
Pre zi den to dar bo die na 
Su val ki jo je bu vo il ga
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Už va kar Kaz lų Rū do je lan-
kę sis pre zi den tas Gi ta nas 
Nau sė da da lį sa vo die nos 
sky rė ir Vil ka viš kio ra jo nui. 
Lie tu vos va do vas vie šė jo Jo-
no Ba sa na vi čiaus gim ti nė je, 
Pae že rių dva re, ap lan kė ir 
jau ną šei mą, be si džiau gian-
čią nau ja gi miais try nu kais. 
Tie sa, ne apie vi sus vi zi tus 
bu vo skel bia ma vie šai.

Ta rė si su me rais
Tre čia die nį sa vo dar bo die ną 

Lie tu vos Res pub li kos pre zi den tas 
Gi ta nas Nau sė da nu kė lė į Su val ki ją. 
Iš ry to Kaz lų Rū dos sa vi val dy bė je 
bu vo suor ga ni zuo tas su si ti ki mas su 
re gio no sa vi val dy bių me rais. Čia per 
be veik dvi va lan das ap tar ti tiek vi-
sam re gio nui, tiek at ski roms sa vi val-
dy bės ak tua lūs klau si mai.

Pa si nau do da mas pro ga Vil ka-
viš kio ra jo no sa vi val dy bės me ras Al gir das 
Nei ber ka iš dės tė mū sų ra jo nui svar bius 
rei ka lus. Me ras klau sė dėl pa pil do mo fi nan-
sa vi mo spren džiant eko lo gi nes pro ble mas 
pa sie ny je, Ky bar tuo se, ke lia mas į Ka li ning-
ra do sri tį vyks tan čių vil ki kų spūs čių. A. 
Nei ber ka kal bė jo ir apie ga li my bę mū sų ra-

jo ne pa nau do ti geo ter mi nę ener gi ją, kitų at-
si nau ji nan čių ener gi jos šal ti nių vys ty mo ga-
li my bes, sa vi val dy bių sko li ni mo si li mi tus, 
at lie kų tvar ky mo kai nų rei ka lus, švie ti mo 
įstai gų va do vų tvir ti ni mą ir kt.

„Džiau giuo si, kad bu vo me iš klau sy ti, ir 
ti kiuo si, jog pre zi den tas mus iš gir do. Jo ko-

man da ypač su si do mė jo geo ter mi ja, kaip 
ga li ma eko lo gi jos kryp ti mi, ga lin čia duo ti 
nau dos gy dy mo sri ty je bei at pi gin ti šil dy-
mo kaš tus. Pre zi den to pa ta rė jai da vė sa vo 
kon tak tus ir pa ža dė jo nu kreip ti mus į tam 
tik rus fon dus“, – kal bė jo A. Nei ber ka.
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Ba sa na vi čy nė je jau au ga pre zi den to Gi ta no Nau sė dos kar tu su Lie tu vos tau ti nio at gi-
mi mo ąžuo ly no ini cia to riu mi Vi ta liu mi Ste pu liu pa so din tas ąžuo liu kas. Autorės nuotr.  
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Dan gy ra APA NA VI ČIE NĖ

Sa vai tės pra džio je ra jo no vi suo-
me nė bu vo kvies ta su si pa žin ti 
su šių me tų ra jo no biu dže to pro-
jek tu. Ta čiau, be suin te re suo tų 
as me nų, į biu dže to pri sta ty mą, 
vy ku sį Sa vi val dy bės po sė džių 
sa lė je, žmo nių iš pa ša lies nea tė-
jo, o opo zi ci ja to kį pri sta ty mą 
pa va di no nie ko ver tu.

Pi ni gų bus dau giau
Nors su si rin ki mas, skir tas ap svars ty ti 

vie nam svar biau sių, ra jo no fi nan si nę bei 
ūki nę veik lą reg la men tuo jan čių, do ku men-
tų, bu vo suor ga ni zuo tas po dar bo va lan dų, 
į jį su si rin ko tik da lis ra jo no Ta ry bos na rių, 
ra jo no val džios at sto vai, at sa kin gi Sa vi val-
dy bės ad mi nist ra ci jos spe cia lis tai, atė jo 
vie nos ki tos įstai gos va do vas. Taip pat da ly-
va vo ir ke le tas vers li nin kų – Sa vi val dy bei 
pa teik tų pra šy mų ini cia to riai.

Biu dže to pro jek tą su si rin ku sie siems pri-
sta tė Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Fi nan sų 
ir biu dže to sky riaus ve dė ja Vi li ja Taut vy die-

nė. Pra ne šė ja de ta liai ap ta rė svar biau sias 
pro jek to ei lu tes, in for ma vo, kad šių me tų 
biu dže tą su da ro 41,9 mln. Eur pa ja mų – net 
5,2 mln. Eur dau giau, nei bu vo pa tvir tin ta 
2019 me tais. Ta čiau V. Taut vy die nė pri mi-
nė, kad tų pi ni gų vi soms reik mėms vis tiek 
ne pa kaks, nes pa gal rea lius Sa vi val dy bės 
biu dže ti nių įstai gų po rei kius jų rei kė tų dar 
bent 10 mln. Eur dau giau. Tad biu dže to ren-
gė jams te ko ge ro kai pa suk ti gal vas, kad da-
ly boms skir to „py ra go“ vi siems už tek tų, o 
ne pa ten kin tų bū tų kuo ma žiau.

Lėšos paskirstytos įvairioms 
reikmėms
Dau giau sia pa ja mų, kaip ir kiek vie nais 

me tais, Sa vi val dy bė pla nuo ja gau ti iš su ren-
ka mų mo kes čių (52,4 pro c.) ir do ta ci jų (39,8 
pro c.), o 7,8 pro c. biu dže to lė šų su da rys ki-
tos pa ja mos (li ku tis iš praei tų me tų, sko lin ti 
pi ni gai, kt.).

Na tū ra lu, kad esant tur tin ges niam biu-
dže tui dau giau ar ma žiau bus pa di din tas 
ir vi sų de šim ties pro gra mų fi nan sa vi mas. 
Tie sa, Spor to plėt ros pro gra mai šie met lė šų 
ati teks per pus ma žiau, nes praei tais me tais 
ne ma žą da lį šios pro gra mos lė šų su da rė 
spor to sa lės Vil ka viš ky je sta ty bai skir ti pi-
ni gai.

Di džiau sia lė šų da lis, kaip vi suo met, 
nu ma ty ta švie ti mo ir ug dy mo sri tims – net 
46,1 pro c. vi so biu dže to. Ki tos lė šos bus skir-
tos li ku sioms pro gra moms ir įvai riems pro-
jek tams įgy ven din ti.

Pa vyz džiui, 165 tūkst. Eur nu ma ty ta 
skir ti bend ruo me nių ini cia ty voms pa rem ti 
ir pri si dė ti prie jų įgy ven di na mų pro jek tų, 
122,8 tūkst. Eur – kul tū ri niams ren gi niams 
ra jo ne or ga ni zuo ti, 110 tūkst. Eur – kai mo 
rė mi mui ir plėt rai, 268 tūkst. Eur – me lio-
ra ci jai, 319 tūkst. Eur – spor tui (iš jų – 219 
tūkst. Eur  spor to sa lės sta ty bai). Smul kaus 
ir vi du ti nio vers lo rė mi mo pro gra mai nu-
ma ty ta 30 tūkst. Eur, tiek pat – re li gi nėms 
bend ri joms, 24 tūkst. Eur – ne vy riau sy bi-
nėms or ga ni za ci joms, 31,9 tūkst. Eur – Vil-
ka viš kio mies to pir ties iš lai ky mui ir kt.

Di des nės lė šos nu ma ty tos ke lių ir gat-
vių prie žiū rai, bus skir ta lė šų švie ti mo ir 
svei ka tos įstai gų re mon tams, van dens ko-
ky bės ge ri ni mui, ši lu mos ūkio mo der ni za-
vi mui, žvy ra vi mo pro gra mos tęs ti nu mui, 
so cia li nės pa ra mos ir svei ka tos pa slau gų 
ko ky bės ge ri ni mui ir kt. Taip pat Sa vi val-
dy bė pla nuo ja įsi gy ti prieš gais ri nį au to-
mo bi lį, skir ti fi nan sa vi mą gy dy to jų ir ki tų 
ra jo nui rei ka lin gų spe cia lis tų pri trau ki mo 
prie mo nėms.

„Pi lie čių biu dže tas“
Sa vi val dy bė yra su pla na vu si įgy ven-

din ti ne ma žai iš įvai rių šal ti nių fi nan suo-
ja mų pro jek tų, prie ku rių tu rės pri si dė ti ir 
biu dže to lė šo mis. 

Tai jau ne kar tą ap tar ti rek rea ci nės 
te ri to ri jos prie Šei me nos upės su kū ri mo, 
mies to so do mo der ni za vi mo, erd vių tarp 
kul tū ros cent ro, au to bu sų sto ties bei vai-
kų ir jau ni mo cent ro su tvar ky mo pro jek-
tai, ku rie šie met bus įgy ven di na mi Vil ka-
viš kio mies te.

Taip pat pri si dės ir prie pro jek tų, pa gal 
ku riuos nu ma ty ta su tvar ky ti vie šą sias erd-
ves Vir ba ly je, Pil viš kiuo se ir Ky bar tuo se, 
at nau jin ti Vil ka viš kio kul tū ros cent ro inf-
rast ruk tū rą, mo der ni zuo ti Pil viš kių „San-
ta kos“ gim na zi jos iki mo kyk li nio ug dy mo 
pa sta tą, ka pi ta liš kai su re mon tuo ti ke lio 
ruo žą Šeš ti niai–Ma žu čiai ir kt.

Be je, šiais me tais Sa vi val dy bė nu spren-
du si iš ban dy ti vie ną nau jo vę. Nu ma ty ta 
50 tūkst. Eur skir ti va di na ma jam „Pi lie čių 
biu dže tui“. Tai reiš kia, kad pa tys Vil ka viš-
kio ra jo no gy ven to jai ga lės teik ti pa siū ly-
mus ir pa tys nu spręs ti, kur ge riau siai pa-
nau do ti šias Sa vi val dy bės biu dže to lė šas.
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Sa vi val dy bės biu dže tas vi suo me nės ne su do mi no
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Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.
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TRUMPAI

KE LIA SI KI TUR
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės vi suo-
me nės svei ka tos biu ras iš pro fe si nės 
mo kyk los pa tal pų ke lia si į ki tą vie tą. 
Nuo pir ma die nio, ko vo 2 d., biu ro spe-
cia lis tės dirbs mies to cent re. Įs tai ga ga-
vo pa tal pas J. Ba sa na vi čiaus a. 7, Vil ka-
viš ky je (II a.). 

Vi suo me nės svei ka tos biu ras kei čia 
tik ad re są, o te le fo no nu me ris lie ka tas 
pa ts. Į įstai gą skam bin ti ga li ma tel. (8 
342) 31 058.

MO KĖ SI
Ky bar tų bei Viš ty čio už kar dų ki no lo gai 
su šu ni mis šią sa vai tę da ly va vo neįp-
ras tuo se mo ky muo se. Juos or ga ni za-
vo VSAT bei JAV am ba sa da Lie tu vo je. 
Už siė mi mų me tu JAV ka ro me di ci nos 
tar ny bos ve te ri na ri jos gy dy to jai mo kė 
su teik ti pir mą ją pa gal bą tiek tar ny bi-
niam šu niui, tiek ga li mai nuo jo nu-
ken tė ju siam as me niui. Ki no lo gai mo-
kė si gy vū nų ana to mi jos, kaip su teik ti 
pa gal bą šu niui su si žei dus le te ną, akis, 
pa ty rus trau mų su at vi ro mis pil vo bei 
krū ti nės žaiz do mis.
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Sei mo na rys 
Al gir das But ke vi čius 
lan ky sis Vil ka viš ky je
Sei mo na rys Al gir das But ke vi čius ko vo 
2 d., pir ma die nį, 9–11 val., Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bė je (S. Nė ries g. 1, 
104 kab.) priims gy ven to jus. Iš anks to 
re gist ruo tis ne rei kia.

Tel. pa si tei rau ti 8 679 47 761.
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Ona Da nu tė 
DAMB RAUS KAI TĖ

(1928-02-25–2020-02-26)
„Ne gy ve ni mas praei na,
Tai mes per jį praei na me.“

(Rai ne ris Ma ri ja Ril kė)

Ne nu mal do mai sku ban tys me tai ir sun-
ki li ga žie mai bai gian tis pa si glem žė Oną 
Da nu tę Damb raus kai tę, ži no mą Lie tu vos 
tei si nin kę kri mi na lis tę, pir mą ją Res pub-
li ko je teis mo eks per tę, so cia li nių moks lų 
dak ta rę.

Ona Da nu tė Damb raus kai tė gi mė ir 
au go Su val ki jo je, Lo biš kių kai me, pri glu-
du sia me prie Vil ka viš kio mies to ir ne to-
lie se ty vu liuo jan čio Pae že rių eže ro. Tė vų 
so dy bo je, jų pa so din ta me di džiu lia me 
so de pra bė go jos vai kys tė. Ona Da nu tė 
bai gė Pae že rių pra di nę mo kyk lą, vė liau 
mo kė si že mės ūkio mo kyk lo je, įsi kū ru sio-
je Pae že rių dva re. Po ka ro įsto jo į Vil ka viš-
kio gim na zi ją, gar sė jusią li te ra tū ri nė mis 
tra di ci jo mis. Ją bai gė 1950 m.

No rint to liau mo ky tis, rei kė jo su ras ti 
lė šų pra gy ve nti. Onu tė įsi dar bi no mo ky-
to ja Al vi to sep tyn me tė je mo kyk lo je. Tai 
bu vo trum pas, bet la bai spal vin gas ir 
pra smin gas jau nys tės pus la pis S. Nė ries 
gim ti nės že mė je, vė liau drą si nęs ją ženg ti 
dės ty to jos ke liu.

1951 m. O. D. Damb raus kai tė pra dė-
jo stu di juo ti Vil niaus uni ver si te to Tei sės 
fa kul te te, ku rį bai gė 1956 m. Jai, stro piai 
stu den tei ir vi suo me ni nin kei, fa kul te to 
de ka nas pa siū lė va žiuo ti dirb ti į Ry gą, į 
Pa bal ti jo kri mi na lis ti kos moks li nio ty ri-
mo la bo ra to ri ją, ku ri ty ri mus at lik da vo 
Bal ti jos ša lims ir Ka li ning ra do sri čiai. 
Dve jus me tus lie tu vė dir bo Ry gos moks li-
nio ty ri mo kri mi na lis ti kos la bo ra to ri jo je 

do ku men tų ty ri mo eks per te.
Ka dan gi O. D. Damb raus kai tė ta po 

pir mą ja teis mo eks per te Lie tu vo je, jai 
1958 m. bu vo pa siū ly ta su grįž ti į Vil nių ir 
čia įkur ti to kią la bo ra to ri ją. Su ra dus pa-
tal pas Lvo vo gat vė je, jau na jai eks per tei 
pa dau gė jo dar bų: įkur ti fo to la bo ra to ri ją, 
už sa ky ti rei kia mą apa ra tū rą, su ras ti kva-
li fi kuo tus dar buo to jus. Nuo lat ple čian tis 
ty ri mų sri tims ir pra dė jus da ry ti au to-
tech ni nes, ba lis ti nes, che mi nes eks per-
ti zes, la bo ra to ri ja 1961 m. bu vo reor ga-
ni zuo ta į Teis mo eks per ti zės moks li nio 
ty ri mo ins ti tu tą. Ja me iki 1980 m. Onu tė 
dir bo vy res nią ja eks per te ir Ra šy se nos 
eks per ti zių la bo ra to ri jos ve dė ja.

Ins ti tu te spe cia lis tė pa ni ro į moks lo 

ti ria mą ją veik lą ir pir mo ji mū sų ša ly je 
pra dė jo au to rys tės ty ri mus. Po įdir bio 
– eks pe ri men ti nių ty ri mų ir duo me nų 
ban ko su da ry mo – 1972 m. Sankt Pe ter-
bur go uni ver si te te ji ap gy nė di ser ta ci ją 
„Kri mi na lis ti nis lie tu vių raš to kal bos ty-
ri mas“.

Šiuo dar bu bu vo pa dė ti moks li niai ir 
me to di niai pa grin dai au to rys tės eks per ti-
zei Lie tu vo je. Ins ti tu te moks li nin kė su kū-
rė iden ti fi ka ci nių raš to kal bos po žy mių 
kva li fi ka ci ją eks per ti nei pra kti kai ir pa-
ren gė me to di ką pra kti niam tai ky mui. Šios 
me to di kos sie kis ir es mė – ano ni mi nio 
teks to au to riaus cha rak te ris ti ka, ku rio je 
iš ryš kė tų iš si moks li ni mas, veik los sri tys, 
pro fe si ja, in te re sų ra tas, gim to sios kal bos 
for ma vi mo si vie to vė, tar mė, dia lek tas.

Ka dan gi ins ti tu te bu vo at lie ka mi ty ri-
mai ir moks lo rei ka lams, pa vyz džiui, nu-
sta ty ti is to ri nių do ku men tų ir li te ra tū ros 
dar bų ne ži no mus au to rius, O. D. Damb-
raus kai tei te ko ypač at sa kin gas dar bas 
– iš tir ti K. Do ne lai čio poe mos „Me tai“ ir 
ki tų kla si ko rank raš čių au ten tiš ku mą. 
Pa nau do ju si įvai rias ty ri mo me to di kas ir 
tech ni nes prie mo nes, Lie tu vių kal bos ir li-
te ra tū ros ins ti tu tui 1985 m. ji pa ren gė ir 
per da vė 227 pus la pių ty ri mo me džia gą 
apie K. Do ne lai tį su eks per ti nė mis iš va-
do mis ir iliust ra ci jo mis. Bu vo nu sta ty ta, 
kad pa ts K. Do ne lai tis kruopš čiai, be veik 
ju ve ly riš kai re da ga vo sa vuo sius teks tus, 
kad jie bū tų aiš kes ni ir įskai to mi atei ties 
kar toms. Lie tu vos kal bi nin kai šį dar bą 
įver ti no kaip svar bų moks li nį at ra di mą, 
suteikusį daugiau ži nių apie poe to kū ry bi-
nę la bo ra to ri ją.

1980 m. Onu tė bu vo pa kvies ta į Vil-
niaus in ži ne ri nį sta ty bos ins ti tu tą dės ty ti 
nau jai įves tą tei sės pa grin dų kur są. 1984 
m. dės ty to jai su teik tas do cen tės var das. 

Čia O. D. Damb raus kai tė dir bo ir moks-
li nį dar bą, ren gė me to di nes prie mo nes 
stu den tams, skaitė pra ne ši mus moks li nė-
se kon fe ren ci jo se Tar tu, Ki je ve, Mins ke, 
Sankt Pe ter bur ge, Mask vo je, Taš ken te.

1993 m. O. D. Damb raus kai tei vėl bu-
vo pa siū ly ta grįž ti į Eks per ti zės moks li nio 
ty ri mo ins ti tu tą. Ji grei tai įsi jun gė į moks-
lo ti ria mą ją veik lą. Vie nas svar biau sių 
šio lai ko tar pio dar bų – „Kri mi na lis ti kos 
ži ny nas“, pa reng tas drau ge su P. Da ni se-
vi čiu mi, iš leis tas 2006 me tais. Ši kny ga ir 
šian dien yra pa ti ki mas pa gal bi nin kas Lie-
tu vos kri mi na lis tams.

Drau gų ir bend ra dar bių at min ty, mū-
sų vaiz di niuo se ir žo džiuo se su grįš pa rei-
gin ga, drau giš ka ir links ma, daug me tų 
dir bu si ir su mu mis bend ra vu si Onu tė, 
moks li nin kė iš Su val ki jos ly gu mų.

