. 8 656 97 937, 
www. briketukas.lt

3352

Kukurūzų ritinius (50 Eur už 
1 vnt.).
Tel. 8 625 98 782.

3396

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

2058

Nekondicines morkas, burokėlius, 
morkas, bulviukus pašarui.
Tel. 8 612 99 463.

3292

Melasą, kukurūzus, žirnius, 
miežius, kviečius, kvietrugius, 
avižas, traiškytus mišinius, 
miltus, grūdus, įvairius 
kombinuotuosius pašarus, 
daugiamečių žolių sėklas. 
Pristato. 
Tel. 8 658 97 372.

149

Vilkaviškio medelyne – įvairių 
rūšių egles, kėnius vazonuose ir 
nukirstas egles Kalėdoms. Didelis 
gražių medelių pasirinkimas.
Tel.: 8 681 45 094, 
8 654 45 413.

3397

Pūstapėdžių kaime – kalėdines 
sidabrines eglutes (nukirstas arba 
vazonėliuose, dideles gali atvežti), 
kėnius vazonėliuose.
Tel.: 8 698 41 635, 
8 610 45 499.

3363

Ekskavatoriaus („draglaino“) 
kompresorių.
Tel. 8 658 18 636.

3422

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

3296

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

13

Sendaikčius: knygas, 
maldaknyges, plokšteles, 
nuotraukas, statulėles, pinigus, 
laikrodžius, indus, ženkliukus, 
gintarą, senus papuošalus, 
plėšomus kalendorius ir visa kita.
Atvyksta. 
Tel. 8 657 53 993.

2327

Bet kokią žemės ūkio techniką 
(traktorių, priekabą, sunkvežimį) 
ir padargus (gali būti nevei-
kiantys). 
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

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

1612

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

3991

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.

171

Dovanoja naudotą šiferį.
Tel. 8 687 21 234.

3402

Dovanoja kilimą (2x2,9 m).
Tel. 8 687 23 334.

3405

Dovanoja du fotelius, staliuką, 
spintą. Pasiimti patiems.
Tel. 8 611 52 002.

3406

Prašo padovanoti dvigulę lovą, 
seifą.
Tel. 8 624 21 002.

3404

Reikalingi slaugytojo padėjėjai 
(-jos) dirbti Vokietijoje. Suteikiama 
gyvenamoji vieta, sutvarkomi 
reikiami dokumentai. Būtina rusų 
kalba, vokiečių kalbos mokėjimas 
– privalumas. 
Tel. 8 608 00 345 (skambinti po 
18 val.).

3403

Reikalingas traktorininkas-
šaltkalvis. 
Tel. 8 637 50 081.

3180

Vyras ieško darbo.
Tel. 8 630 26 569.

3404

45 metų vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 676 55 659.

3340

Vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 647 22 878.

3268

Mergina ieško darbo.
Tel. 8 602 84 913.

3353

55 metų vyras be žalingų 
įpročių ieško bet kokio darbo 
Vilkaviškyje.
Tel. 8 644 78 412.

3071

Šiaudiniškių  bendruomenė įvykdė 
projektą „Žaidimai mažiems – 
poilsis dideliems“. Lėšos gautos 
iš Vilkaviškio r. savivaldybės 
nevyriausybinių organizacijų 
rėmimo programos. Skirta 
684 Eur. Nupirkta smėlio dėžė, 
čiuožykla, suolai, žaidimų aikštelė. 
Projekto pradžia 2019-05-01, 
projekto pabaiga 2019-11-30.

3421

Išsinuomotų arba pirktų žemės.
Tel. 8 651 18 233.

3119

ES parama smulkiems ūkiams – 
15 000 Eur, verslui kaime pradėti 
– 17 220 Eur. MB „Audeva“ 
konsultuoja, rengia projektus.
Tel. 8 690 46 320.

3412

Karštuoju būdu restauruoja 
vonias. Dengia importinėmis 
medžiagomis. Spalvų įvairovė. 
Suteikiama garantija. Darbo 
patirtis – 27 m. 
Tel.: 8 617 78 494, 
8 636 79 331.

2751

Groja įvairiomis progomis 
(pobūviuose, vestuvėse, 
jubiliejuose), veda vakarus. 
Linksma muzika ir gera nuotaika 
Jūsų šventėms. 
Tel. 8 681 59 207.

3410

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

4369

Parduoda dalimis 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

Įvairių skardos lankstinių (stogo 
detalių, palangių), žaliuzių tipo 
tvorų gamyba. 
Tel. 8 677 26 956.

86

Autoservise Vytauto g. 11A, 
Vilkaviškyje, atlieka važiuoklės, 
duslintuvų remontą, variklio 
diagnostiką ir remontą, keičia 
tepalus, visą parą teikia techninę 
pagalbą, superka automobilius.
Tel. 8 636 16 769.