Vil ka viš kio že mė je ir tė viš kė je, ku rią 
Onu tė taip my lė jo, jos at mi ni mą ty liai 
sau gos šim ta me tis ąžuo las. Pa var gu si ar 
nu liū du si, ji daž nai pri si glaus da vo prie 
ga lin go ka mie no ir ją tė viš kai ap glėb da-
vo la pų la ja. Tvir tas me dis pa dė da vo nu-
si ra min ti, su ge bė da vo išsk lai dy ti ap niu-
ku sius rū kus ir su si kaup ti kas die niams 
dar bams. Il gė sis jos ir Knyg ne šių gi rai tė, 
ža liuo jan ti prie gim tų jų na mų. Ir klė te lė, 
ku rios priean gy je,  sau lės ato kai to je gim-
da vo pra smin gos min tys apie tei sės moks-
lo svar bą, pa rei gą tė vų že mei ir gra žes nę 
Lie tu vos atei tį.

Bi čiu liai ir bu vę bend ra dar biai
Užsk. 504

Ve lio nės  Onos Da nu tės Damb raus kai-
tės lai do tu vės vyks Vil ka viš kio miesto 
ci vi li nė se ka pi nė se (Ka pų g. 101) va sa-
rio 28 d., 13 val.

Gyvenimas po Temidės ir Donelaičio ženklu IN MEMORIAM

Pre zi den to dar bo die na Su val ki jo je bu vo il ga
Atkelta iš 1 p.

Vai ši no gi lių ka va
Po pie tę ne ma žas bū rys žmo nių pre-

zi den to lau kė J. Ba sa na vi čiaus gim ti nė-
je.

Ba sa na vi čy nės kie me pa si ro dęs ir 
mu zie jaus va do vei Rū tai Va si liaus kie-
nei, vi siems dar buo to jams, Bart nin kų 
se niū ni jos ad mi nist ra ci jai, ra jo no me-
rui, kle bo nui bei ki tiems su si rin ku sie-
siems ran kas pa spau dęs G. Nau sė da 
dau giau siai bend ra vo su Lie tu vos tau-
ti nio at gi mi mo ąžuo ly no ini cia to riu mi 
Vi ta liu mi Ste pu liu. Gra žaus am žiaus, ta-
čiau ener gin gas ir nuo sta bios at min ties 
V. Ste pu lis vals ty bės va do vui ap ro dė 
vi są so dy bo je eks po nuo ja mą fo tog ra fi-
jų pa ro dą, liu di jan čią pa čias Tau ti nio 
at gi mi mo ąžuo ly no iš ta kas, pa sa ko jo Ba-
sa na vi čy nės ir ąžuo ly no is to ri ją bei at sa-
ki nė jo į gau sius pre zi den to klau si mus. 
Vė liau abu kar tu pa so di no ąžuo liu ką, o 
svar biau sius mo men tus fik sa vo ne tik 
žur na lis tai, bet ir vi są ąžuo ly no at si ra di-
mo is to ri ją įam ži nęs fo tog ra fas Leo nar-
das Skirps tas.

Pats pre zi den tas tvir ti no, kad ši vieš-
na gė ir pir mo jo ąžuo liu ko pa so di ni mas 
Tau ti nio at gi mi mo ąžuo ly ne įspū dį pa li-
ko il gam.

„Tik rai pri si min siu šią vieš na gę, kaip ir 
sa vo dar bą so di nant ąžuo liu ką. Bus sma gu 
po kaž kiek me tų at vyk ti pa žiū rė ti, kaip jam 
se ka si, gal būt pa ge nė ti, jei gu rei kės. Tik rai 
jau siuo si čia pa li kęs da le lę sa vo šir dies“, – 
kal bė jo ša lies va do vas.

Ap žiū rė jęs sto riau sią šio ąžuo ly no me-
dį, pa si vai ši nęs Ba sa na vi čy nės dar buo to jų 
iš vir ta gi lių ka va, pre zi den tas iš vy ko į Pae-
že rių dva rą, kur su si ti ko su Ma ri jam po lės 

]

ap skri ties kai mo bend ruo me nių at sto vais.

Apie bend ruo me nių rei ka lus
Bend ruo me nių ly de riai ša lies va do vui 

iš sa kė jiems svar bias pro ble mas, vy ko dis-
ku si ja.

Kaip sa kė Vil ka viš kio ra jo no kai mo 
bend ruo me nių są jun gos pir mi nin kė Li na 
Kru ži naus kie nė, su si ti ki me pa si da ly ta ne ri-
mu dėl atei nan čio Eu ro pos Są jun gos fi nan-
sinio lai ko tar pio ir ma žė jan čių lė šų kai mo 

plėt rai, kal bė ta apie tai, kad vals ty bės pa ra-
ma kai mo bend ruo me nėms ne si kei čia nuo 
li to lai kų, nors bend ruo me nių skai čius ir lė-
šų po rei kis jau išau gę dvi gu bai.

Dis ku tuo ta apie įsta ty mus, ku rie bend-
ruo me nėms ne lei džia įsi gy ti že mės veik lai 
vyk dy ti, apie sa va no rys tės ska ti ni mo pro-
gra mą, bū ti ny bę for muo ti bend rą bend-
ruo me nių vys ty mo ir plėt ros stra te gi ją bei 
ki tus rei ka lus.

Bend ruo me nių ly de riai su si ti ki mu sa-

kė li kę pa tenk tin ti, o pre zi den tas jiems 
ak tua lius klau si mus pa ža dė jo ap svars-
ty ti.

Ap lan kė try nu kus
Dar vie nas ke lias mū sų ra jo ne ša lies 

va do vą ir jo ko man dą nu ve dė į Stir nė nų 
kai mą (Pilviškių sen.), į ne se niai gi mu-
sių try nu kų na mus. Tai, anot pre zi den to 
at sto vų, bu vo pri va tus vi zi tas, iš anks to 
su de rin tas tik su tre je tu ko tė vais Jo vi ta 
ir Mar ty nu Iva no vais.

„Neį si vaiz da vo me, kad ka da nors 
į mū sų na mus at va žiuos pre zi den tas. 
G. Nau sė da ap lan kė vai ku čius, at ve žė 
jiems do va nė lių. Pa kal bė jo me pu sę va-
lan dos, at si gė rė me ka vos – vis kas praė jo 
sklan džiai ir sma giai. Pre zi den tas lyg ir 
pa ža dė jo dar ka da nors at vyk ti“, – pa sa-
ko jo J. Iva no vie nė.

Mo te ris sa kė, kad ma žy liai vieš na-
gės me tu ra miai mie go jo ir tė vams su 
ša lies va do vu bend rau ti ne truk dė.

Pats G. Nau sė da sa vo įspū džio apie 
re gio ną po in ten sy vaus tre čia die nio vi-
zi to Su val ki jos kraš te sa kė dar ne ga lin-
tis api bend rin ti.

„Lie tu vą esu ap ke lia vęs pla čiai, 
ži nau ir šį re gio ną. Ne ga liu pa sa ky ti, 
kad bu vau daž nas sve čias, bet šį kraš-

tą ži nau kaip tvir tus prin ci pus tu rin čių 
žmo nių, gra žios gam tos ir la bai svar bių 
mū sų tau tai is to ri nių pa mink lų re gio ną. O 
šian dien jis tur būt gy ve na to mis pa čio mis 
nuo tai ko mis, kaip ir vi sa Lie tu va. Trūks ta 
žmo nių, jau ni mo, daug kas emig ra vę. Bet 
vi sa tai įvei kia ma, ir jau ma tau at virkš ti-
nes ten den ci jas – žmo nės ima gal vo ti apie 
grį ži mą į sa vo kraš tą. Svar bu šios kryp ties 
ne pa mes ti, ją lai ku ap čiuop ti – ir vis kas 
bus ge rai“, – tei gė ša lies va do vas.

Su Lietuvos Respublikos pre zi den tu G. Nau sė da įsiam ži no ir J. Ba sa na vi čiaus gim ti-
nės dar buo to jai. Au to rės nuo tr.

S
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Mag du tė ČER NAUS KIE NĖ
(1927–2020)

Va sa rio 20 d. Am ži ny bė pa šau kė Mag-
du tę Čer naus kie nę. 

Mo te ris su vy ru užau gi no ke tu rias 
duk ras ir sū nų, daug me tų dir bo tuo-
metiniame „Gra žiš kie čio“ kolūkyje. 
M. Čer naus kie nė vi są gy ve ni mą sa vo 
po zi ty via ener gi ja už krės da vo kiek vie-
ną su ja bend ra vu sįjį. 

Tris de šimt  me tų mū sų kraš tie tė 
pės čia vaikš čio jo į Gra žiš kių folk lo ro 
an samb lio „Gra žu pis“ re pe ti ci jas, o 
jos ener gi ją ir iš mo nę at skleis da vo či-
go nės per so na žas, mat ją Mag du tė vai-
di no per si ren gė lių gru pė je, kai šie šok-
din da vo Šy vį. M. Čer naus kie nė bu vo 
tar si is to ri jos pus la pis, pa gal ku rį skai-
čiuo ja ma gra žiš kie čių Šy vio šok di ni mo 
is to ri ja. Šok din to jai bu vo ir Mag du tės  
švie saus at mi ni mo tė vas, ir vy ras.

Vi sa da san tū ri, be si šyp san ti – to kia 
Mag du tė liks mū sų at min ty je, nes li ko 
ge ru mo til tas, jun gian tis ją my lė ju sius 
ir ger bu sius žmo nes.

Nuo šir džiai už jau čia me ve lio nės ar-
ti muo sius.

Gra žiš kie čiai
Užsk. 482

IN MEMORIAM

Dar be merginą džiu gi na 
gė lės, na mie – bū rys el nių

Pa siū lė drau gas
Kiek vie ną ry tą ger da mi ka vą Auš ri nė 

ir And rius pro sa vo vir tu vės lan gą ma to jų 
akims mie lą vaiz dą: prie na mo te liuš kuo jan-
čią kūd rą, o ne to li jos įreng ta me ap tva re – 
bė gio jan čių el nių bū rį. Prie pat pa grin di nio 
ke lio die nas lei džian čiais ra guo čiais gė ri si 
ne tik jų sa vi nin kai. Ne re tai čia at vyks-
ta jau nos šei mos su vai kais, stab te li 
pro ša lį va žiuo jan čios ma ši nos. Gu de-
lių kai me (Šeimenos sen.) esan čios so-
dy bos šei mi nin kai juo kė si, kad el niai 
kar tą su do mi no net po li ci jos pa rei gū-
nus, ku rie taip pat bu vo su sto ję pa žiū-
rė ti šių ra guo čių.

Auš ri nė ir And rius el nius lai ky ti 

pra dė jo tik praė ju sių me tų pa bai go je. Juos 
po ra įsi gi jo iš ki to mū sų ra jo no el nių au-
gin to jo Vy tau to Nor ke liū no, tu rin čio dar 
di des nį šių ra guo čių bū rį.

Ne se niai Gu de liuo se na mą pa si sta tę 
A. Tu me ly tė ir A. Ši kars kas il gai svars tė, 
kaip iš nau do ti ša li mais esan tį maž daug 

1,5 ha že mės plo tą. Jie su pra to, kad ja vų to-
kia me ne di de lia me lo pi nė ly je pa sė ti neap-
si mo kė tų, o ir spe cia lios že mės dir bi mo 
tech ni kos po ra ne tu rė jo. Ga liau siai jųd vie-
jų drau gas Aud rius Me sec kas pa siū lė pa si-
nau do jus Eu ro pos Są jun gos pa ra ma, skir-
ta smul kie siems ūkiams, ap tver ti šį plo tą 
ir ja me įkur din ti el nius. Pats Aud rius jau 
se niau au gi na bū rį el nių gi mi nai čių – da-
nie lių.

Taip į Gu de lius at ke lia vo 10 vai kin gų pa-
te lių ir pla čia ra gis el nias.

Net ke li va rian tai
Dienai, kai parsiveš elnius, Auš ri nė 

ir And rius ruo šė si iš anks to. Dau giau nei 
mė ne sį po ra įren gi nė jo spe cia lų ap tva rą, 
ruo šė pa ša rus žie mai. Skai čiuo ja ma, kad 
vi du ti niš kai vie nam el niui šal tuo ju me tų 
lai ko tar piu rei kia vie no ri ti nio šie no. Jie 
taip pat mėgs ta run ke lius, bu ro kus, bul ves, 
o ypač – ku ku rū zus. Taip pat bū ti na jiems 
duo ti grauž ti ša kų, ku rio se gau su rei ka lin-
gų vi ta mi nų.

Nukelta į 9 p.]

Prie Auš ri nės ir And riaus na mų ga no si 10 vai kin gų pa te lių ir pla čia ra gis el nias. Au to riaus nuo tr.S

And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kie čiai Auš ri nę Tu me ly tę pa žįs ta kaip nuo lat be si šyp san čią 
gė lių par da vė ją. Vis gi tur būt tik ne dau ge lis žino, kad ne ma žiau nei 
gė les mer gi na my li ir gy vū nus. Kar tu su šir dies drau gu And riu mi 
Ši kars ku prie pat na mų jie du lai ko bū rį el nių.

Elniai kartą sudomino 
net policijos pareigūnus, 
kurie taip pat buvo sustoję 
pažiūrėti šių raguočių.

Atkelta iš 1 p.

Opo zi ci ja pri sta ty mą su kri ti ka vo
Biu dže tą pri sta čiu si V. Taut vy die nė 

var di jo be ga les dar bų, ku riuos šieme t nu-
ma čiu si at lik ti Sa vi val dy bė, vis ką grin dė 
skai čiais ir len te lė mis. Ta čiau su si rin ki me 
da ly va vęs opo zi ci jos at sto va s Žil vi nas Gel-
go ta ne bu vo pa ten kin tas ren gi niu ir prie-
kaiš ta vo, kad į fi nan sų da ly bas ne bu vo 
pa kvies ti po li ti kai, neįt rauk ta vi suo me nė. 
„Šian die ni nio su si rin ki mo ne va din čiau 
biu dže to svars ty mu. Kai jau vis kas su dė lio-
ta, kai iki biu dže to priė mi mo te li kusios vos 
ke lios die nos, be lie ka tik vis kam pri tar ti. 
Dis ku tuo ti rei kia ta da, kai biu dže tas dar 
tik pra de da mas dė lio ti, o ne da bar“, – sa vo 
nuo mo nę iš sa kė Ž. Gel go ta.

Į to kius opo zi ci jos ly de rio prie kaiš tus 
me ras Al gir das Nei ber ka at sa kė, jog vi si po-
li ti kai tu ri ga li my bę nuo pra džios iki ga lo 
do mė tis biu dže tu, da ly vau ti jo for ma vi mo 
pro ce se, o vi suo me nė, anot me ro, bu vo ra-
gi na ma įsi trauk ti, teik ti pa sta bas, ta čiau ne-
bu vo su lauk ta nė vie no pa siū ly mo.

] Su tuo ne su ti ko su si rin ki me da ly va vęs 
Li nas Du bic kas. Vers li nin kas įtei kė me rui 
Kau no pre ky bos, pra mo nės ir ama tų rū mų 
Vil ka viš kio at sto vy bės, ku riai jis va do vau-
ja, raš tą su šios or ga ni za ci jos pa siū ly mais, 
taip pat „Škva lo“ bu riuo to jų klu bo pra šy mą 
dėl paramos.

Pri pa ži nęs, jog dėl iš vy kos į Iz rae lį ne-
spė jo su si pa žin ti su vi sais praei tą sa vai tę 
gau tais raš tais, A. Nei ber ka juos per skai tė 
su si rin ki me ir pa ko men ta vo.

Vie nas iš es mi nių vers li nin kų siū ly mų 
– su ras ti biu dže te lė šų ir nu pirk ti kaž ka da 
Pae že rių dva rui pri klau siu sius, o da bar 
UAB „Me vils ta“ te ri to ri jo je esan čius sta ti-
nius. Su si rin ki mo da ly viams me ras paaiš ki-
no, kad mi ni mi pa sta tai yra pri va tus tur tas, 
įra šy tas į kul tū ros pa vel do ver ty bių są ra šą. 
Apie ga li my bę juos pe rim ti yra kal bė ta su 
sa vi nin kais, ta čiau šiuo me tu jų įsi gy ti Sa-
vi val dy bė ne ma tan ti bū ti ny bės, nes ei lė je 
dar lau kia vie nas anks čiau nu pirk tas pa sta-
tas – bu vu sios dva ro kiau li des, ku rios taip 
ir sto vi ne tvar ky tos, nes kol kas tam ne ran-
da ma lė šų.

Sa vi val dy bės biu dže tas vi suo me nės 
ne su do mi no

Po pa sau lį plin tan tis ko ro na-
vi ru sas ke lia sąmyšį ir mū sų 
ša ly je. Me di kai ir ci vi li nės 
sau gos spe cia lis tai bai mi na si, 
kad pa ni ka ne pri da ry tų dau-
giau ža los nei pa ts vi ru sas.

Tre čia die nį Vy riau sy bė pa skel bė vals ty-
bės ly gio ekst re ma lią si tua ci ją ruo šian-
tis ga li mam ko ro na vi ru so pli ti mui ša ly-
je. Ekst re ma lios si tua ci jos pa skel bi mas 
leis leng viau nau do ti vals ty bės re zer vą 
si tua ci jai val dy ti, įsi gy ti įvai rių prie mo-
nių be vie šų jų pir ki mų, teik ti pri va lo-
mus nu ro dy mus dėl mig ra ci jos iš tam 
tik rų vals ty bių ar jų re gio nų.

Toks Vy riau sy bės spren di mas dar 
la biau pa kurs tė ko ro na vi ru so ke lia mą 
pa ni ką: gy ven to jai iš vais ti nių jau iš-
šla vė ne tik me di ci ni nes kau kes, bet ir 
de zin fek ci nius skys čius. Pre ky bos cent-
rai kons ta ta vo pa di dė ju sią kai ku rių 
mais to bei bui ti nių pre kių apy var tą: 
gau siau per ka mos kruo pos, kon ser vai, 
tua le ti nis po pie rius ir kt.

Mū sų ra jo no Sa vi val dy bė anks čiau 
nei Vy riau sy bė pa si tar ti su šau kė Ekst re-
ma lių si tua ci jų ko mi si ją, ku rio je svars-
ty ta, ko kias pre ven ci jos prie mo nes 
tai ky ti iš ki lus ko ro na vi ru so pa vo jui. Pa-
reng tos re ko men da ci jos gy ven to jams, 
kaip elg tis ga li mos epi de mi jos me tu. 
Vals ty bės ins ti tu ci jos ir Sa vi val dy bės 
įstai gos įpa rei go tos apie ga li mus su sir-
gi mus ko ro na vi ru su in for muo ti Sa vi-
val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rių.

Vi si gy ven to jai, grį žę iš vieš na gės 
Ki ni jo je ar Šiau rės Ita li jo je, 14 die nų 
pri va lo lik ti na muo se ir ste bė ti sa vo 
svei ka tą, o pa ju tę į gri pą pa na šius simp-
to mus ne dels da mi skam bin ti sku bios 
pa gal bos te le fo nu 112.

Švie ti mo ir ug dy mo įstai gų va do vai 
įpa rei go ti su teik ti ga li my bę mi nė to se 
ša ly se vie šė ju siems moks lei viams mo-
ky tis na muo se, nuo to li niu bū du. Dirb ti 
nuo to li niu bū du re ko men duo ja ma ir iš 
už kra to zo nos grį žu siems dar bin giems 
ša lies gy ven to jams. Jei to kios ga li my-
bės nė ra, rei kė tų kreip tis į Na cio na li nį 
vi suo me nės svei ka tos cent rą, ku ris pa-
si rū pins lai ki no ne dar bin gu mo už tik ri-
ni mu. Mi nė ta me re gio ne ke lia vę as me-
nys tu rė tų už pil dy ti an ke tą in ter ne to 
nuo ro do je nvsc.lrv.lt/COVID-19.

Nukelta į 7 p.]