3640

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

1873

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

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

3120

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

1615

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

1614

Įvairių markių automobilius.
Tel. 8 644 15 555.

3204

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

1613

Gero, lieso įmitimo galvijus 
– mėsos perdirbimo įmonių 
kainomis. 
Tel. 8 616 43 646.

3134

Firma brangiai – pienu girdomus 
2–8 savaičių 50–90 kg buliukus 
ir telyčaites, belgų mėlynuosius 
veršelius. Moka PVM priedus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto.
Tel. 8 612 34 503.

7761

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.

763

Galvijų surinkimo centras, 
bendradarbiaujantis su mėsos 
perdirbimo įmone „Zaklady 
Mięsne Luniewscy“, – galvijus.
Tel. 8 698 48 384.

132

Ovidijaus Balčiūno individuali 
įmonė brangiai – veršelius. 
Pasiima patys. Sveria elektro-
ninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir 
21 proc. PVM priedus. Atsiskaito 
iš karto. 
Tel. 8 686 46 230.

219

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

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

427

Gruodžio 14 d. (šeštadienį) 
organizuojama kelionė aplankyti 
Trakų, Vilniaus, Kauno, Raudon-
dvario kalėdines eglutes ir muges. 
Tel. 8 685 60 964.

3426
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SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

DOVANOJA

Likimas atima artimą žmogų ir diena tamsesnė atrodo. 
Gyvenimo laikrodis sukas ratu. Pakeisti to negalim, tik 
pabūti kartu...

Dėl mamos mirties užjaučiame Rūtą Gustaitienę ir jos šeimą.
Bebrininkų kaimo bendruomenė

3413

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis. Jie lieka 
gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo, meilėje, 
kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą... R.Vintezas

Dėl Antano Vito KALINAUSKO mirties nuoširdžiausius užuojautos 
žodžius skiriame velionio šeimai ir visiems artimiesiems.
Bebrininkų kaimo bendruomenė

3414

Tyliai kaip žvakė užgęsta žmogus, dovanojęs gyvybę, šviesą 
ir meilę...

Nuoširdžiai užjaučiame Liną Račkauskienę dėl mylimo tėvelio 
mirties.
VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro kolektyvas

3427

UŽJAUČIAME

ĮVAIRŪS

PARDUODA

PERKA



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Su tokiu kailiu nei šaltis, nei vėjai nebaisūs. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.S

Kuo pa keis ti žo dį „češ kės“?
Češ kės – ne var to ti na sve ti my bė. Tam tik ri 
leng vi ba tu kai, ku riais ap sia vę vai kai šo ka, 
va din ti ni gim nas ti kos ba te liais ar ba če žu-
tė mis, nes šie ba te liai au nan tis ir bė gio jant 
če ža.

KALBOS PATARIMAI

Gruodžio 6-oji – 
Šv. Mikalojus, Arklių diena

Gruodžio 7-oji – 
Tarptautinė civilinės aviacijos diena
Šv. Ambraziejus

Gruodžio 8-oji – 
Švč. Mergelės Marijos nekaltojo 
prasidėjimo šventė

Gruodžio 9-oji – 
Tarptautinė antikorupcijos diena

DIENOS

Gruodžio 6 d. 
Mikalojus, Bilmantas, Norvydė

Gruodžio 7 d. 
Ambraziejus, Tautė, Jekaterina

Gruodžio 8 d. 
Zenonas, Vaidginas, Gedmintė, Guntilda

Gruodžio 9 d. 
Leokadija, Vakaris, Gedenė, Valerija

s

s

s

s

VARDINĖS

Astrologinė prognozė / 12-09 – 12-15
Avi nų kant ry bė, darbš tu mas ir 
dos nu mas pa dės jiems siek ti tiks-
lo. Teks pa si steng ti ras ti rak tą į 
ar ti mų žmo nių šir dis. Prob le mų 
iš veng si te, jei pa si steng si te su si-
tar ti dėl pa rei gų, lais va lai kio.

Jau čių gy ve ni me ga li at si ras ti 
ypa tin gų po rei kių, troš ki mų. 
Sta bi li zuo sis mei lės san ty kiai. 
Ypač rū pės pro fe si niai ar stu di jų 
pla nai. Ga li te įgy ti pra smin gos 
pa tir ties, apims ryž tas ri zi kuo ti.

Dvy niams pa vyks pa siek ti tiks-
lą, įveik ti kon ku ren tus, jei pa tys 
šiek tiek su var žys sa vo veiks mų 
lais vę ir bus san tū res ni. Ne pikt-
nau džiau ki te ki tų žmo nių pa si ti-
kė ji mu ir tar ny bi ne pa dė ti mi.