Svar bu elg tis sau giai, 
bet ne pa ni kuo ti
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Į Sei mo na rį Al gir dą But-
ke vi čių krei pė si Gi žų ir Pil-
viš kių se niū ni jų gy ven to-
jai dėl pės čių jų ir dvi ra čių 
ta kų įren gi mo.
Sei mo na rys apie tai už klau sė 
Lie tu vos au to mo bi lių ke lių di rek-
ci jos ir ga vo paaiš ki ni mą, kad 
kaip tik šiuo me tu di rek ci ja at-
lie ka de ta lią pės čių jų ir dvi ra čių 
ta kų in ven to ri za ci ją. Spe cia lis tai 
nu sta ti nė ja pės čių jų ta kų būk lę, 
tiks li na in for ma ci ją dėl tur to sa-
vi nin kų bei aiš ki na si si tua ci ją, 
rei ka lin gą ta kų prie žiū rai ir jų 
plėt rai pla nuo ti. Šią in ven to ri-
za ci ją nu ma to ma už baig ti iki 
rug sė jo mė ne sio. Tuo met ir bus 
nu sta ty ta, koks yra vals ty bi nės 
reikš mės ke lių tink lo ta kų re-
mon to ir plėt ros po rei kis, bei su-
da ry tas pės čių jų ir dvi ra čių ta kų 
plėt ros pla nas nuo 2021 me tų.

Da lis ta kų, esan čių ša lia 5510-o 
ir 5146-o ke lių, ku rie ker ta Gi žus, 
yra blo gos būk lės, to dėl kai bus 

baig tas vi sų ta kų būk lės įver ti ni-
mas, jie bus įtrauk ti į re mon tuo ti-
nų ta kų są ra šą bei pa reng tas dar-
bų įgy ven di ni mo pla nas.

Dėl pės čių jų ir dvi ra čių ta ko 
įren gi mo tarp Pil viš kių ir An ta-
na vo Lie tu vos au to mo bi lių ke lių 
di rek ci ja paaiš ki no, kad pa sta rai-
siais me tais ši ins ti tu ci ja nė ra ga-
vu si Vil ka viš kio ra jo no sa vi val-
dy bės ad mi nist ra ci jos pra šy mo 
dėl šio ta ko ir apie to kį po rei kį 
su ži no jo tik da bar, kai Sei mo na-
rys per da vė bend ruo me nės krei-
pi mą si bei su rink tus pa ra šus. 

Dėl šio ta ko tie si mo taip pat 
bus spren džia ma su da rant vi so 
ša lies vals ty bi nės reikš mės ke lių 
tink lo pla nus, ku rie bus įgy ven-
din ti pa gal prio ri te ti nę ei lę.

Sei mo na rys Al gir das But-
ke vi čius seks pės čių jų ir dvi ra-
čių ta kų in ven to ri za ci jos ei gą 
ir sieks, kad mi nė ti pės čių jų ir 
dvi ra čių ta kai bū tų įtrauk ti jau 
į 2021 me tų pla ną.

Val das RIK LIUS
Sei mo na rio pa ta rė jas

Sei mo na rys do mi si ta kų 
įren gi mo ir re mon to ga li my bė mis

An samb liai dai nuos re gio ni nia me tu re
Vil ka viš kio kul tū ros cent-
re šeš ta die nį bu vo su reng-
tas kon kur so „Si dab ri niai 
bal sai“ pir ma sis (sa vi val-
dy bės) tu ras. Vi si ke tu ri 
ja me pa si ro dę mė gė jų me-
no ko lek ty vai įro dė esą 
ver ti ant ro jo (re gio ni nio) 
tu ro sce nos.

Lie tu vos na cio na li nis kul tū ros 
cent ras kas pen ke rius me tus or-
ga ni zuo ja so lis tų ir vo ka li nių an-
samb lių kon kur są „Si dab ri niai 
bal sai“. Vyks ta trys jo tu rai – vie-
ti nis, re gio ni nis ir res pub li ki nis. 
Sa ko ma, kad „Si dab ri niai bal sai“ 
– ka me ri nio vo ka li nio žan ro 
olim pia da. Ren gi niu sie kia ma 
puo se lė ti ka me ri nės vo ka li nės 
mu zi kos žan rą ir ak ty vin ti jo at-
li kė jus – so lis tus ir ko lek ty vus, 
pro pa guo ti lie tu vių kom po zi to-
rių bei ne pro fe sio na lių au to rių 
kū ry bą, gai vin ti šei my ni nio ka me ri nio 
mu zi ka vi mo tra di ci jas, įver tin ti vo ka li nių 
an samb lių me ni nį ly gį.

Vie ti nia me kon kur so tu re da ly va vo 

ke tu ri mo te rų vo ka li niai an samb liai, su-
bur ti mū sų ra jo no kul tū ros įstai go se. Vil-
ka viš kio kul tū ros cent ro sce no je dai na vo 
Vir ba lio kul tū ros na mų „Vė jū na“ (va do vė 

Vil ma Gurs kie nė), Ky bar tų kul tū ros cent-
ro „Vai vo ra“ ir Pa je vo nio kul tū ros na mų 
„Auš ri nė“ (abie jų ko lek ty vų va do vė Ir ma 
Men čins kie nė), taip pat Vil ka viš kio kul tū-

ros cent ro ko lek ty vas „Sva ja“ (va-
do vė Ri ta Štri mai tie nė).

Ko mi si ja vien bal siai nu spren-
dė, kad vi si šie ko lek ty vai ver ti 
da ly vau ti re gio ni nia me kon kur so 
„Si dab ri niai bal sai“ tu re. Ja me mo-
te rų vo ka li niai an samb liai pre ten-
duos pel ny ti I ir II ka te go ri jas.

Re gio ni niai tu rai Lie tu vo je 
vyks kovo–gegužės mė ne siais.

Pas ta rą jį kar tą kon kur sas „Si-
dab ri niai bal sai“ vy ko 2016 m. 
Mo te rų vo ka li nis an samb lis „Mo-
zai ka“ iš Sin tau tų kul tū ros cent ro 
(Ša kių r. sav.) pri pa žin tas ge riau-
siu Lie tu vo je. Be je, tą syk tarp so-
lis tų pa si žy mė jo ir pir mą vie tą 
lai mė jo da bar ti nis Ša kių ra jo no 
sa vi val dy bės me ras Ed ga ras Pi ly-
pai tis, at sto va vęs šio ra jo no Gel-
gau diš kio kul tū ros cent rui.

Šios šven tės, ku ri su bu ria vi-
sos Lie tu vos vo ka li nius an samb-
lius ir so lis tus, tra di ci jos puo se-
lė ja mos nuo 1965 m. Lie tu vo je 
vy ku sios res pub li ki nės ap žiū ros 
nuo 1971-ųjų ta po kon kur su. Mė-

gė jų me no ko lek ty vai į jį kvie čia mi pe rio-
diš kai, li kus dve jiems me tams iki Lie tu vos 
dai nų šven tės.

„San ta kos“ inf.

Vadovė  Irma Menčinskienė (dešinėje) „Sidabriniams balsams“ paruošė du kolektyvus, vienas iš 
jų – Kybartų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“. Jono JUŠKEVIČIAUS nuotr.
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SLAP TAS TY RI MAS
Slap to pir kė jo ty ri mas pa ro dė, 
kad bend ras Lie tu vos ban kų sek-
to riaus klien tų ap tar na vi mo ko-
ky bės ro dik lis per nai sie kė 82,7 
pro c. – per me tus jis smu ko 6,3 
pro c. punk to. Ly de rio po zi ci jas 
ant rus me tus iš ei lės iš lai kė Šiau-
lių ban kas, įvar dy tas ge riau siai 
ap tar nau jan čiu ban ku Lie tu vo je.

RO BO TAI
Dau ge lį ru ti ni nių dar bų už žmo-
nes jau da ro ro bo tai, ta čiau jie vis 
la biau kė si na si ir į pro fe si jas, ku-
rios tra di ciš kai pri ski ria mos žmo-
gaus ran kų dar bui. Ši ro bo ti za ci ja 
sė ja ne ri mą: 88 pro c. lie tu vių ma-
no, kad ro bo tai ke lia grės mę dar-
bo vie toms, o se ri ji nės ga my bos 

]

]

kū ri niai jiems at ro do neau ten tiš-
ki ir pra ra dę žmo giš ką jį ry šį. Ir 
nors lie tu viai jaut rūs kai nai, net 
treč da lis rink tų si ko ky biš ką ir 
bran ges nį ran kų dar bo daik tą, o 
ne pi ges nį se ri ji nės ga my bos ana-
lo gą.

PIR MIE JI
Pa se nu sią ir prie lai das su kčia-
vi mui su da ran čią at si skai ty mo 
plas ti ki nė mis kor te lė mis sis te mą 
Lie tu vos ve žė jai pir mie ji Eu ro po-
je kei čia ino va ty via tech no lo gi ja. 
Da lis trans por to įmo nių ku ro pir-
ki mą val do per FG Fuel sis te mą. 

Ino va ci ją su kū rios įmo nės „Fi-
nan ce Group“ at sto vų tei gi mu, 
nau jo ji tech no lo gi ja trans por to 
įmo nėms su pap ras ti na ku ro pir-
ki mo pro ce sus, o de ga li nių tink-
lams pa de da su ma žin ti ei les ir 
iš veng ti va gys čių.

]
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Vėl su si rin kę Lie tu vos 
po li ti nių ka li nių ir trem ti-
nių są jun gos Vil ka viš kio 
ra jo no sky riaus na riai 
ap ta rė to li mes nę sa vo 
or ga ni za ci jos veik lą.

Praei to penk ta die nio po pie tę į 
„Ca ri to“ or ga ni za ci jos sa lę Vil-
ka viš ky je rin ko si Si bi ro ir Vo kie-
ti jos trem ti niai. Or ga ni za to riai 
bu vo ma lo niai nu ste bin ti ir dė-
kin gi, kad po il gos per trau kos vi-
si taip gau siai da ly va vo, at vy ko 
žmo nių ne tik iš Vil ka viš kio, bet 
ir iš ato kes nių vie to vių – Gi žų, 
Ky bei kių kai mo.

Il gai ne si ma tę bend ra žy giai 
džiau gė si ga li my be vėl su si tik ti, 
pa si ma ty ti, pa bend rau ti. Gai la, 
kad dėl ne lauk tų li gų su si rin ki-
me ne ga lė jo da ly vau ti net pen ki 
pa grin di niai Po li ti nių ka li nių ir 
trem ti nių są jun gos ra jo no sky-
riaus Ta ry bos na riai.

Su si rin ku sie ji ap ta rė or ga ni-
za ci jos si tua ci ją ir nu spren dė at nau jin ti ir 
to liau tęs ti jos veik lą. Čia pat, sa lė je, bu vo 
su rink tas or ga ni za ci jos na rio mo kes tis, ku-
rį bal sa vi mo bū du bu vo nu spręs ta šiais me-
tais dviem eu rais pa di din ti.

Po ofi cia lio sios renginio da lies kon cer-
ta vo nau jai su si kū ręs trem ti nių an samb lis 
„Tremtinys“, sa vo dai no mis su si rin ku sie-
siems pri mi nęs sun kią trem ti nio da lią, 
svetimoje žemėje pa tir tus pa že mi ni mus ir 

tė vy nės Lie tu vos il ge sį. Kar tu su an samb liu 
dai na vo vi sa sa lė.

Al gi man tas ŠE RO NAS
Po li ti nių ka li nių ir trem ti nių są jun gos 

Vil ka viš kio ra jo no sky riaus na rys

At gai vi nę skyriaus veik lą trem ti niai 
nu ta rė su si tik ti daž niau

Po il gos per trau kos su bur tus Po li ti nių ka li nių ir trem ti nių są jun gos na rius Al gi man tas 
Še ro nas ir Lui za Bi lic kie nė kvie tė su si tik ti daž niau. Ro mo ČĖP LOS nuo tr.

S

„Auginu save – auginu pasaulį“

Projektą re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das

Užgavėtojai kir to bly nus ir de gi no Mo rę

Šie met kaip ir ne bu vo ką vy ti iš 
kie mo – anei snie go, anei šal čių, 
ko kia čia žie ma. Bet Už ga vė nių 
neatš vęs ti, bly nų ne pri si kirs ti 
ir ar tė jan čio pa va sa rio de ra mai 
ne su tik ti – nė už ką!

Tai gi šven tė vil ka viš kie čiai Už ga vė nes iš 
vi sos šir dies. Ir vi jo lauk be snie gę žie mą, 
niū riai pil kas die nas bei tam sius va ka rus.

Kaip nie kad tran kiai ir sma giai žie mos 
pa ly dos su reng tos prie Vil ka viš kio kul-
tū ros cent ro. Bly nų be lau kian čią mi nią 
links mi no mu zi kan tai, strak sė jo ma žie ji 
šo kė jai, mer gi nas už ka sų tam pė per si ren-
gė liai, o vi sus svar biau sius įvy kius ko men-
ta vo ryš kiai iš si da žiusios či go nės. 

Šven tė je vi si su ži no jo ir ge rą nau jie-

ną: kad ra jo ne yra vi sas bū rys nuo sta bių 
ku li na rų. Ne tik ka vi nės „Du gai de liai“ ir 
„Pe ga sas“, bet ir Ma ri jam po lės pro fe si nio 
ren gi mo cent ro Vil ka viš kio sky rius, ir Vil-
ka viš kio tre čio jo am žiaus uni ver si te tas, ir 
Vil ka viš kio mo ki nių sa vi val dų in for ma vi-
mo cent ras, ir net po li ti kai – LSDP Vil ka-
viš kio sky rius – su da ly va vo bly nų ke pi mo 
var žy tu vė se. Dar vie ni var žo vai, bul vi nių 
bly nų pri ke pęs Vil ka viš kio šiau rie tiš ko jo 
ėji mo klu bas, pa skel bė ne tgi ku rian tis Bul-
vės par ti ją, į ku rią tuoj pat at si ra do vi sa 
ar mi ja pre ten den tų.

De gus tuo ti įmant riai de ko ruo tus ir gar-
džiai kve pian čius bly nus gar bė te ko ma-
žie siems gur ma nams iš „Eg lu tės“ lop še lio 
dar že lio: ati džiai ra gau jant iš kiek vie no 
pa dėk lo bu vo iš rink ti ir gra žiau si, ir ori gi-
na liau si, ir ska niau si ke pi niai.

Už ga vė nių pro ga va ka rie nės ne rei kė jo 

ga min ti ir bū riui šei mi nin kių, mat jų vy-
rai vie nas už ki tą spar čiau pil vus pri si kim-
šo bly nų val gy mo var žy bo se.

Čia pat ke pa mais karš tais bly nais vai ši-
no si ir ki ti šven tės da ly viai. O po ne ly gios 
La ši ni nio ir Ka na pi nio ko vos, kaip vi suo-
met, la biau siai nu ken tė jo... Mo rė: sto tin ga 
Už ga vė nių gra žuo lė ber ži niu lie me niu, vi-
są va ka rą šven tę ste bė ju si iš šo no, ga liau-
siai bu vo su de gin ta.

Te gu ne taip gau siai, bet ne ma žiau 
sma giai Už ga vė nės pa mi nė tos įvai riuo-
se ra jo no kam pe liuo se. Kau kė ti, links mi, 
tau kuo tais nuo rie bių bly nų pirš tais šven-
čių da ly viai bend ra vo, dai na vo, šo ko bei 
pleš ki no žie mą sim bo li zuo jan čias Mo res. 
Ir tai bu vo ga lu ti nis bei ne nu gin či ja mas 
pa reiš ki mas, kad žmo nės jau pa siil go pa-
va sa rio.

„San ta kos“ inf.

Virš muzikantų klausančios minios žvalgėsi stotinga Morė.S

Bran gūs tė ve liai!
De be sų švel nu mas ne pri lygs ta 
 jaus mui,
Pa tir tam kar tu gy ve ni me bend ram,
Nep ri lygs ta aist rai skry dis paukš čio,
Nes pa tir ti duo ta tai ne kiek vie nam.
Kur ga lė tum ras ti dan gų sa vo sie lai,
Jei ne Jū sų ty ros lai mės na muo se?
Kur ga lė tum pa si slėp ti vie nai die nai,
Jei gu ne pas Jus – lai min gų šir dy se?
Ge ra mums pa jus ti Jū sų šei mos lai mę
Ir ži not, kad vie tos čia vi siems už teks.
Do va ną priim kit – mū sų vi sų mei lę –
Te gu Jū sų dan gūs nie kad neuž tems.

Jo ną ir Ma ri ją 
SAN KAUS KUS,
gy ve nan čius Stir nė nų kai me,

auk si nių ves tu vių me ti nių 
pro ga svei ki na

duk ra Ra sa, sū nūs Vir gi li jus ir 
Re gi man tas su šei mo mis.

Užsk. 483

SVEIKINAME

ATMINTIS

Mažieji degustatoriai turėjo nustatyti, kieno blynai skaniausi. 
Eglės MIČIULIENĖS nuotr. 

S

Šventėje sukiojosi išdidus Lašininis.S
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Ka pe los „Že my na“ va do vė Ri ma Gliau bi cie nė: 
„Ma žiau kal bų, dau giau mu zi kos“
To ma BIRŠ TO NĖ

Va sa rio pra džio je vy ku sio-
se Sū du vos kraš to kai mo 
ka pe lų var žy tu vė se „Grok, 
Jur ge li 2020“ ge riau siu 
kolektyvu bu vo pri pa žin ta 
ky bar tiečių „Že my na“, o 
jos va do vė Ri ma Gliau bi cie-
nė pir mą kar tą ta po jung-
ti nės ka pe los di ri gen te ir 
di ri ga vo to kiam gau siam 
mu zi kan tų būriui.

Anks ty vas mu zi ki nis 
ke lias
Mei lę mu zi kai Ri ma pa vel dė jo 

iš šeimos. Mo te ris pa sa ko jo, kad 
abu jos tė vai dai na vo cho re, mu zi-
ka ne bu vo sve ti ma vy res nei se sei 
bei dvy niui bro liui. Di džiu lį įspū-
dį tuo met vos pen ke rių me tų su-
lau ku siai mer gai tei pa li ko na mo 
par vež tas pia ni nas, ku ris bu vo 
skir tas se sei, nes ši lan kė mu zi kos 
mo kyk lą. Pa ma čiu si gro jan čią vy-
res nė lę, Ri ma ne ga lė da vo su si lai-
ky ti ir bent trum pam pri si lies da-
vo prie pia ni no kla vi šų.

„Ma nęs nie kas ne mo kė skam-
bin ti šiuo inst ru men tu. Pir ma sis 
kū ri nys, ku rį iš mo kau gro ti pia ni-
nu, – Al gi man to Rau do ni kio „Skin-
siu rau do ną ro žę“. Nors ir tu riu 
ab so liu čią klau są, bet pra džio je 
gro jau vie na ran ka, o tik vė liau abiem“, 
– vai kys tės pri si mi ni mais da li jo si R. Gliau-
bi cie nė.

Vos su lau ku si sep ty ne rių Ri ma iš lai kė 
sto ja muo sius eg za mi nus į Na cio na li nę Mi-

ka lo jaus Kons tan ti no Čiur lio nio me nų mo-
kyk lą ir iš vy ko mo ky tis į Vil nių. Pa sak R. 
Gliau bi cie nės, tai bu vo la bai sun kus lai ko-
tar pis. Vi sus bui ti nius dar bus, pra de dant 
uni for mos ly gi ni mu ir bai giant skal bi mu, 

rei kė jo da ry ti pa čiai be suau gu sių jų 
pa gal bos. Ji ne kar tą ken tė vy res nių 
moks lei vių pa ty čias, o kar tais ne tek-
da vo ir ska nes nio kąs nio. Be si mo-
kančiai ant ro je kla sė je Ri mai bu vo 
ki lęs no ras mes ti mo kyk lą ir grįž ti 
at gal į tė viš kę. Ta čiau tė vų pa ska tin-
ta ji tę sė moks lus ir bai gė M. K. Čiur-
lio nio me nų mo kyk lą.

Di džiau sius pri si mi ni mus mo te riai ke-
lia bu vę M. K. Čiur lio nio me no mo kyk los 
smuiko klasės dės ty to jai Pra nas Ste pa no-
vas ir prof. Sau lius Son dec kis. Kybartietę 
la bai ža vė jo prof. S. Son dec kio mo ky mo 

me to dai. Dės ty to jas leis da vo įsi-
jaus ti į kon cert meis te rio vaid me-
nį ir liep da vo va do vau ti sty gi nių 
inst ru men tų gru pei.

„Maestro Pranas Ste pa no vas 
bu vo lyg tė vas, ku ris ly dė jo ma ne 
vi sus 11 me tų, kol mo kiau si me nų 
mo kyk lo je. Ne kar tą te ko sve čiuo-
tis jo na muo se, ten re pe tuo ti ir 
val gy ti pie tus prie bend ro sta lo“, 
– kal bė jo R. Gliau bi cie nė.

Gim ti nė je su bū rė ka pe lą
Bai gu si me nų mo kyk lą Ri ma 

įsto jo į Lie tu vos mu zi kos ir teat ro 
aka de mi jos Klai pė dos fa kul te tą, 
bet stu di jų pla nus su jau kė pa žin-
tis su būsimu vy ru. Mo te ris ne-
tru kus iš te kė jo, su si lau kė vai kų 
ir nu spren dė iš Klai pė dos grįž ti 
į Ky bar tus. Paau gus atžaloms, Ri-
ma įsi dar bi no kul tū ros na muo se 
ka si nin ke. Ku riam lai kui praė jus, 
šo kių ko lek ty vų va do vė Ire na Šu-
no kie nė pa pra šė R. Gliau bi cie nės 
pagro ti pia ni nu per šo kių re pe ti ci-
jas ir ra gi no su bur ti ka pe lą.

„Aš vi są gy ve ni mą bū siu dė kin-
ga bu vu siai bro lio žmo nai Ire nai 
Šu no kie nei, nes tik jos dė ka su si-

bū rė „Že my na“, – sa kė R. Gliau bi cie nė.
Pra džio je ka pe lą su da rė tik būg ni nin-

kas, 2 akor deo nis tai ir smui ki nin kė. Va do vė 
greitai pa dė jo nau jo kams per pras ti inst ru-
men tus, nes ne vi si na riai tu rė jo mu zi ki nį 
iš si la vi ni mą.

„Per pir mą sias re pe ti ci jas vie nam mu-
zikantui pa da viau na tas, o jis ne vi sas pa ži-
no jo, bet da bar pui kiai gro ja iš na tų, – pa-
sa ko jo „Že my nos“ va do vė. – Vos susirinkę 
pradedame groti ir aš nuolat kartoju: ma-
žiau kalbų, daugiau muzikos.“

Nukelta į 10 p.]

Jau 44 me tai Ky bar tuo se ren gia-
mos mies to krep ši nio pir me ny-
bės. Šie met tris de šim tą kar tą jos 
vy ko bu vu sio mo kyk los di rek to-
riaus A. Ža ko at mi ni mo tau rei lai-
mė ti. Tau rę iš ko vo jo „Gud kai mio“ 
krep ši nin kai.

Šių me tų pir me ny bė se da ly va vo pen kios ko-
man dos. Vi sos eki pos tar pu sa vy je su žai dė 
po vie nas rung ty nes.

Pus fi na lių ko vos tarp „Si med vos“ ir 
„Mė gė jų“ bei „Gud kai mio“ ir „Ke tur kai-
mio“ vy ko la bai at kak liai. Pir mo je po ro je 
kiek ne ti kė tai „Mė gė jai“ re zul ta tu 93:86 
pa lau žė „Si med vą“. Fan tas tiš kas rung-
ty nes su žai dė jau niau sias (16 me tų) pir-
me ny bių da ly vis Ro kas Dai li da vi čius. Jis 
„Mė gė jams“ pel nė 22 taš kus (įme tė net 6 
tri taš kius). Ki ta me pus fi na ly je „Gud kai-
mis“ 84:82 pra no ko „Ke tur kai mį“. Va sa rio 
22 d. Ky bar tų „Sau lės“ pro gim na zi jos spor-
to sa lė je pa lai ko mos žiū ro vų dėl tre čios 
vie tos žai dė „Ke tur kai mio“ ir „Si med vos“ 
ko man dos. Nuo pir mų su si ti ki mo aki mir kų 
vy ko at kak li ly gių var žo vų ko va. Tik pa sku-
ti nė mis rung ty nių mi nu tė mis sėk min gai 
V. Mor ke vi čiaus rea li zuo ti aš tuo ni bau dos 

me ti mai lė mė „Ke tur kai mio“ per ga lę re zul-
ta tu 88:78. Nu ga lė to jams 20 taš kų pel nė V. 

Mor ke vi čius, pra lai mė ju sie siems 22 taš kus 
su rin ko M. Ki jaus kas.

Fi na li nės rung ty nės taip pat vy ko la bai 
įdo miai. 

Pir mą jį kė li nį 23:20 lai mė jo „Mė gė jų“ 
krep ši nin kai, ta čiau po ant ro jo vi sas jė-
gas su tel kęs „Gud kai mis“ len kė var žo vus 
49:37. Vė liau žai di mo są ly gas jau dik ta vo 
bū tent „Gud kai mio“ krep ši nin kai. Ne su lai-
ko mas jų gre to se bu vo E. Ma sai tis, pel nęs 
39 taš kus. „Mė gė jai“ pra dė jo sku bė ti, mes-
ti ne pa si ruo šę ir ko man da pa ty rė skau dų 
pra lai mė ji mą 69:101. Pra lai mė ju sių jų gre-
to se re zul ta ty viau sias bu vo D. Ga li nai tis. 
Jis pel nė 20 taš kų.

Pir me ny bių už da ry me svei ki ni mo žo-
džius ko man doms ta rė Ky bar tų se niū nas 
R. Šu no kas, Pa sau lio ky bar tie čių drau gi-
jos na rys A. Vai čai tis, AB „Ro kiš kio sū ris“ 
at sto vė R. Dai li da vi čie nė. A. Ža ko at mi ni-
mas pa gerb tas ty los mi nu te, pri si min ta 
Ky bar tų mies to krepšinio pir me ny bių is to-
ri ja. Pir mos vie tos me da liais, pe rei na mą ja 
A. Ža ko at mi ni mo tau re ir pi ni gi niu pri zu 
po me tų per trau kos ap do va no ta „Gud kai-
mio“ ko man da. Ant ros vie tos me da liai ir 
pi ni gi nis pri zas ati te ko „Mė gė jų“ ko man-
dai, tre čios vie tos ap do va no ji mai – „Ke tur-
kai mio“ krep ši nin kams. Pi ni gi nius pri zus 
ko man doms sky rė bu vęs ky bar tie tis vers li-
nin kas V. Balt ru šai tis.

Nukelta į 7 p.]

Mies to pir me ny bė se trium fa vo „Gud kai mio“ krep ši nin kai

Užsk. 486

Po me tų per trau kos A. Ža ko at mi ni mo tau rė vėl grį žo į „Gud kai mio“ ko man-
dos krep ši nin kų ran kas. Au to riaus nuo tr.

S

Sėkmingai debiutavusi kaip dirigentė, Rima Gliaubicienė dabar gailisi, kad anksčiau neišdrįso 
diriguoti kelioms kapeloms. Ge di mi no JO KŪ BAI ČIO nuo tr.

S

Dabar didžiąją laiko dalį 
užima pasiruošimas 
pavasarį Kybartuose vyksiančioms 
„Kapelų vakaruškoms“.
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My li ma jam iš siųs ta in ty mi nuo trau ka 
už trau kė ai bę ne ma lo nu mų
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Tė vai, ku rie ne si do mi, ką jų vai kai 
vei kia in ter ne te, tu rė tų ne nus teb-
ti vie ną die ną su lau kę pa rei gū nų 
vi zi to. Toks akib rokš tas nu ti ko 
mū sų ra jo no gy ven to jai, ku rios 
duk ra, pa si ro do, pla ti no po rnog-
ra fi ją.

Iš siun tė nuo trau ką
To kio at ve jo, su ko kiu tei sė sau gi nin kai 

su si dū rė mū sų ra jo ne, ko ge ro, dar ne bu vę. 
Vai kų po rnog ra fi jos pla ti ni mo by las nag ri-
nė jan tys pa rei gū nai ne re tai at sklei džia to-
kia veik la už sii man čius suau gu sius vy rus, 
ta čiau kad tuo už siim tų ne pil na me tė mer-
gai tė, dar nepasitaikė.

Ko ge ro, ir pa ti sep ty nio lik me tė ne ma-
nė da ran ti nu si kal ti mą, kai nu fo tog ra fa-
vu si sa vo ly ti nius or ga nus per feis bu ką 
nuo trau ką iš siun tė drau gui. Kaip vė liau 
pa rei gū nams pa sa ko jo su tri ku si moks lei-
vė, to pa pra šęs pa ts vai ki nas, su ku riuo tuo 
me tu jie du bu vo po ra.

Tie sa, vy res nią ją kar tą šo ki ruo tų ži-
nia, kad mer gi na vai ki ną, ku riam iš siun tė 
in ty mią nuo trau ką, gy vai te bu vo ma čiu si 
tris kar tus. Ta čiau to kį vai ki no pra šy mą 
sep ty nio lik me tė priė mė vi sai na tū ra liai 
ir jį įvyk dė. Vi sa tai vy ko per moks lei vių 
ato sto gas, pir mą ją praė ju sių me tų die ną. 
Nuot rau ka į drau go feis bu ko pa sky rą nu-
skrie jo prieš pat vi dur nak tį. Kam ji bu vo 
rei ka lin ga pil na me čiam vai ki nui, ga li ma 
tik pa spė lio ti.

Pri va tu, bet vie ša
Ko ge ro, dau ge lis mei lės nuo ty kius in-

ter ne tu rez gan čių ir in ty mio mis nuo trau ko-
mis be si da li jan čių jau nų žmo nių nie ka da 
ne su si mąs tė apie tai, kad fotografijas ga li 
pa ma ty ti ne vien ad re sa tas, ku riam jos siun-
čia mos. Tad kad ir ko kio pri va tu mo be si ti-
kė tu me sa vo pa sky ro se, tu ri me įsi kal ti į gal-
vą, jog virtuali erd vė yra vie ša: in for ma ci ja 
pa sie kia ma vie šą ją erd vę pri žiū rin čioms 
ins ti tu ci joms ir jos bet ka da ga li ma ty ti, ką 
kau pia te ir kuo da li ja tės.

Tai gi mer gi nos siųs tą nuo trau ką ap ti ko 
feis bu ką pri žiū rin ti ins ti tu ci ja – JAV Din gu-

sių ir iš nau do ja mų vai kų na cio na li nis cent-
ras. Bū tent ši ins ti tu ci ja vie šo jo je erd vė je 
filt ruo ja vi są in for ma ci ją, su si ju sią su vai kų 
iš nau do ji mu. Tad Lie tu vos kri mi na li nės po-
li ci jos biu ras nuo lat gau na pra ne ši mus, jei 
Din gu sių ir iš nau do ja mų vai kų na cio na li-
nis cent ras ap tin ka su mū sų ša lies pi lie čiais 
su si ju sių pla ti na mų po rnog ra fi jos vaiz dų 
ar ki to kios in for ma ci jos.

Do mi no fil mai
Lie tu vos kri mi na li nės po li ci jos biu ras 

ga vo in for ma ci jos apie paaug lės iš siųs tą 
nuo trau ką. Tie sa, tuo met dar nie kas ne ži-
no jo, kas iš tie sų yra nuo trau kos au to rius 
ir siun tė jas, mat pa rei gū nams bu vo per-
duo tas tik kom piu te rio, ku ris siun tė mi nė tą 

elekt ro ni nę by lą, IP ad re sas. Pa gal jį bu vo 
nu sta ty tas tik ra sis įren gi nių sa vi nin kas. 
Tad praė ju sių me tų ge gu žės 13 d. po pie tę į 
paaug lės na mus pa si bel dė kri mi na lis tai, pa-
ro dę mer gi nos ma mai kra tos or de rį.

Bu vo pa tik rin ti vi si na mų in ter ne to 
ry šį nau do jan tys įren gi niai. Pa rei gū nai 
ne tru ko iš siaiš kin ti, jog in ty mi nuo trau ka 
bu vo siųs ta iš ne pil na me tės mo bi lio jo te le-
fo no „Wi ko Sunset“. Jį pa rei gū nai paė mė 
per kra tą. Ap žiū rė ję te le fo no tu ri nį po li ci-
nin kai ap ti ko ir ki tos juos do mi nu sios in-
for ma ci jos.

Pa si ro do, paaug lė jau ku ris lai kas do-
mė jo si po rnog ra fi niais fil mais ir ki ta vi-
zua li ne in for ma ci ja. Pas ją ras ta 41 rink-
me na su po rnog ra fi nio po bū džio vaizdais. 
Iš jų 18 fai lų su vaiz dais, ku riuo se ly tiš kai 
iš nau do ja mi as me nys, jau nes ni nei 18 me-
tų. Dar 4 po rnog ra fi nio po bū džio fai luo se 
as me nų am žiaus iden ti fi kuo ti ne ga li ma, 
li ku siuo se „įam žin ti“ suau gu sie ji. Ke liais 
fai lais mer gi na per „Mes sen ger“ pro gra-
mė lę pa si da li jo ir su sa vo drau gu.

Įvė lė smal su mas
Lie tu vos bau džia mo jo ko dek so 309 

straips nis tam, kas pa ga mi no, įgi jo, lai kė, 
de monst ra vo, rek la ma vo, siū lė ar ba pla ti-
no po rnog ra fi nio tu ri nio da ly kus, ku riuo se 
vaiz duo ja mas vai kas ar ba as muo pa tei kia-
mas kaip vai kas, ar ba pa si nau do da mas 
in for ma ci nė mis ir ry šių tech no lo gi jo mis 
ar ki to mis prie mo nė mis įgi jo ar su tei kė 
priei gą prie po rnog ra fi nio tu ri nio da ly kų, 
ku riuo se vaiz duo ja mas vai kas ar ba as muo 
pa tei kia mas kaip vai kas, nu ma to bau dą ar-
ba lais vės atė mi mą iki ket ve rių me tų.

Sep ty nio lik me tė pa rei gū nams aiš ki no 
ne tu rė ju si tiks lo kaup ti ar pla tin ti po rnog-
ra fi nio tu ri nio in for ma ci jos, o to kius fil mus 
pa ti in ter ne to sve tai nė je žiū rė ju si iš smal su-
mo. Ji ne pas te bė jo, kad vi si fil mai li ko au to-
ma tiš kai iš sau go ti jos te le fo ne. Moks lei vė 
pri pa ži no sa vo kal tę ir la bai gai lė jo si.

Po li ci jai kol kas ne pa vy ko ras ti jos drau-
go, ku riam mer gi na siun tė drau džia mo 
po bū džio in for ma ci ją. Vai ki nas išvykęs į 
už sie nį, to dėl pa skelb ta jo paieš ka.

Bau dą mo kės pa ti
Ne pil na me tės by lą nag ri nė jęs ir baus-

mę sky ręs tei sė jas at si žvel gė į kal ti na mo-
sios as me ny bę: mer gi na anks čiau ne teis ta, 
ad mi nist ra ci nė mis nuo bau do mis ne baus-
ta, mo ko si, gy ve na su tė vais, sa vo kal tę 
pri pa ži no, gai li si. Teis mas kons ta ta vo, kad 
dėl įvykdytų nu si kal ti mų ža la nie kam ne-
padaryta, o pa tys nepilnametės nu si kal ti-
mai bu vo lem ti paaug liš ko smal su mo.

Kal ta pri pa žin ta mergina nu baus ta 800 
eu rų bau da. Tie sa, teis mo die ną jai jau bu-
vo su ka kę 18 me tų, to dėl at sa ky ti už pa da-
ry tą nu si kal ti mą te ko pa čiai, o ne tė vams. 
Mer gi na pa ža dė jo per skir tą vie nų me tų lai-
ko tar pį su mo kė ti bau dą, mat yra dir bu si ir 
tu ri sa vų san tau pų.

Be ne la biau siai mer gi nai gai la mo bi lio-
jo te le fo no „Wi ko Sun set“, mat ja me bu vo 
sau go ma ne tik įsta ty mo drau džia ma, bet 
ir ki ta pri va ti in for ma ci ja, drau gų kon tak-
tai, nuo trau kos. Te le fo ną, kaip nu si kal ti mo 
įran kį, teis mo įsa ky mu nu tar ta kon fis kuo ti 
ir su nai kin ti.

Ši is to ri ja mer gi nai taps vi so gy ve ni mo 
pa mo ka. Ko ge ro, jai dau giau ne kils no ras 
žiū rė ti fil mų apie sek sua liai iš nau do ja mas 
mer gai tes ir siun ti nė ti vi suo me nė je ne pa do-
rio mis va di na mų nuo trau kų. Juo lab kad su-
ži no jo, jog jas ga li pa ma ty ti ne vien šir dies 
drau gas, bet ir vi sai pa ša li niai as me nys.

Virtualiai bendrauti įpratę paaugliai kartais net neįtaria darantys nusikaltimą.
 Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Paauglės telefone 
rastas 41 failas 
su pornografiniais 
filmais ir kita tokio 
turinio informacija.

Atkelta iš 6 p.

Ky bar tų mies to se niū ni ja (se niū nas R. Šu no-
kas), ra jo no Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
Švie ti mo, kul tū ros ir spor to sky rius (vy riau-
sia sis spe cia lis tas A. Že mai tai tis) įstei gė pri-
zus ge riau siems pir me ny bių žai dė jams. Jais 
pri pa žin ti gy nė jas T. Žvirb lis, puo lė jas D. Ga-
li nai tis, vi du rio puo lė jas K. Mi ku tis. Vi si šie 
krep ši nin kai – iš „Mė gė jų“ ko man dos.

Bu vo ap do va no ti ir kiek vie nos ko man-
dos ge riau si žai dė jai. Ky bar tų se niū ni jos 
įsteig ti pri zai ati te ko M. Ki jaus kui („Si med-
va“), K. Bu raus kui („Gud kai mis“), E. Rač-
kaus kui („Mė gė jai“), L. Bis kiui („Tū zas“), 
V. Mor ke vi čiui („Ke tur kai mis“).

AB „Ro kiš kio sū ris“ at sto vė R. Dai li da-
vi čie nė įtei kė pri zus jau niau siam ir vy-
riau siam pir me ny bių žai dė jams – R. Dai li-

] da vi čiui ir E. Balt ru šai čiui.
Pri zą nau din giau siam žai dė jui įstei gė 

bu vęs ky bar tie tis, il ga me tis šių pir me ny bių 
da ly vis A. Neš čio kas. Ap do va no ji mas ati te-
ko E. Ma sai čiui („Gud kai mis“).

Pers pek ty viau sio pir me ny bių žai dė jo 
pri zu, ku rį įstei gė Ky bar tų no ta ras ir krep ši-
nin kas R. Ki vy lius, ap do va no tas „Ke tur kai-
mio“ ko man dos žai dė jas B. Bra zaus kas.

Ko rek tiš kiau sia pri pa žin ta ir Pa sau lio 
ky bar tie čių drau gi jos pi ni gi niu pri zu ap do-
va no ta „Tū zo“ ko man da. Pri zą įtei kė drau-
gi jos at sto vas A. Vai čai tis.

Prie šių tra di ci nių var žy bų su ren gi mo 
pri si dė jo tei sė jai A. Ka ra lius, R. Lin ke vi čius, 
T. Ven cius, K. Bu raus kas, V. Va lio kas ir V. Je-
go ro vas.

Juo zas MU RI NAS
Var žy bų vyr. tei sė jas

Mies to pir me ny bė se trium fa vo 
„Gud kai mio“ krep ši nin kai

Ieškok Vilkaviškio krašto ir Lietuvos naujienų savo telefonewww.santaka.info
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Atkelta iš 3 p.

Ra jo no švie ti mo įstai gų va do vai in for-
ma vo, jog šiuo me tu re gu lia riai de zin fe-
kuo ja vie šą sias erd ves, laip tų tu rėk lus, 
du rų ran ke nas, suo lus ir kt. 

Ga li miems ko ro na vi ru so at ve jams 
pa si ren gusios ir gy dy mo įstai gos. Vil ka-
viš kio li go ni nės va do vas Li nas Bla žai tis 
sa kė, jog nu ma ty da mi ga li mą si tua ci ją 
iš anks to nu si pir ko di des nį kie kį de zin-
fek ci nių me džia gų. Ka dan gi gy dy mo 
įstai go se pa tal pų grin dys bei pa vir šiai 
ir taip de zin fe kuo ja mi ke lis kart per die-
ną, jo kių pa pil do mų prie mo nių kol kas 
ne siim ta, ta čiau pa reng tos izo liuo tos 
pa tal pos ga li miems li go niams, me di ci-
ni nis per so na las ap rū pin tas ap sau gos 
prie mo nė mis.

] Ra jo no Sa vi val dy bės administraci-
jos vy riau sia sis ci vi li nės sau gos spe cia-
lis tas Ro ber tas Fi še ris va kar in for ma vo, 
jog mū sų ša lies te ri to ri jo je kol kas nė ra 
nė vie no ko ro na vi ru so at ve jo, tad pa ni-
kuo ti tik rai ne ver ta. 

Žmo nės tu rė tų elg tis taip, kaip ir kiek-
vie nos gri po epi de mi jos me tu: lai ky tis 
as me ni nės hi gie nos ir rū pes tin gai kuo 
daž niau, kaskart ne ma žiau kaip 20 se-
kun džių plau ti ran kas šil tu van de niu ir 
mui lu. Jei lan ko tės su si bū ri mo vie to je, 
ku rio je ne tu ri te ga li my bės nu si plau ti 
ran kų, jas de zin fe kuo ki te al ko ho li niu 
ran kų an ti sep ti ku. Jei ran ki nė je ar ki še-
nė je to kio ne tu ri te, kol ne nu sip lo vė te 
ran kų, sten ki tės ne lies ti jo mis vei do.

„San ta kos“ inf.

Svar bu elg tis sau giai, 
bet ne pa ni kuo ti KORONAVIRUSAS
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Me tus ma mog ra fu dir ban tys medikai 
skai čiuo ja iš gel bė tas gy vy bes
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Nors at ro do, kad iš sva jo tą jį 
apa ra tą Vil ka viš kio li go ni nės 
ra dio lo gai ga vo vi sai ne se-
niai, jau su ka ko me tai, kai jis 
at lie ka la bai svar bius ty ri-
mus. Per šį lai ką nu sta ty ta 
ne vie na pa to lo gi ja ir pa cien-
tės iš siųs tos gy dy tis.

Skeptikų neklausė
Prieš ke le rius me tus, kai li go ni nė 

dar tik pla na vo įsi gy ti ma mog ra fą, 
bu vo ne ma žai skep ti kų, ta čiau da bar 
me di kai džiau gia si ne pa si da vę pa sta-
rų jų įta kai ir dė ję vi sas pa stan gas, 
kad įsi gy tų bran gų apa ra tą. Skep ti kai 
kal bė jo, kad ne di de lia me mū sų ra jo-
ne to kį apa ra tą iš lai ky ti „neap si mo-
kės“ , nes trūks pa cien čių. Juo lab kad 
kai my ni nė je Ma ri jam po lė je ma mog-
ra fas vei kia ke le rius me tus ir kas met 
juo at lie ka ma apie 3 tūkst. ty ri mų. 
Ta čiau li go ni nės va do vas Li nas Bla-
žai tis bu vo at kak lus: net ir vie nas lai-
ku diag no zuo tas atvejis reikš tų, kad 
apa ra tas at si pir ko, nes tai iš gel bė jo 
žmo gaus gy vy bę.

Be veik 200 tūkst. eu rų kai na vęs 
įren gi nys į li go ni nę at ke lia vo 2018-
ųjų pa bai go je, ta čiau su tvar kius vi sus lei-
di mus ir ju ri di nius for ma lu mus dirb ti pra-
dė jo tik po po ros mė ne sių. 

Tai gi da bar sa vo dar bo me ti nes „at-
šven tęs“ ma mog ra fas jau džiugina pui-
kiais re zul ta tais: per me tus juo pa tik rin ta 

dau giau nei 2 tūkst. pa cien čių. Dau giau sia 
at lik ta pro fi lak ti nių pa tik rų pa gal Krū ties 
vė žio anks ty vo sios diag nos ti kos pro gra-
mą, ku ri skir ta 50–69 me tų am žiaus mo te-
rims. Lai ku diag no zuo tos apie dvi de šim-
tys vė ži nių pa ki ti mų.

Anks ty va diag nos ti ka
Ra dio lo gi jos sky riaus ve dė ja Dia na 

Bar čai tie nė pa si džiau gė, kad dau ge lį pa-
cien čių ga lė jo pra džiu gin ti: ma mog ra fi nis 
ty ri mas pa tvir ti no, kad krū ty se pa ki ti mų 
ne ras ta ir į se kan čią pa tik rą rei kės at vyk ti 

tik po dve jų me tų.
Vis gi bu vo at ve jų, kai pa ki ti mus 

krū ty se pa ste bė ję ra dio lo gai iš siun tė 
pa cien tes pas on ko lo gus kon sul tuotis 
į tre ti nio ly gio li go ni nę ir vil ka viš kie-
čių įtar ta diag no zė pa si tvir ti no – mo te-
rims nu sta ty tas krū ties vė žys.

Siun ti mas pas on ko lo gus ir vė žio 
diag no zė pa cien tes su kre čia, ta čiau 
gy dy to ja ra dio lo gė sa kė ga lin ti pa si-
džiaug ti tuo, kad su ma mog ra fu li ga 
nu sta to ma anks ty vo se sta di jo se, kai 
da ri nys tė ra ke lių mi li met rų ir pa ti 
mo te ris dar jo kių ne ga la vi mų ne jau-
čia, pa ki ti mų krū ty se neuž čiuo pia. 
Anks ty vo je sta di jo je nu sta ty tas vė žys 
leng viau gy domas, ge res nės pa svei ki-
mo pro gno zės.

Prit rau kia at si lie pi mai
Nors mū sų ra jo no mo te rys ir iki 

šiol gan ak ty viai da ly va vo pre ven ci nė-
je Krū ties vė žio anks ty vos diag nos ti kos 
pro gra mo je, at si ra dus ma mog ra fui sa-
vo ra jo no li go ni nė je jų ak ty vu mas dar 
pa di dė jo. Me di kai su lau kia pa cien čių 
ir iš Ša kių ra jo no bei Ma ri jam po lės, 
mat gan das apie at sa kin gai dir ban-
čias, švel niai su pa cien tė mis ap siei nan-
čias Vil ka viš kio li go ni nės ra dio lo gi jos 
tech no lo ges bei ra dio lo ges jau pa sie kė 
ir kai my ni nius mies tus.

Kal bin tos pa tik ros lau ku sios pa-
cien tės iš Ma ri jam po lės sa kė at vy ku-

sios įsi ti kin ti drau gių pa sa ko ji mais, kad 
Vil ka viš ky je at lie ka mas ma mog ra fi jos ty ri-
mas ne skaus min gas, mat anks čiau pa čioms 
te ko tu rė ti ki to kios pa tir ties.

Nukelta į 9 p.]

Kont ro liuo ti lai ką
Daž nai po dar bo žmo nės jau čia si pa-

var gę, iš se kę, jiems skau da gal vą – taip yra 
dėl to, jog ne tik dar be, bet ir na muo se mes 
di džią ją sa vo lai ko da lį pra lei džia me prie 
kom piu te rių ek ra nų. Ne vel tui vis daž niau 
links niuo ja mas ter mi nas – kom piu te ri nis 
re gos su tri ki mo sind ro mas (KRSS). Šiam 
sind ro mui bū din gi įvai rūs simp to mai, o vie-
nas pa grin di nių – pa var gu sios akys.

Šiuo lai ki niai žmo nės kuo to liau, tuo 
daž niau su si du ria su akių sau su mo pro ble-
ma, o pa grin di nė to prie žas tis daž nai bū na 
ne ri bo ja mas dar bas su kom piu te riu. Nors 
at si sa ky ti kom piu te rio šiais lai kais be veik 
neį ma no ma, ta čiau są mo nin gai kont ro liuo-
ti lai ką, pra lei džia mą dir bant su kom piu te-
riu, – bū ti na.

Leng viau sia tai pa da ry ti va do vau jan tis 
auk si ne 20-20-20 tai syk le, ku ri yra vie na 
efek ty viau sių ir leng viau siai pri tai ko mų 
pra kti ko je. Vis kas, ką jums rei kia pa da ry-
ti, tai dir bant kom piu te riu kas 20 mi nu čių 
da ry ti trum pą 20 se kun džių per trau ką, ku-
rios me tu patariama žiū rė ti į pa si rink tą 
daik tą 20 met rų at stu mu. Per šią trum pą 
per trau kė lę nor ma li zuo ja si akių mirk sė ji-
mas, su drėks ta akių obuoliai ir akių rau-
me nys at si pa lai duo ja.

Pa to gus dar bas
Jei gu jūs dir ba te sė di mą dar bą biu re, 

rei kė tų at kreip ti dė me sį ne tik į tai, kiek 
lai ko pra lei džia te prie kom piu te rio ir kaip 
daž nai da ro te per trau kas, bet ir į tai, ar jū-
sų dar bo vie ta yra pa to gi ne tik jū sų kū nui, 
bet ir jū sų akims.

Re ko men duo ja ma, kad kom piu te rio 
ek ra nas bū tų nu to lęs bent 40 cm. Sė dint 
ar čiau akys la biau įsi tem pia, to dėl jų rau-
me nys pa vargs ta. Taip pat svarbu ne pa-
mirš ti, jog į kom piu te rio ek ra ną rei kė tų 
žiū rė ti kam pu, kiek iš vir šaus. Taip pat 
la bai svar būs pa ties ek ra no pa ra met rai, 
ryš ku mas. Ek ra nas ne tu ri bū ti per ne lyg 
ryš kus ar per ne lyg tam sus. Blo giau sia, jog 
akys pri pran ta tiek prie la bai ryš kaus, tiek 
prie tam saus ek ra no ir mes ne pas te bė si-
me skir tu mo, ta čiau akys bus nuo la tos įsi-
tem pu sios ir vargs.

Svar bi oro ko ky bė
Pa tal pų mik rok li ma tas ypač svar bus 

žie mos se zo no me tu, kai ko ne vi są pa rą 
pra lei džia me šil do mo se pa tal po se. Sau sas 
oras pa tal po se, di de li tem pe ra tū rų po ky-
čiai tarp lau ko ir vi daus pa tal pų, drėg mės 
trū ku mas – vi sa tai smar kiai su si ję su pa di-
dė ju siu akių nuo var giu. Nuo sau so ir ne vė-

di na mo pa tal pų oro la bai sau sė ja akys, jos 
tam pa jaut rios. O sau sos ir jaut rios akys 
la bai grei tai pa vargs ta, kan ki na jaus mas, 
tar si į akis bū tų pri kri tę smė lio.

Rei kė tų re gu lia riai vė din ti pa tal pas ir 
drė kin ti pa tal pų orą, pa vyz džiui, išei nant 
pie tau ti pa lik ti pra vi rą lan gą, taip pat dau-
giau lai ko pra leis ti gry na me ore.

Re gu lia ri pa tik ra
Daž nas akių nuo var gis ga li slėp ti ir ki-

tas akių li gas, ku rių žmo gus iš kart ne pas-
te bi. To lia re gys tė ir as tig ma tiz mas – du 
pa slėp ti re gė ji mo su tri ki mai, apie ku riuos 
ga li sig na li zuo ti daž nas akių nuo var gis. 
To dėl per ne lyg daž nai jau čiant akių nuo-
var gį bū ti na kreip tis pas spe cia lis tus. Ty-
ri mai ro do, kad ko ne ket vir ta da lis (net 23 
pro c.) suau gu sių jų re gė ji mą tik ri na si kas 
ket ve rius–pen ke rius me tus, o 8 pro c. tai 
da ro dar re čiau. Ta čiau akis re ko men duo-
ja ma tik rin tis kas met.

Vi ta mi nai akims
Vi ta mi nas E ir vi ta mi nas C yra bū ti ni 

akies glei vių ga my bai, jie pa lai ko akies 
drėg mę, lė ti na se nė ji mą. Vi ta mi nas D ge-
ri na na tū ra lų re gė ji mo stip ru mą ir ašt ru-
mą. Jei gu akys la bai jaut rios švie sai, tai 
ga li reikš ti, jog trūks ta vi ta mi no B2. Taip 
pat šal tuo ju me tu rei kė tų var to ti Ome ga-
3 rūgš čių, ku rios stab do akių sau sė ji mą ir 
re gu liuo ja akis pū dį. 

Besis kun džian tiesiems akių nuo var giu 
rei kė tų pa si rū pin ti, kad mi ty bos ra cio ne 
at si ras tų dau giau rie bios žu vies, rie šu tų, 
avo ka dų ir cit ru si nių vai sių.

Pa gal pra ne ši mus spau dai

Akių nuo var gis – nau jo jo am žiaus li ga
Ne kant riau si dar ži nin kai jau iš bars tė 
pir mą sias sėk las šilt na miuo se ir lau kia 
sa lo tų ar ri di kė lių der liaus. Be si ruo-
šian tiesiems že mės dar bams me di kai 
pri me na, kad svar bu ap si sau go ti nuo 
stab li gės – re tos, ta čiau sun kios in fek ci-
nės li gos, pa žei džian čios ner vų sis te mą 
ir ne re tai pa si bai gian čios mir ti mi.

Nors vai kys tė je vi si esa me skie py ti 
nuo šios in fek ci nės li gos, de ja, po vak-
ci na ci jos žmo gaus or ga niz mas imu ni-
te tą įgau na maž daug de šimt me čiui. 
Bend ra stab li gės ir dif te ri jos vak ci na 
vai kai pa sku ti nį kart skie pi ja mi su lau-
kę 16 me tų. To dėl su lau kus 26-erių ir 
vė liau kas 10 me tų vak ci na ci ją rei kė tų 
at nau jin ti.

De ja, žmo nės re tai pa si nau do ja šia 
ga li my be, nors pa gal Na cio na li nę imu-
nop ro fi lak ti kos pro gra mą vy res ni nei 
26 me tų am žiaus as me nys mū sų ša ly je 
nuo šios li gos skie pi ja mi ne mo ka mai. 
Lie tu vo je suau gu sių jų skie pi ji mui nau-
do ja ma vak ci na ap sau go ne tik nuo 
stab li gės, bet ir nuo dif te ri jos.

Dir vo že mis – pa grin di nis stab li gės 
su kė lė jų re zer vua ras. Už sik re čia ma, 
kuo met su kė lė jo spo ros pa ten ka į or-
ga niz mą per žaiz dą. Ypač pa vo jin ga 
už terš ti žaiz das so do, dar žo, ga nyk lų 
že me. Su kė lė jas ga li pa tek ti ir per nu-
ša lu sius, nu de gu sius au di nius, gy vū nų 
įkan di mus.

Ar tė jant so do dar bams me di kai pri-
me na pa si rū pin ti sa vo sau gu mu. No rin-
tieji pa si skie py ti tu rė tų kreip tis į sa vo 
šei mos gy dy to ją.

„San ta kos“ inf.

Skie pi ja ma 
ne mo ka mai

Žai biš ku grei čiu be si vys tan čios skait me ni nės tech no lo gi jos, grei tas 
gy ve ni mo rit mas ir daž nas stre sas šiuo lai ki nio žmo gaus svei ka tai 
ke lia vis dau giau pro ble mų. Di džią ją sa vo lai ko da lį pra lei džia me 
biu ruo se prie kom piu te rių ek ra nų, to dėl na tū ra lu, jog XXI am žiu je 
žmo nės vis daž niau su si du ria su li ga, ku rią tik riau siai te ko pa tir ti 
kiek vie nam – as te no pi ja ar ba ki taip – akių nuo var giu. Akių nuo var gis 
ga li sig na li zuo ti ir ki tas akių li gas, tad bū ti na ži no ti, kaip to iš veng ti.

Ra dio lo gi jos tech no lo gės Ra sa Kar pa vi čie nė ir Da na Mi lin ke vi čie nė bei Ra dio lo gi jos sky-
riaus ve dė ja Dia na Bar čai tie nė pir muo sius dar bo me tus su ma mog ra fu va di na įdo miais 
ir sėk min gais. Au to rės nuo tr.
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Dar be merginą džiu gi na 
gė lės, na mie – bū rys el nių

Atkelta iš 3 p.

A. Ši kars kas pa sa ko jo, kad spe cia liai 
dėl el nių ne to li na mų pa si sė jo 3 ha 
žo lės, iš ku rios atei ty je ti ki si ga min ti 
šiems ra guo čiams skir tą pa ša rą. Nors 
šiuo me tu prie Gu de lių kai mo gy ven to-
jų na mų ga no si 11 el nių, dau giau čia 
jų ne la bai ir tilp tų.

„To kio dy džio ap tva re dau giau siai 
ga lė tų ga ny tis 14–15 ra guo čių, to dėl 
dar la biau iš plės ti jų ban dą bent kol 
kas ne ke ti na me. Be abe jo, si tua ci ja pa-
si keis tų, jei kas nors iš ap lin ki nių že-
mių sa vi nin kų su tik tų par duo ti sa vo 
val das“, – kal bė jo A. Ši kars kas.

Jau par si ga be nęs el nius į na mus, 
And rius su ren tė jiems pa sto gę, ku rio-
je ra guo čiai ga li slėp tis ly jant ar snin-
gant. Vis dėl to ko kių nors iš skir ti nių 
są ly gų šiems gy vū nams ne rei kia, o jų 
prie žiū ra nė ra la bai su dė tin ga.

El niai ver ti na mi dėl įvai rių prie-
žas čių – gro žio, mė sos, me džiok lės 
ar ra gų. Iš jų gau na mos pro duk ci jos 
mū sų ša ly je la biau siai ver ti na ma mė-
sa. Mė si nei el ni nin kys tei geriau siai 
tin ka jau ni, iki dve jų me tų am žiaus, 
gy vū nai. Be to, il giau juos au gin ti eko-
no miš kai neap si mo ka.

Ka dan gi moks liš kai įro dy ta, kad el nie na 
– itin svei ka mė sa, to dėl la biau siai ją pa ta-
ria ma val gy ti be si lau kian čioms mo te rims, 
ma žiems vai kams, li go niams, vy res nio am-
žiaus žmo nėms, ser gan tiems krau ja gys lių li-
go mis, cuk ri niu dia be tu ar ma žak rau jys te.

Kol kas Gu de lių kai mo gy ven to jai dar 
ne ži no, kur atei ty je rea li zuos užau gin tus 
ra guo čius. Va rian tų yra net ke li – veis ti ir 
par duo ti gy vus jau nik lius ar ba iš jau suau-
gu sių el nių mė sos da ry ti kol dū nus, ce pe li-
nus ir ki tą pa na šią pro duk ci ją.

Kin tan čios ten den ci jos
Tiek A. Tu me ly tei, tiek A. Ši kars kui el-

nių au gi ni mas yra la biau po mė gis nei vers-
las. Abu jie tu ri ki tus dar bus. And rius dir ba 
sta ty bų sek to riu je, o pas Auš ri nę į be veik 
pa čia me mies to cent re įsi kū ru sį kios ką vil-

]

ka viš kie čiai jau ne vie nus me tus už su ka nu-
si pirk ti gė lių.

Anks čiau mer gi na šia me kios ke dir bo 
samdoma par da vė ja, ta čiau pa tal pų sa vi-
nin kams nu spren dus šio je vie to je at si sa ky-
ti pre ky bos gė lė mis Auš ri nė pa si siū lė vis ką 
pe rim ti į sa vo ran kas. Per ke le tą me tų ji su 
kios ko sa vi nin kais la bai su si bi čiu lia vo, to-
dėl pa sta rie ji su ma lo nu mu priė mė bu vu-
sios sa vo dar buo to jos pa siū ly mą.

A. Tu me ly tė pui kiai su pra to, kad pe rim-
da ma vers lą į sa vo ran kas šiek tiek ri zi kuo-
ja, ta čiau su kaup ta ne men ka pa tir tis iš sklai-
dė bet ko kias dve jo nes. Mer gi na no rė jo ir 
to liau da ry ti tai, ką mo ka ge riau siai, – dirb ti 
su gė lė mis.

Nors dėl šio spren di mo Auš ri nė nie-
ka da ne si gai lė jo, ta čiau ji tei gė, jog gė lių 
par da vė jams iš gy ven ti tam pa vis sun kiau. 

Prie to pri si de da ne tik ma žė jan tis mū sų 
ra jo no gy ven to jų skai čius, bet ir be si kei-
čian čios ten den ci jos. Jei anks čiau ei da mi 
į ves tu ves žmo nės daž nai jau nie siems ne š-
da vo kuo iš tai gin ges nes gė lių puokš tes, tai 
da bar ne re tai kvie ti muose bū na pra šo ma 
at si neš ti vos vie ną gė lės žie dą. 

Pa na ši si tua ci ja ir kal bant apie šer me-
nis. Se niau po pu lia rius vai ni kus pa ma žu 
pa kei čia po ra ro žių žie dų.

A. Tu me ly tės tei gi mu, sun kiau sia gė-
li nin kams pra gy ven ti žie mą. Ta da ir per-
ka mu mas gerokai ma žes nis, ir šal čius 
gė lėms iš tver ti bū na daug sun kiau. Va sa-
rą pra si de da pre ky ba lau ko au ga lais, tad 
vers las šiek tiek at si gau na. Ne pai sydama 
tam tik rų sun ku mų, mer gi na džiau gė si tu-
rin ti nuolatinių klien tų ra tą, ku rių di džio ji 
da lis jau yra ta pę jos drau gais.

Klientus pas Aušrinę į gėlių kioskelį traukia ir čia dienas leidžiantis katinas.
Autoriaus nuotr.

S
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– Be veik vi sa da mo te rys pri si pa žįs ta 
bi jan čios ma mog ra fi jos ty ri mo, nes gir dė-
ju sios, kad jis yra skaus min gas. Ta čiau po 
ty ri mo jos šyp so si ir sa ko, kad vi sai ne skau-
dė jo, – pir mų me tų dar bo su ma mog ra fu 
įspū džius pa sa ko jo ra dio lo gi jos tech no lo gė 
Da na Mi lin ke vi čie nė. – Ty ri mo me tu krū tis 
šiek tiek su spau džia ma, ta čiau vi suo met 
sten gia mės at si žvelg ti į mo ters po jū čius.

Ry šys tirp do bai mę
Ra dio lo gi jos sky riaus ve dė ja D. Bar čai-

tie nė sa kė, kad ma mog ra fi jos ty ri me la bai 
svar bus pir mas kon tak tas su pa cien te. Jei 
bend rau jant su tech no lo ge už si mez ga šil tas 
ry šys, pa cien tė at si pa lai duo ja, neį si tem pia, 
tad ty ri mo me tu jo kio dis kom for to ne jau-
čia.

Pir miau sia tech no lo gės su ren ka pa cien-
tės anam ne zę bei in for ma ci ją, su si ju sią su 
krū ti mis: ar pa cien tei bu vo da ry ta ope ra ci-
jų, tai ky tas ki toks gy dy mas, taip pat su žy mi 
odos pa ki ti mus, ap ga mus ar kt.

Tech no lo gės D. Mi lin ke vi čie nė ir Ra sa 
Kar pa vi čie nė sa kė, kad daž nai pir mo jo po-

] kal bio me tu su pa cien tė mis už si mez ga šil-
tas ry šys ir jos iš si pa sa ko ja net ki tas sa vo 
svei ka tos ar as me ni nes bė das. Tai aki vaiz-
džiai pa ro do, jog pa cien tė pa si ti ki me di ku 
ir ty ri mas vyks sklan džiai.

Ma mog ra fas ske nuo ja po vie ną krū tį 
dviem kryp ti mis. Ty ri mas vyks ta vos ke-
lias se kun des, tad gau na ma mi ni ma li ra-
dio lo gi nė ap švi ta. Ma mog ra fo nuo trau kų 
vaiz dus tech no lo gės per siun čia gy dy to-
joms ra dio lo gėms D. Bar čai tie nei bei Auš-
rai Sa ka la vi čie nei. Jos įver ti na vaiz dus ir 
pa ra šo iš va das.

Pa cien čių la bui
Kad bū tų iš veng ta klai dų, kiek vie ną ty-

ri mą tu ri ver tin ti du spe cia lis tai. Ka dan gi 
šiuo me tu be li ku sios dvi ma mog ra fi jas ga-
lin čios ver tin ti spe cia lis tės, ty ri mų at sa ky-
mų pa cien tams ten ka pa lauk ti mė ne sį ir 
il giau. Juo lab kad ei lę ga li su trik dy ti vie nos 
iš me di kių ato sto gos ar li ga. Li ku si vie na 
spe cia lis tė tu ri su lauk ti ko le gės, kad ga lė tų 
pa cien tei pa teik ti ga lu ti nį at sa ky mą.

Ta čiau D. Bar čai tie nė nu ra mi no pa cien-
tes, kad įta rus pa to lo gi ją ty ri mas ver ti na-
mas ir ap ra šo mas be ei lės.

– Mū sų tech no lo gės la bai kva li fi kuo-
tos, to dėl jau ty ri mo me tu krū ties nuo trau-
kų vaiz duo se pa ste bi pa to lo gi jas ir iš kart 
pra ne ša gy dy to jui, ku riuos vaiz dus rei kia 
įver tin ti pir miau sia, – kal bė jo D. Bar čai tie-
nė. – Iš kart in for muo ja me pa cien tę, kur 
to liau re gist ruo tis, ko kius ty ri mus at lik ti 
ir ko kią in for ma ci ją su teik ti, kad tre ti nio 
ly gio įstai go je bū tų už re gist ruo ta be ei lės.

Tech no lo gės sa kė, kad vi sas mo te ris 
po ma mog ra fijos ty ri mo in for muo ja, jog 
ne rei kė tų iš si gąs ti, jei bus pa skir ta krū tų 
echos ko pi ja. 

Net ir neap ti kę „pik tų“ da ri nių ma-
mog ra fi jo je, gy dy to jai daž nai no ri ap si-
draus ti ir ski ria pa pil do mų ty ri mų.

– Jei mo te rų krū tų au di nys dar pa kan-
ka mai tan kus, ma mog ra mo je ne di de li 
pa ki ti mai ga li bū ti ne ma to mi. To dėl ne ga-
li ma ga ran tuo ti, jog nė ra ma žų „už si slė pu-
sių“ ži di nių. Kad įsi ti kin tu me, ski ria me ir 
pa pil do mą ty ri mą echos ko pu, – pa sa ko jo 
D. Bar čai tie nė. – At sa kin gai ver ti na me 
kiek vie ną au di nio mi li met rą, nes tai la bai 
svar bu mo ters svei ka tai. Pa cien tės tu ri su-
pras ti, kad bet koks ty ri mas ski ria mas tik 
jų pa čių la bui.

Me tus ma mog ra fu dir ban tys medikai 
skai čiuo ja iš gel bė tas gy vy bes

Pa tai kė į akį
Už ga vė nės liūd nai bai gė si Geis te riš kių 
kai mo (Bart nin kų sen.) gy ven to jui.

Va ka re į li go ni nę at vy kęs aš tuo-
nio lik me tis vai ki nas me di kams kū rė 
iš gal vo tas is to ri jas, ne va kaž kas pa te-
ko į akį dar buo jan tis kam pi niu šli fuok-
liu. Ap žiū rė ję žaiz dą Vil ka viš kio gy dy-
to jai vai ki ną su ža lo ta aki mi iš ve žė į 
Kau no kli ni kas, kur jam bu vo at lik ta 
ope ra ci ja.

Tie sa, po ope ra ci jos me di kai apie 
įvy kį iš kart pra ne šė po li ci jai, nes aky je 
ra do ne šiaip sau „kris lą“, o ori nio šau-
tu vo šra tu ką.

Net ru kus paaiš kė jo, kad jau nuo lis 
su si ža lo jo na muo se su drau gu ap žiū ri-
nė da mas ori nį šau tu vą. 22-ejų drau gas 
ne ty čia pa spau dė gai du ką ir pa tai kė na-
mų šei mi nin kui į akį. Įvy kis ti ria mas.

Ven gė tik rin tis
Tre čia die nio nak tį po li ci jos pa rei gū nai 
su lai kė tik rin tis al ko tes te riu ven gu sią 
vai ruo to ją.

Apie 22.30 val. Gi žų apy lin kė se pa-
tru lia vę pa rei gū nai pa ma tė įtar ti nai 
ma nev ruo jan tį „VW Pas sat“ ir nu ta rė 
jį su stab dy ti. Pa rei gū nams ki lo įta ri-
mų, kad au to mo bi lį vai ra vu si Eri ka 
Su šins kie nė ga li bū ti ne blai vi, to dėl pa-
siū lė pa si tik rin ti al ko tes te riu. Mo te ris 
ne vyk dė nu ro dy tų pa rei gū nų rei ka la-
vi mų ir ne si tik ri no blai vu mo, to dėl jos 
au to mo bi lis bu vo paim tas ir nu vež tas 
į sau go ji mo aikš te lę. Pa čiai vai ruo to jai 
na mo te ko pa rei ti pės čio mis.

Pa rei gū nai pri me na, kad už ven gi-
mą tik rin tis blai vu mą gre sia to kia pa ti 
san kci ja kaip ir už sun kų gir tu mą.

Nu me ris su klas to tas
Ant ra die nį „Re git ro je“ ky bar tie tės lau-
kė akib rokš tas.

Įsi gi ju si au to mo bi lį „Mer ce des-
Benz E220 CDI“ 57-erių ky bar tie tė 
nu vy ko į mū sų ra jo ne esan tį VĮ „Re git-
ra“ pa da li nį. Ta čiau ma ši ną ap žiū rė ję 
„Re git ros“ dar buo to jai pa ste bė jo, kad 
iden ti fi ka ci jos nu me rio len te lė su klas-
to ta. Dėl ga li mai vog to au to mo bi lio 
pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas.

Iš si pirk ti ne pa vy ko
Pir ma die nį ne blai vus vai ruo to jas po li-
ci nin kams pa siū lė ne ma žą ky šį.

Apie 10 val. Vaiš vi lų kai me (Ky bar-
tų sen.) pa tru lia vę pa rei gū nai su stab dė 
pa tik rin ti au to mo bi lį. Ta čiau pa ju tę 
nuo vai ruo to jo sklin dan tį al ko ho lio 
kva pą, pa rei gū nai pa siū lė pa si tik rin ti 
al ko tes te riu. Prie tai sas pa ro dė, kad au-
to mo bi lį vai ra vęs Eval das Liau ke vi čius 
vi du ti niš kai ap gir tęs (2,03 pro m.).

Pa ma tęs skai čius al ko tes te ry je ky-
bar tie tis ne sut ri ko ir pa ban dė „su si tar-
ti“ su pa rei gū nais. Jis pa siū lė 1000 eu-
rų ky šį. Ban dy mas ne pa vy ko ir vy rui 
teks at sa ky ti ne tik už tai, kad vai ra vo 
gir tas, bet ir už ban dy mą pa pirk ti pa-
rei gū nus.

Už si de gė dir bant
Ant ra die nį į Vie ny bės gat vę Vil ka viš ky-
je iš kvies ti ug nia ge siai. Pra neš ta, jog de-
ga ga ra žas.

Gais ras ki lo ry te, apie 10 val. Me ta li-
nį ga ra žą žmo nės ruo šė si trans por tuo ti 
į ki tą vie tą, tad už vi ri no jo du ris. Ta čiau 
be dir bant į vi du je bu vu sias pre suo to 
pluoš to plokš tes įlė kė ki birkš tis ir jas 
pa de gė.

Ug nia ge siai dis ki niu pjūk lu ati da rė 
me ta li nes ga ra žo du ris ir plokš tes už ge-
si no.

„San ta kos“ inf.
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SIŪLOME PARAGAUTI

Tin gi nių sau sai niai

Šį kar tą siū lo me iš mė gin ti grei tai 
pa ga mi na mus ir la bai ska nius sau-
sai nius. Ypač jie pa tiks tiems, ku rie 
mėgs ta sutirštintą pie ną. O iš iš var-
dy tų pro duk tų sausainių pa ga min-
si te pilną lėkš tę, ku rios už teks vi sai 
šei mai.

PRO DUK TAI
125 g ku ku rū zų dribs nių (ge riau siai 
tin ka „Corn Fla kes“),
1/2 in de lio (apie 200 g) sal daus 
sutirštinto pie no,
1 šaukš tas aguo nų,
1 šaukš tas se za mo sėk lų,
3 šaukš tai lukš ten tų sau lėg rą žų,
3 šaukš tai džio vin tų span guo lių ar 
ki tų uo gų.

GA MI NI MAS
Or kai tę įkai tin ki te iki 180 C°. Ke-

pi mo skar dą pa tep ki te alie ju mi ar 
svies tu ir iš klo ki te per ga men ti niu 
po pie riu mi. Sau sai niai la bai lip nūs, 
to dėl ga li pri kib ti.  

Vi sus pro duk tus  ge rai iš mai šy ki-
te ir šaukš tu for muo ki te sau sai nius 
ke pi mo skar doje. Svar bu, kad su-
tirštintas pie nas bū tų ne iš šal dy tu-
vo, o kam ba rio tem pe ra tū ros. 

Kep ki te apie 7–10 mi nu čių, kol 
sau sai niai  tru pu tį pa ru duos. 

Išt rau kę iš or kai tės pa lau ki te 
2–3 mi nu tes ir ne leis ki te ke pi niams 
at vės ti skar do je, nes ga li pri kib ti.

Tor ti li jų su kti nu kai
Tor ti li jų su kti nu kus ga li ma su kti su 
kuo tik norite. Šį kart siū lo me pa nau-
do ti pro duk tus, ku rių li ko ruo šiant 
ki tus pa tie ka lus. Minkš tą ir  švel nų 
sū rio sko nį papildys sal džia rūgš tė  
ma ri nuo ta pa pri ka, o ba zi li kai su-
teiks gai vu mo.

PRO DUK TAI
2–4 tor ti li jų lakš tai,
80–100 g kre mi nio sū rio ar varš kės 
už te pė lės,
100 g  kiau lie nos kum pio (ar ki to-
kios mė sos) juos te lė mis,
1 ma ri nuo ta pa pri ka,
ba zi li kų la pe lių,
graž gars čių ar sul te nių la pe lių.

GA MI NI MAS
Ma ri nuo tą pa pri ką su pjaus ty ki-

te juos te lė mis. 
Tor ti li jų lakš tus iš tep ki te kre mi-

niu sū riu ar už te pė le. 
Klo ki te vie ną ar dvi kum pio ir 

ke lias pa pri kos juos te les. 
Ant mi nė tų pro duk tų pri plė šy-

ki te ba zi li kų la pe lių. 
Už dė ki te sau je lę graž gars čių ar 

sul te nių la pe lių ir su su ki te su kti nu-
ką. 

Sup jaus ty ki te ly giais ar ba įstri-
žais ri ti nė liais.

Ge ro ape ti to!
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Is to ri nės tech ni kos ger bė jai vėl 
dis ku tuos dėl iš skir ti nio ženk lo
Re na ta VIT KAUS KIE NĖ

Šiuo me tu aso cia ci ja „Lie tu vos 
is to ri nės tech ni kos or ga ni za ci jų 
rū mai“ („Ret ro rū mai“) iš nau jo 
ke lia klau si mą dėl spe cia laus 
vals ty bi nio re gist ra ci jos nu me rio 
ženk lo is to ri nėms trans por to 
prie mo nėms.
Se no vi nės tech ni kos en tu zias tams rū pi 
žmo nių nuo mo nė, ar tei sin gai bu vo pa sielg-
ta ru do for ma to nu me rio ženk lus su tam 
tik ro mis nuo ro do mis pa kei tus bal to for ma-
to ženk lais be jo kių spe cia lių duo me nų.

Pri min si me, kad ofi cia liai pri pa žin tos 
is to ri nės trans por to prie mo nės sa vi nin kas 
nuo 2014 m. lie pos 1 d. iki 2018 m. ba lan-
džio 1 d. VĮ „Re git ra“ ga lė jo įsi gy ti spe cia lų 
vals ty bi nį re gist ra ci jos nu me rio ženk lą, 
va di na muo sius ru dus nu me rius. Jie, iš skir-
ti niai ir in for ma ty vūs, ga lio ja iki šiol. Rai dė 
H ru do je len te lė je ro do, jog ši tech ni ka – is-
to ri nė, ša lia jos už ra šy ti trans por to prie mo-
nės pa ga mi ni mo me tai, trans por to prie mo-
nės re gist ra ci jos ei lės nu me ris. Ta čiau nuo 
2018 m. ba lan džio mėn. ga li my bės įsi gy ti 
to kį iš skir ti nį nu me rio ženk lą ne li ko. Nuo 
ta da is to ri nės trans por to prie mo nės žy mi-
mos kaip ir vi sos ki tos – bal tais nu me rio 
ženk lais. Rai dė H juo se yra, ta čiau jo kios ki-
tos in for ma ci jos apie is to ri nę ver tę tu rin čią 
trans por to prie mo nę ne be li ko.

Ši tam po ky čiui dau gu ma is to ri nių trans-
por to prie mo nių puo se lė to jų ne pri ta rė jau 
ta da, kai bu vo pra dė ta kal bė ti apie tai, kad 
ru dus nu me rius pa keis bal ti.

Sa vi nin kai no rė jo, jog bū tų ma to ma, 
kad to kia trans por to prie mo nė yra ver ty bė 
is to ri ne ar tech ni ne pra sme, taip pat iš skir-
ti niu nu me riu sie kė įver tin ti sa vo il gą ir 
sun kų dar bą res tau ruo jant se no vi nį leng vą-
jį au to mo bi lį, sunk ve ži mį ar mo to cik lą.

Ta čiau Mo to ri nių trans por to prie mo nių 

ir jų prie ka bų re gist ra vi mo tai syk lės bu vo 
pa keis tos, ga li my bės iš puo se lė tą „se ną ma-
ši nė lę“ pa žy mė ti ru du nu me riu ne li ko.

Vis dėl to ke tu rios se no vi nės tech ni kos 
sau go to jų or ga ni za ci jos, su si vie ni ju sios į 
aso cia ci ją „Lie tu vos is to ri nės tech ni kos or-
ga ni za ci jų rū mai“, iš nau jo ke lia klau si mą 
dėl spe cia laus vals ty bi nio re gist ra ci jos nu-
me rio ženk lo is to ri nėms trans por to prie-
mo nėms. Ar tei sin gai bu vo pa sielg ta ru do 
for ma to nu me rio ženk lus su tam tik ro mis 
nuo ro do mis pa kei tus į bal to for ma to nu me-
rius be jo kių spe cia lių duo me nų?

Siek da mi su si da ry ti pre li mi na rų vaiz-
dą, ko kie yra žmo nių pa gei da vi mai dėl 
nu me rių, skir tų pri pa žin toms is to ri nėms 
mo to ri nėms trans por to prie mo nėms, „Ret-
ro rū mai“ siū lo da ly vau ti ano ni mi nė je ap-
klau so je. Vie nin te lis jos klau si mas: „Ko kia 

tu rė tų bū ti is to ri nės trans por to prie mo nės 
nu me rio spal va – bal ta ar ru da?“

Vie na „Ret ro rū mų“ veik los sri tis – reng-
ti ir vys ty ti su is to ri nės tech ni kos iš sau go-
ji mu su si ju sius pro jek tus, teik ti siū ly mus 
Lie tu vos Res pub li kos vals ty bi nėms, pri va-
čioms ins ti tu ci joms. Tai gi mi nė tos ap klau-
sos re zul ta tai ga li bū ti tei kia mi vals ty bi-
nėms ins ti tu ci joms.

Apk lau so je (ji vyks ta in ter ne to sve tai nė-
je ret ro mo bi le.lt, bal suo ti nu krei pia ma ir iš 
feis bu ko pa sky ros „Aso cia ci ja Ret ro mo bi-
le“) ga li ma da ly vau ti iki ko vo 6 d.

Pri pa žin tų is to ri nių mo to ri nių trans-
por to prie mo nių (tik jas ga li ma žy mė ti 
spe cia liu vals ty bi niu re gist ra ci jos nu me rio 
ženk lu is to ri nėms trans por to prie mo nėms) 
są ra še šiuo me tu yra įra šy ti 2254 tech ni kos 
vie ne tai.

Spe cia lus nu me rio ženk las, ku ria me esa ma in for ma ci jos apie au to mo bi lio „De-
So to Fi re do me“ pa ga mi ni mo me tus, is to ri nės trans por to prie mo nės re gist ra-
ci jos ei lės nu me rį, bu vo iš duo da mas be veik pus ket vir tų me tų. Au to rės nuo tr.

S

Atkelta iš 6 p.

Debiutinis ko lek ty vo kon cer tas vy ko 2001 
me tais Len ki jo je. Po pir mo jo sėk min go pa si-
ro dy mo „Žemyna“ pra dė jo plės tis, prie jos 
pri si jun gė nau ji na riai, ku rie gro jo ki tais 
inst ru men tais. Pra džio je ka pe la gro da vo 
tik liau diš ką mu zi ką. Vė liau ypač daug dė-
me sio sky rė lie tu vių kū rė jų – Al gi man to 
Bra žins ko, Jur gio Gai žaus ko, Vy tau to Juo za-
pai čio mu zi kai.

„Že my na“ mėgs ta mu zi ki nius pa si ro dy-
mus, o la biau siai jos na rius ža vi iš vy kos į 
Lie tu vos dai nų šven tes ir į mu zi ki nę lai dą 
„Duo kim ga ro“. Pa sak R. Gliau bi cie nės, me-
tams bė gant kei čia si žmo nių mu zi ki nis sko-
nis. Anks čiau kon cer tuo se bū da vo po pu-
lia rios po lkos ir val sai, o da bar žmo nėms 
la biau pa tin ka su šiuo lai kin ta liau dies mu-
zi ka, va di na masis folk šo kas, klausytojai 

] mėgsta se nas est ra di nes dai nas.

 Gy ve na kon cer tų lau ki mu
Prieš ke le tą me tų Ri ma bu vo su bū ru si 

jau nuo lių ko lek ty vą. Šiuo lai ki niams vai-
kams bu vo svar bus ne mo ky mo ir mo ky-
mo si pro ce sas, o re zul ta tas. Po ke lių re pe-
ti ci jų ug dy ti niai no rė jo pa si ro dy ti sce noje, 
to dėl R. Gliau bi cie nė ėmė si įvai rių me to dų 
ir ug dė vai kų kant ry bę, mo kė juos įveik ti 
il giau trun kan čias už duo tis ir dirb ti ko-
man do je.

„Nu si pir kau įvai rių inst ru men tų: me-
ta lo fo ną, būg ne lį, dū de lę, ksi lo fo ną. Vai-
kams pa si da rė įdo mu. Jie no rė jo ne tik dai-
nuo ti, bet ir gro ti, o at lie ka mi kū ri niai ta po 
la biau sti li zuo ti“, – apie dar bo su bti ly bes 
pa sa ko jo R. Gliau bi cie nė.

Taip pat mu zi kan tė mer gi nas mo kė 
griež ti smui ku, bet val dy ti šį mu zi kos inst-

ru men tą bu vo per sun ku, to dėl jos dau-
giau re pe ti ci jų ne lan kė. Šiuo me tu Ri ma 
dir ba tik su suau gu siais žmo nė mis. Kaip 
pa ti juo kau ja, bend ra vi mą su jau ną ją kar-
ta kom pen suo ja su anū kais pra leis tas lai-
kas.

Valandas po re pe ti ci jų Ri ma ski ria poil-
siui, bu vi mui na muo se, įvai riems po mė-
giams ir kny gų skai ty mui. Ži no ma, lais va-
lai kio mo te ris neį si vaiz duo ja be mu zi kos, 
to dėl daž nai klau so kla si kos kū ri nių ar ži-
no mų at li kė jų me lo di jų.

„Že my nos“ va do vė gy ve na ren gi nių 
rit mu, nes daž nai sa vait ga liais ten ka kon-
cer tuo ti. Šiuo me tu di džią ją lai ko da lį uži-
ma pa siruo ši mas pa va sa rį Ky bar tuo se 
vyk sian čioms „Ka pe lų va ka ruš koms“. Tai 
tra di ci nis ky bar tie čių ren gi nys, su trau-
kian tis sve čių ir ko le gų iš vi sos ša lies, to dėl 
svar bu tin ka mai pa si ruoš ti.

Ka pe los „Že my na“ va do vė Ri ma Gliau bi cie nė: 
„Ma žiau kal bų, dau giau mu zi kos“

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

tvarka“. 11 d. 7 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
38 d. 4 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 10 d. 4 s.

11.30, 18.00 „Kas ir kodėl?“
12.00 Beatos virtuvė (kart.).
13.00, 18.30 Klauskite 

daktaro.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Kūrybingumo 

mokykla.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 44 s.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Naujasis 

popiežius“. 3 s.
24.00 Kartojimai.

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

tvarka“. 11 d. 8 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
38 d. 5 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 10 d. 5 s.

11.30, 18.00 „Kas ir kodėl?“
12.00 Stilius (kart.).
13.00, 18.30 Klauskite 

daktaro.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Kūrybingumo 

mokykla.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 45 s.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Paskutinė 

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

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

tvarka“. 11 d. 9 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
38 d. 6 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 10 d. 6 s.

11.30, 18.00 „Kas ir kodėl?“
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00, 18.30 Klauskite 

daktaro.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Kūrybingumo 

mokykla.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 46 s.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „12 beždžionių“. 

4 d. 3 s.
23.45 Klausimėlis.
24.00 Kartojimai.

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

tvarka“. 11 d. 10 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
38 d. 7 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 10 d. 7 s.

11.30, 18.00 „Kas ir kodėl?“
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00, 18.30 Klauskite 

daktaro.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Kūrybingumo 

mokykla.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 47 s.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio puodai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Nuostabioji 

draugė“. 3 s.
24.00 Kartojimai.

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

tvarka“. 11 d. 11 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
38 d. 8 s. HD.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 10 d. 8 s.

11.30, 18.00 „Kas ir kodėl?“
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 Nepažintas meras.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Kūrybingumo 

mokykla.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 48 s.
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 V. f. „Palikti“. 

Vesternas. 2015 m.
0.20 V. f. „Komuna“. 

Drama. 2016 m.
2.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Kūrybingumo 

mokykla (kart.).
7.10 V. f. „Haris ir Hender-

sonai“. Fantastinė 
komedija. 1987 m. 
Rež. William Dear. 
JAV.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Dok. f. „Laukinės 

pakrantės“.
12.55 Dok. f. „Žavūs ir 

pražūtingi“.
13.50 Ser. „Džesika 

Flečer“. 11 d. 2, 3 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų 

koncertas.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuok su manim.
23.10 V. f. „Dvyniai“. 

Komedija. 1988 m. 
Rež. Ivan Reitman. 
JAV.

0.55 Kartojimai.

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

Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų 

pasakos“. 12 s.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 12.55 Pasaulio 

dokumentika. 
13.45 Ser. „Puaro“. 5 d. 5, 6 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.35 Pasaulio puodai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno 

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

žiniomis“.
21.30 Ser. „Bloga 

mergaitė“. 50, 51 s.
22.30 V. f. „Pradėti 

gyvenimą iš naujo“.
0.10 V. f. „Vasara vasarį“.
1.50 Kartojimai.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „La Maistas“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.

10.00 Ser. „Nuo likimo 
nepabėgsi“.

12.00 Ser. „Tarp mūsų, 
mergaičių“.

13.00 Ser. „Parduotas 
gyvenimas“.

16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Visi mes žmonės“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Gaudynės“. 

JAV, kriminalinė 
veiksmo drama, 
2013.

0.05, 4.00 Ser. „Majų“ 
baikerių klubas“.

1.25 Ser. „Makgaiveris“.
2.15 Ser. „Greislendas“.
3.05 Ser. „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
5.15 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Visi mes žmonės“.
8.45 Ser. „Meilės sūkuryje“.
9.50 Ser. „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
12.00, 5.25 Ser. „Tarp 

mūsų, mergaičių“.
13.00 Ser. „Parduotas 

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

ugnį“. JAV, biografinė 
drama, 2017.

0.50, 3.20 Ser. 
„Makgaiveris“.

1.40 Ser. „Greislendas“.
2.30 Ser. „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
4.10 Ser. „Vaiduoklių 

ieškotojai“.
4.35 Ser. „Naujakuriai“.

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

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
12.00, 5.30 Ser. „Tarp 

mūsų, mergaičių“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Gero vakaro 

šou“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Sveiki atvykę 

į džiungles“. Puerto 
Rikas, JAV, komedija, 
2013. Rež. Rob 
Meltzer.

Pertraukoje – 22.25 
„Vikinglotto“.

23.55, 3.30 
Ser. „Perėja“.

0.55 Ser. „Makgaiveris“.
1.45 Ser. „Greislendas“.
2.35 Ser. „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
4.20 Ser. „Vaiduoklių 

ieškotojai“.
4.45 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
12.00, 5.30 Ser. „Tarp 

mūsų, mergaičių“.
13.00 Ser. „Parduotas 

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

3. Karo menas“. 
JAV, veiksmo filmas, 
1992. Rež. Rick King.

23.55, 3.25 Ser. „Perėja“.
0.55 Ser. „Makgaiveris“.
1.45 Ser. „Greislendas“.
2.30 Ser. „Salemas“.

4.20 Ser. „Vaiduoklių 
ieškotojai“.

4.45 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
12.00 Ser. „Tarp mūsų, 

mergaičių“.
13.00 Ser. „Parduotas 

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

Ugnies tramdytojai“. 
JAV, 2014.

21.05 V. f. „Keršytojai. 
Altrono amžius“. JAV, 
mokslinės fantas-
tikos ir nuotykių 
filmas, 2015. Rež. 
Joss Whedon.

0.05 V. f. „Majamio 
katastrofa“. JAV, 
veiksmo ir mokslinės 
fantastikos filmas, 
2011. Rež. Todor 
Chapkanov.

1.45 V. f. „Sveiki atvykę į 
džiungles“ (kart.).

3.20 V. f. „Gaudynės“ (kart.).
5.05 Ser. „Makgaiveris“.
5.55 Ser. „Naujakuriai“.

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

būstas“.
11.30 „Mano pinigai“.
12.00 V. f. „Spąstai 

tėvams“. JAV, 
komedija, 1998.

14.30 V. f. „Žiurkių 
lenktynės“. Kanada, 
JAV, komedija, 2001. 

16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 Ser. „Uošvių 

nepasirinksi“.
21.00 V. f. „Vagiliautojai“. 

Japonija, 2018.
23.30 V. f. „Kursas į 

katastrofą“. JAV, 
veiksmo filmas, 
2012.

1.15 V. f. „Kikboksininkas 3. 
Karo menas“ (kart.).

2.55 V. f. „Majamio 
katastrofa“ (kart.).

4.25 Ser. „Tarp mūsų, 
mergaičių“.

5.20 Ser. „Naujakuriai“.

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. „Mulan“. 

JAV, 1998.
13.45 V. f. „Druska 

brangesnė už auksą“. 
Čekija, Slovakija, 
komedija, 1983.

15.35 V. f. „Nuleist 
periskopą!“ JAV, 
komedija, 1996.

17.25 Ser. „Įrodytas 
nekaltumas“.

18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Dantukų 

fėja“. Kanada, JAV, 
komedija, 2010.

21.40 V. f. „Knygų klubas“. 
JAV, komiška drama, 
2018.

23.45 V. f. „Džoja“. JAV, 
biografinė drama, 
2015.

2.05 V. f. „Keršytojai. Altro-
no amžius“ (kart.).

4.30 V. f. „Kursas į 
katastrofą“ (kart.).

7.00, 18.30 Ser. „CSI. 
Majamis“.

7.55, 13.50 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.55, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.55, 16.00 Ser. 
„Paskutinis faras“.

10.50, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.50 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

12.50, 3.40 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

17.00 Info diena.
19.30 Ser. „Greitojo 

reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Pašėlę vyrukai 

2“. 2003 m. Veiksmo 
filmas. JAV.

0.00 V. f. „Dūris skėčiu“ 
(kart.).

1.50 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“.

2.45 Ser. „Antrininkas“.

6.55, 18.30 Ser. „CSI. 
Majamis“.

7.50, 13.50 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.50, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.50, 16.00 Ser. 
„Paskutinis faras“.

10.45, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.50, 19.30 Ser. „Greitojo 
reagavimo būrys“.

12.50, 2.25 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

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

užduotis“. 2008 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 
Rež. Isaac Florentine.

22.55 V. f. „Pašėlę vyrukai 
2“ (kart.).

1.35 „Nusikaltimų 
miestas“.

6.55, 18.30 Ser. „CSI. 
Majamis“.

7.50, 13.50 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.50, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.50 Ser. „Paskutinis 
faras“.

10.45, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.50, 19.30 Ser. „Greitojo 
reagavimo būrys“.

12.50, 1.45 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

16.00 Ser. „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Bėgliai“. 1996 

m. Veiksmo filmas. 
JAV. Rež. Kevin 
Hooks.

22.55 V. f. „Ypatinga 
užduotis“ (kart.).

0.45 „Nusikaltimų miestas“.

6.55, 18.30 Ser. „CSI. 
Majamis“.

7.50, 13.50 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.50, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.50, 16.00 Ser. 
„Pėdsakas“.

10.45, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.50, 19.30 Ser. „Greitojo 
reagavimo būrys“.

12.50, 1.40 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

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

Bronkse“. 1995 m. 
Veiksmo filmas. 
Honkongas, Kanada. 
Rež. Stanley Tong.

22.50 V. f. „Bėgliai“ (kart.).
0.40 „Nusikaltimų 

miestas“.

6.55, 18.30 Ser. „CSI. 
Majamis“.

7.50, 13.50 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.50, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“.

9.50, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
10.45, 17.30 

Ser. „Kobra 11“.
11.50 Ser. „Greitojo 

reagavimo būrys“.
12.50, 2.10 Ser. 

„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

17.00 Info diena.
19.30, 20.30 

„Amerikietiškos 
imtynės“.

21.30 V. f. „Operacija 
„Salazaras“. 2016 m. 
Veiksmo filmas. JAV, 
Rumunija.

23.35 V. f. „Neramumai 
Bronkse“ (kart.).

1.15 „Nusikaltimų miestas“.

6.00, 8.30 „Pričiupom!“
7.30, 14.45 Ser. „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

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

statytume šiandien“.
11.35 „Negyvenamose sa-

lose su Beru Grilsu“.
12.45 „Pragaro viešbutis“.
13.45 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
15.45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Rytas“ – „Nevėžis“.

19.30 Lietuvos balsas.
21.55 V. f. „Tamsos 

pakraštys“. 2010 m. 
Kriminalinis trileris. 

0.10 V. f. „Nuo sutemų 
iki aušros. Budelio 
duktė“. 2000 m. 
Siaubo trileris.

1.50 Kartojimai.

6.30 Tarptautinis galiūnų 
turnyras „Savickas 
Classic“. Panevėžys.

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

8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas.
10.00 „Varom!“
10.30 Dok. ser. „Jei 

statytume šiandien“.
11.35 „Negyvenamose sa-

lose su Beru Grilsu“.
12.45 „Pragaro viešbutis“.
13.45 „Vanity Fair. Visiškai 

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

pionatas. „Juventus“ 
– „Žalgiris“.

19.30 V. f. „Aukštas blondi-
nas juodu batu“.

21.25 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“.

22.35 Ser. „Antrininkas“.
23.50 Kartojimai.
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6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00 KK2 penktadienis.
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 Ser. „Tik tu ir aš“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

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

meilės“.
22.28 Telefoninė loterija 

1634.
22.30 V. f. „Devyni jardai“. 

2000 m. Komedija.
0.35 Ser. „Juodasis 

sąrašas“.
1.25 V. f. „Lapkričio žmogus“ 

(kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00, 17.40 Ser. 

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

reikia meilės“.
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 Ser. „Tik tu ir aš“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
22.30 V. f. „Tobulas 

apiplėšimas“. 2015 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 
Rež. Scott Mann.

0.20 Ser. „Juodasis 
sąrašas“.

1.10 V. f. „Devyni jardai“ 
(kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00, 17.40 Ser. 

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

reikia meilės“.
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 Ser. „Tik tu ir aš“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Leo ir Bružo nuotykiai 

Madagaskare.
22.30 V. f. „Šešios kulkos“. 

2012 m. Veiksmo 
filmas. JAV.

0.50 Ser. „Juodasis 
sąrašas“.

1.40 V. f. „Tobulas 
apiplėšimas“ (kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00, 17.40 Ser. 

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

reikia meilės“.
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 Ser. „Tik tu ir aš“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
22.30 V. f. „Viską prisiminti“. 

2012 m. Veiksmo 
trileris. JAV, Kanada. 

0.50 Ser. „Juodasis 
sąrašas“.

1.40 V. f. „Šešios kulkos“ 
(kart.).

3.35 Alchemija XIX. Mano 
Milošas.

4.05 „Menininkų portretai“.

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
11.00 Ser. „Paveldėtoja 3“.
11.50 Ser. „Monikai reikia 

meilės“.
12.20 Ser. „Būrėja“.
13.30 Ser. „Tik tu ir aš“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

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

Palikimas“. 2012 m. 
Veiksmo filmas.

23.40 V. f. „Prarasta 
kontrolė“. 2012 m. 
Veiksmo trileris.

1.30 V. f. „Nebaigti rei-
kaliukai“. 2015 m. 
Komedija. JAV.

3.00 V. f. „Viską prisiminti“.

6.55 Animac. ser.
9.35 Animac. f. „Žaislų par-

duotuvės paslaptis“. 
2017 m. Kinija.

11.35 V. f. „Kitokia Pelenės 
istorija“. 2008 m. 
Romantinė komedija. 
JAV, Kanada. 

13.30 V. f. „Sidnė Vait“. 
2007 m. Romantinė 
komedija. JAV. Rež. Joe 
Nussbaum.

15.40 V. f. „Šokis hip-hopo 
ritmu 3“. 2010 m. 
Muzikinis filmas. JAV. 
Rež. Jon M. Chu.

17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Kung Fu 

Panda 2“. 2011 m. JAV.
21.15 V. f. „Naujokas“. 2015 

m. Komedija. JAV. Rež. 
Nancy Meyers.

23.40 V. f. „Rinas 911. 
Majamis“. 2007 m. 
Komedija. JAV. Rež. 
Robert Ben Garant.

1.05 V. f. „Bornas. Palikimas“ 
(kart.).

6.50 Animac. ser.
9.00 Sveikatos namai.
9.55 Animac. f. „Ant 

bangos“. 2007 m. JAV.
11.30 V. f. „Eisas Ventura. 

Naminių gyvūnėlių 
detektyvas“. 1994 m. 
Nuotykių komedija. 
JAV.

13.10 V. f. „Zatura. Nuotykiai 
kosmose“. 2005 m. 
Veiksmo ir nuotykių 
komedija. JAV. 

15.15 V. f. „Turi mylėti šunis“. 
2005 m. Romantinė 
komedija. JAV. Rež. 
Gary David Goldberg.

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.50 V. f. „Ištroškę greičio“. 

2014 m. Veiksmo 
trileris. Rež. Scott 
Waugh.

1.20 V. f. „Paskutinis 
samurajus“. 2003 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 
Rež. Edward Zwick.

3.50 V. f. „Naujokas“ (kart.).

6.00 Šiandien kimba.
7.00, 0.30 Kitoks pokalbis 

su Edvardu Žičkumi.
8.00 Apie tave.
9.00 „24/7“.
10.00 Ser. „Prokuroras“.
11.00 Ser. „Pone 

prezidente“.
11.30, 17.00, 4.00 

Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

12.30, 18.30, 2.30 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

13.30, 4.50 Nauja diena.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 „Antanas nori būti“.
15.00, 3.15 Ser. „Ragana“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
19.30, 23.30, 2.10 „Delfi“ 

dėmesio centre.
21.00, 0.00 Ser. „Brangioji, 

aš perskambinsiu“.
21.30, 1.30, 5.00 

Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu.

5.40 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu.

6.00, 13.30, 4.50 
Nauja diena.

7.00, 0.30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu.

8.00 Puikūs pralaimėjimai.
9.00 Ser. „Tu esi mano“.
10.00, 15.00, 3.15 

Ser. „Ragana“.
11.00 Ser. „Pone 

prezidente“.
11.30, 17.00, 4.00 

Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

12.30, 18.30, 2.30 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

14.30 TV parduotuvė.
14.45 „Antanas nori būti“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
16.30, 23.30, 2.10 

Lietuva tiesiogiai.
19.30 „Delfi“ dėmesio 

centre.
21.00, 0.00 Ser. „Brangioji, 

aš perskambinsiu“.
21.30, 1.30, 5.00 

Oponentai.
5.40 Kaimo akademija.

6.00, 13.30, 4.50 
Nauja diena.

7.00, 0.30 
Oponentai.

8.00 Sėkmės gylis.
9.00 Ser. „Tu esi mano“.
10.00, 15.00, 3.15 

Ser. „Ragana“.
11.00, 21.00, 0.00 

Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

11.30, 17.00, 4.00 
Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

12.30, 18.30, 2.30 
„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

14.30 TV parduotuvė.
14.45 „Antanas nori būti“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
16.30, 23.30, 2.10 

Lietuva tiesiogiai.
19.30 „Delfi“ dėmesio 

centre.
21.30, 1.30, 5.00 

Gyvenimas.
5.40 Kryptys LT.

6.00, 4.50 Nauja diena.
7.00, 0.30 Gyvenimas.
8.00 Visi savi.
9.00 Ser. „Gluchariovas“.
10.00, 15.00, 3.15 

Ser. „Ragana“.
11.00, 21.00, 0.00 

Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

11.30, 17.00, 4.00 
Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

12.30, 18.30, 2.30 
„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

13.30 Oponentai.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 „Antanas nori 

būti“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
16.30, 23.30, 2.10 

Lietuva tiesiogiai.
19.30 „Delfi“ dėmesio 

centre.
21.30, 1.30, 5.00 

Skyrybos.
5.40 Vantos lapas.

6.00 Oponentai.
7.00, 0.30 Skyrybos.
8.00 Greiti pietūs.
9.00 Ser. „Gluchariovas“.
10.00, 15.00, 3.15 

Ser. „Ragana“.
11.00, 21.00, 0.00, 6.00 

Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

11.30, 17.00, 4.00 
Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

12.30, 18.30, 2.30 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

13.30 Kaimo akademija.
14.00 Mokslo ritmu.
14.20 Mažos mūsų pergalės.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 „Antanas nori būti“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
19.30, 4.50 Nauja diena.
21.30, 1.30, 5.00 

Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi.

23.00, 2.10 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
5.40 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“.

7.00 Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

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

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

saulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30, 5.55 Nauja diena.
11.00, 3.55 Gyvenimas.
12.00 Ser. „Detektyvas 

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

ten“. Pokalbiai.
16.00, 18.00, 20.00, 

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

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

mano“.
20.30, 6.10 Ser. 

„Gluchariovas“.
1.00 Ser. „Šelesto bylos“.
2.50 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“.

7.00 Ser. „Gluchariovas“.
8.00, 17.30 Nauja diena.
8.30, 4.55 Kaimo akademija.
9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Mokslo ritmu.
11.20 Mažos mūsų 

pergalės.
11.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
12.00 Ser. „Grobis“.
14.00 Ser. „Dvaro rūmai“.
15.00, 23.00 „Laikykitės 

ten“. Pokalbiai.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
16.30, 21.30, 3.15 

„24/7“.
18.30 „Vyrų šešėlyje“.
19.00, 0.00 

Ser. „Tu esi mano“.
20.30, 5.15 Oponentai.
1.00 Ser. „Detektyvas 

Linlis“.
2.50, 4.35 Dok. ser. 

„Pasaulio turgūs“.
3.55 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi.

6.00 LR himnas.
6.05 „Big Band Festival 

Šiauliai 2015“.
7.00, 18.00 Kultūros diena.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20 Dok. ser. „Pasakoji-

mai iš Japonijos“.
8.50, 16.45 Dok. ser. 

„Gatvės mokslas“.
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 (kart.).
14.00 Po pamokų.
14.15 „Dainų dainelė 2020“.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 20 s.
18.30 Ser. „Laisvės kaina. 

Partizanai“. 4 s.
19.20 Dok. f. „Princas Phi-

lipas. Nepaprastas 
gyvenimas“.

20.15 Klausimėlis (kart.).
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Iškyla prie 

Kabančios uolos“. 
5, 6 s.

23.15 Mano tėviškė.
23.30 Veranda (kart.).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00, 18.00 Kultūros diena.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20 „Čia kinas“ (kart.).
8.50, 16.45 Dok. ser. 

„Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

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

Nomeda (kart.).
14.00, 18.30 Ser. „Laisvės 

kaina. Partizanai“.
14.45 „...formatas“.
14.55 Dok. f. „Princas Phi-

lipas. Nepaprastas 
gyvenimas“ (kart.).

17.05 Ser. „Dvynukės“. 21 s.
19.20 Dok. ser. „Aštuntasis 

dešimtmetis“.
20.05 Mes nugalėjom.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Genijus. 

Einšteinas“. 5, 6 s.
23.10 Stambiu planu 

(kart.).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 „Big Band Festival 

Šiauliai 2015“.
6.50 „...formatas“ (kart.).
7.00, 18.00 Kultūros diena.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20 Tarp dalių (ne)plojama.
8.50, 16.45 Dok. ser. 

„Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

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

kaina. Partizanai“.
14.45 Muzikinis intarpas.
14.55 Dok. ser. „Aštuntasis 

dešimtmetis“.
15.40 Po pamokų (kart.).
17.05 Ser. „Dvynukės“. 22 s.
19.20 Dok. ser. „Legendi-

niai megastatiniai“.
20.15 Prisiminkime.
20.25 Proto džiunglės.
20.55 FIBA Čempionų lyga. 

Aštuntfinalis. Sara-
gosos „Casademont“ 
– „Lietkabelis“.

23.00 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).

0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz 

2019.
7.05, 18.00 Kultūros diena.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20 Proto džiunglės.
8.50, 16.45 Dok. ser. 

„Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Veranda.
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00, 18.30 Ser. „Laisvės 

kaina. Partizanai“.
14.45 Prisiminkime (kart.).
14.55 Pasaulio teisuoliai.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 23 s.
19.20 Dok. f. „Toulouse-

Lautrecas. 
Nenuspėjamasis“.

20.15 „...formatas“ (kart.).
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Elito kinas. V. f. „Šlo-

vė Cezariui!“ Juodoji 
komedija. 2016 m.

23.15 „Čia kinas“ (kart.).
23.45 Dok. f. „Turgun“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz 2019.
7.15 Dok. f. „Turgun“.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.20 Mokslo sriuba.
8.50 Dok. ser. „Gatvės 

mokslas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 1.10 DW naujienos 

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

Partizanai“. 
14.55 Dok. f. „Toulouse-

Lautrecas. Nenuspė-
jamasis“ (kart.).

16.40 Dok. ser. „Greiti ir 
smalsūs“.

17.05 Ser. „Dvynukės“. 24 s.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.20 Dok. f. „M. K. Ogins-

kis – pralenkęs laiką“.
20.15 Mano tėviškė (kart.).
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki kino.
21.40 V. f. „Kelias“. Drama. 

Italija. 1954 m. Rež. 
Federico Fellini.

23.25 Lemon Joy – 25.
1.25 Dabar pasaulyje.

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

fenomenas.
9.30 Dok. ser. „Pasakoji-

mai iš Japonijos“.
9.50 Muzikinis intarpas.
10.00 „Čia kinas“.
10.30 Tarp dalių (ne)plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
13.00 ARTS21.
13.30 G. Kanovičius. 

„Nusišypsok mums, 
viešpatie“. VMT 
spektaklis. Rež. R. 
Tuminas. 1998 m.

16.00 Brandūs pokalbiai.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Pasaulio teisuoliai.
19.45 Ser. „Frenki Dreik 

paslaptys“. 3 d. 3 s.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Miražas“. 

Trileris. 1965 m. JAV.
22.50 Kauno „Hanza 

dienos 2019“.
23.35 Mes nugalėjom.
24.00 Klausimėlis.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Kauno „Hanza dienos 

2019“ (kart.).
6.50 Mano tėviškė (kart.).
7.05 Mes nugalėjom (kart.).
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Lietuva mūsų lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Linija. Spalva. Forma.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Dok. f. „Briliantinis 

tenoras“.
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Euromaxx.
15.00 Stilius.
16.00 „Dainų dainelė 2020“.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su 

Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
19.45 Ser. „Frenki Dreik 

paslaptys“. 3 d. 4 s.
20.30 Panorama.
21.00 Legendos.
22.00 NIKO koncertas 

„Kosmosas“.
23.15 Kartojimai.

12  /  TV programa
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Užsk. 297 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

Užsk. 296

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. 3417

Akcija!
Tiesiai iš gamintojo –
beržo pjuvenų briketai 
(1 padėklas – 110 Eur).
Tel.: (8 342) 20 850,
        8 685 30 850, 

   8 685 15 920. Užsk. 286

Užsk. 470

Užsk. 490

VILNONĖS ANTKLODĖS

Užsk. 491

Kovo 4 d. (trečiadienį), 9 val., – Gižuose, 9.15 val. – Keturvalakiuose, 9.25 val. 
– Karkliniuose, 9.35 val. – Degučiuose, 9.50 val. – Bartninkuose, 10.15 val. – 
Gražiškiuose, 10.25 val. – Užbaliuose, 10.35 val. – Būdviečiuose, 10.45 val. – 
Pajevonyje, 11.05 val. – Vištytyje, 11.20 val. – Matlaukyje, 11.35 val. – Kybartuose 
(turguje), 12 val. – Virbalyje, 12.10 val. – Alvite, 12.35 val. – Vilkaviškyje (ūkininkų 
turguje), 13 val. – Pilviškiuose (turguje).

Gamintojų kainomis parduoda vilnones viengules (54 Eur), dvigules (60 Eur), 
vaikiškas (35 Eur) antklodes, įvairių matmenų vilnonius čiužinius (paklotus) (47–61 
Eur), vilnones pagalves (19 Eur), patalynės komplektus (28–31 Eur), vilnonius suktus 
siūlus (19 Eur už 1 kg). Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. 
Ji higroskopiška (gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, šilta, 
gerai praleidžia ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis 
savybėmis, tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą. 

Priimami užsakymai telefonu po 20 val. Pristato nemokamai. 
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla, tel. 8 698 71 270.

Užsk. 467

Užsk. 485

AKCIJA!                 VIŠ TOS, VIŠ TAITĖS! VIŠ ČIUKAI!                 AKCIJA!
Kovo 3 d. (antra die nį) pre kiau s 4–4,5 mėn. rudomis, juodomis, raibomis, 
pilkomis, baltomis (leghornų veislės) dedeklėmis vištaitėmis (5 Eur), 
lesalais. Priimai užsakymai AB Vilniaus paukštyno mėsiniams broileriniams 
vienadieniams viščiukams įsigyti: Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., 
Suvalkuose – 8.05 val., Karaliuose – 8.20 val., Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 
val., Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose – 9 val., Slabaduose – 9.15 val., Žyniuose – 9.25 
val., Sūdavoje – 9.30 val., Alksnėnuose – 9.40 val., Opšrūtuose – 9.50 val., Pilviškiuose 
– 10.10 val., Ramoniškiuose – 10.30 val., Paežeriuose – 11 val., Gižuose – 11.15 val., 
Keturvalakiuose – 11.30 val., Karkliniuose – 11.45 val., Bačkiškiuose – 12 val., Serdokuose 
– 12.10 val., Pūstapėdžiuose – 12.20 val., Lakštučiuose – 12.40 val., Geisteriškiuose – 
12.50 val., Bartninkuose – 13 val., Piliakalniuose – 13.15 val., Gražiškiuose – 13.35 val., 
Užbaliuose – 13.45 val., Klampučiuose – 14 val., Virbalyje – 14.45 val., Pajevonyje – 15 
val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., Matlaukyje – 15.35 val., Kybeikiuose – 
15.45 val., Kybartuose – 15.55 val.  Tel. 8 611 51 770 (Alvitas). Užsk. 487

Užsk. 515
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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

Techniškai tvarkingą traktorių 
T-25 (1989 m., nedažytas, 
yra padargų, priekaba), grūdų 
malūną, dvi 200 l talpos 
talpyklas kurui.
Tel.: 8 694 92 583, 
8 656 09 461.

380

Diskinę sėjamąją AMAZONE D7-
30 SUPER S, 4 m hidraulinį grūdų 
transporterį („sraigę“).
Tel. 8 656 19 852.

510

Iš Vakarų šalių parvežtus 
naudotus javų kombainus, 
traktorius, krautuvus. Priimami 
įvairūs užsakymai technikai 
parvežti. 
Tel. 8 686 87 559.

311

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

87

Karvę ketvirtu veršiu, šieno presą 
WELGER, 4 t mėšlo kratytuvą, 
grėblį „Dobilas“.
Tel. 8 600 16 419.

499

1 t talpos konterinerį metaliniame 
rėme (švarus, su išilgintu 
išleidimo čiaupu), sunkvežimio 
priekabos prikabinimo 
mechanizmą. Gali atvežti.
Tel.: 8 686 98 506, 
8 686 98 503.

435

Šiaudiniškiuose – žieminių šiaudų 
ritinius, žirnius sėklai.
Tel.: 8 695 54 182, 
8 619 57 641.

456

Pašarinius puscukrinius 
runkelius.
Tel. 8 649 19 766.

500

Miežius, peraugusius burokėlius 
pašarui, vasarinius valytus 
kviečius, žirnius ir jų skaldukus.
Tel. 8 612 99 463.

431

Žieminius kviečius.
Tel. 8 636 49 231.

501

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

2058

Šiaudų ritinius. 
Tel. 8 699 45 965. 

471

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

298

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

122

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

1889

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

2595

Beržines, alksnines, skroblines 
skaldytas malkas, malkas 
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

1,23 ha žemės prie kelio 
Vilkaviškis–Pilviškiai.
Tel. 8 698 89 560.

3573

1,58 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Stirniškių k., Šeimenos 
sen., 0,84 ha, 0,41 ha bei 0,21 ha 
žemės ūkio paskirties sklypus 
Suvalkų k., Šeimenos sen.
Tel. 8 618 14 977.

493

38 a namų valdos sklypą prie 
miško (2 km iki Vilkaviškio, 
atlikti geodeziniai, topografiniai 
matavimai, yra šulinys, elektra, 
įvadas prijungti vandentiekį prie 
miesto trasos).
Tel.: 8 639 31 824, 
8 609 67 831.

494

14 a sklypą su inžineriniais tinklais 
P. Cvirkos g., Vilkaviškyje (yra 
ūkinis pastatas).
Tel. 8 652 04 810.

495

Kiaulienos skerdieną puselėmis 
(lietuviška – 2,85 Eur už kg, 
lenkiška – 2,60 Eur už kg).
Tel. 8 607 12 690.

280

Norvegišką labai skanią lašišą, 
Atlanto menkę, jūros ešerį. 
Atveža. 
Tel. 8 608 39 334.

281

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

498

RENAULT MODUS DCI (2005 
m. rugsėjo mėn., 1,5 l, dyzelis, 
63 kW, rida – 185 834 km, 
mėlynos spalvos, Lietuvoje 
neeksploatuotas).
Tel. 8 656 19 069.

402

TOYOTA COROLLA VERSO (2005 
m., dyzelis, 85 kW), SEAT 
ALHAMBRA (1998 m., dyzelis, 81 
kW), VW PASSAT CARAVAN TDI 
(1995 m., dyzelis, 66 kW), dalimis 
VW PASSAT CARAVAN TDI (1994 
m., dyzelis, 66 kW).
Tel. 8 644 66 874.

496

Dalimis: OPEL ASTRA CARAVAN 
G (1998 m., 1,7 l, turbodyzelis, 
55 kW), VW SHARAN TDI (1999 
m., 1,9 l, 81 kW), VW PASSAT 
CARAVAN B4 TDI (1996 m., 1,9 l, 
66 kW), VW PASSAT CARAVAN 
B5 TDI (1998 m., 1,9 l, 81 kW), 
AUDI 80 CARAVAN B4 TDI (1994 
m., 1,9 l, 66 kW). 
Tel. 8 608 63 848.
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Dalimis: VW GOLF IV, VW GOLF 
III, AUDI A6, AUDI A4, VW PASSAT 
B4, VW PASSAT B5, VW PASSAT 
B6, CITROEN PICASSO, FORD 
FOCUS, OPEL ASTRA, NISSAN 
ALMERA.
Tel. 8 650 28 930.

497

Naudotas vasarines padangas 
su ratlankiais (185/65 R14, 
4 tvirtinimo taškai, nuo VW 
PASSAT).
Tel. 8 647 48 123.

517

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

PARDUODA

UAB „Sūduvos galvijai“

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

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Telia“), 

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

Užsk. 7

Užsk. 294

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

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

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

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

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

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

A

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

Užsk. 1285

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

Užsk. 15

Užsk. 16

Užsk. 488

Užsk. 492

Ko vo 6 d., 10 val., bus at lie-
ka mas že mės skly pų (pro j. 
Nr. 0005-1, 0005-2), esan čių 
Vy tau to g. 41B ir 41A, Ky bar-
tuo se, Vil ka viš kio r. sav., ri bų 
ženk li ni mas. Kviečia at vyk ti 
gre ti mo že mės skly po (kad. Nr. 
3933/0005:39) mi ru sio sa vi nin-
ko pa vel dė to jus ar ba at sto vus.

In for ma ci jos  tei rau tis adre-
su: R. Jog mi no įmo nė, Parko 
g. 11-35, Vi sa gi nas, telefonu 
8 687 80 646. Užsk. 513

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

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. 514
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Kokybiški statybos darbai 
(montuoja gipso kartono 
plokštes, glaisto, dažo, kloja 
grindis, kala dailylentes). Lauko 
darbai (įrengia terasas, pamatus). 
Fasado darbai (dengia stogus, 
skardina, montuoja langus ir 
duris). Tel. 8 612 69 306.

507

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

4369

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

2555

Dovanoja šuniukus.
Tel. 8 695 02 279.

508

Dovanoja šuniukus.
Tel. 8 641 76 938.

509

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas tarptautinio krovinių 
pervežimo vairuotojas dirbti 
Europoje. Atlyginimas – 700–1100 
Eur (atskaičius mokesčius).
Tel. 8 699 43 301.

445

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas vyr. buhalteris, 
turintis ilgametę darbo patirtį 
transporto srityje. 
Tel. 8 655 56 743.

373

Besiplečiančiai įmonei Vilkaviškyje 
reikalingas autošaltkalvis.
Tel. 8 685 10 557.

444

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

466

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

1873

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

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

576

Ekologiškas baldų valymas. 
Tel. 8 695 42 094, el. paštas 
irsvara094@gmail.com, feisbuke 
– ekologiskas valymas iršvara.

371

Gamina duris namams, ūkiniams 
pastatams. Žiemą ir pavasarį 
taikomos žemesnės kainos bei 
nuolaidos. 27 metų gamybos 
patirtis.
Tel. 8 682 62 195.

442

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

Pjauna pavojingus medžius, 
geni sodus. Turi reikiamus 
pažymėjimus.
Tel. 8 688 70 707.

303

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

185

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauna medieną kliento namuose. 
Parduoda apvalią medieną. 
Tel. 8 687 61 513.

184

Šiltina sienas – užpildo oro tarpą 
(nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323.

333

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

1615

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

1951

6 dalis sunkiųjų akėčių.
Tel. 8 608 66 856.

503

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

2327

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

33

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

245

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

3580

UAB „Vilmilda“ – bulius (iki 1,55 
Eur už kg), telyčias (iki 1,45 