Vė žiams ver ta ieš ko ti kon tak tų 
su do mi nan čiais žmo nė mis, 
spręs ti par tne rys tės klau si mus. 
Ti kė ti na sėk min ga in te lek ti nė, 
kū ry bi nė, spor ti nė veik la. Ga li te 
gau ti gei džia mą kvie ti mą.

Liū tų da ly ki nės am bi ci jos ir kū-
ry bi nės ga lios išaugs. Pa si žy mė-
si te dieg da mi re for mas vers le. 
Dar be bū ki te da ly kiš ki, bet sy kiu 
ma lo nūs ir drau giš ki. Nes ku bė ki-
te ti kė ti ne pa tik rin ta in for ma ci ja.

Mer ge lės kri tiš kai ver tins sa vo 
ži nias, ge bė ji mus. Ga li te su lauk ti 
ob jek ty vaus, po zi ty vaus dar bų 
įver ti ni mo. Sek sis kū ry bi nė 
veik la, vi lios spor tas, ke lio nės, 
kaž kur pa kvies drau gai.

Svars tyk lių lau kia rei ka lai, su-
si ję su pa sko lo mis, mo kes čiais. 
Sek sis spręs ti in te lek to, pla taus 
aki ra čio ir nuo vo kos rei ka lau-
jan čius klau si mus, o bui ti niai 
rei ka lai at ro dys at gra sūs.

Skor pio nai tu rė tų steng tis ras ti 
komp ro mi są su tais, ku rie jums 
ne pri ta ria. De rė tų švel nin ti nuo-
mo nių skir tu mus, nu si leis ti. Tai 
ga li do va no ti pui kią par tne rys tę. 
Bus fi nan si nių rū pes čių.

Šau liai už si no rės kaž ko nau jo da-
ly ki nė je sri ty je ar ba sa vo sti liu je, 
ap lin ko je. Pas ver ki te ga li my bes, 
jei su do mi no bran gūs pir ki niai. 
Ga li ma kon ku ren ci ja dėl pa tin-
kan čio as mens ar dar bo.

Ožia ra giams pa vyks pa pil do mai 
už si dirb ti ar įtvir tin ti tai, kas 
pa siek ta. Mei lė, par tne rys tė 
tik riau siai pa rei ka laus rim to ap si-
spren di mo. Paiš lai dau si te puo se-
lė da mi svei ka tą, gro žį, įvaiz dį.

Van de niai gi lin sis į as me ni nius rei-
ka lus, šei mi nes pro ble mas. No rė-
si te kur ti jau ku mą na muo se. Itin 
at sa kin gai priim ki te spren di mus 
dėl vai kų ir dar bo rei ka lų. Įsi gy si-
te ne pla nuo tą ori gi na lų daik tą.

Žu vys pa jus po stū mį keis ti 
veik los po bū dį, pra dė ti spor-
tuo ti, vys ty ti kū ry bi nę veik lą. 
Pa si džiau ki te ar ti mų jų jums ro-
do mu pa lai ky mu ir pa klau sy ki te 
pa ty ru sių žmo nių pa ta ri mų.

ELTA

Šian dien daug kur lis, vie to mis su šlapd-
ri ba. Sus tip rė jęs piet va ka rių vė jas (jo 
gū siai be veik vi sur pa sieks 15–18 m/s) 
at neš vė ses nius orus – die ną tem pe ra tū-
ra te pa kils iki 1–6 laips nių ši lu mos.

Šeš ta die nio nak tis bus de be suo ta. 
Be veik vi so je ša ly je lis, kai kur su šlapd-
ri ba. Vie to mis iš liks silp nos li jund ros ir 
plik le džio ti ki my bė. Die ną dan gus bus 
ap niu kęs, daug kur lis. Ne rims stip rus 
gū siuo tas vė jas. Vi dur die nį su šils iki 
3–6 laips nių.

Sek ma die nį oro tem pe ra tū ra be-
veik ne si keis, tik vė jas šiek tiek ap rims, 
ir drėg mės nu ma to ma jau ma žiau.

La biau ru duo 
nei žie ma
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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 lapkričio 29 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 5489 ir 5238. 

s

Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Ar taupote pinigus šildydami 
būstą?

Esu priverstas (-a) taupyti.
38 (40 %)

Galiu leisti sau gyventi šiltai. 
37 (39 %)

Reguliuoti išlaidų už šilumą 
neturiu galimybės. 
20 (21 %)

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Šaulys (11 23–12 24)

Priešpilnis iki gruodžio 11 d.

08:23
15:55
07:32

Užsk. 3415

Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 95 
skaitytojai.


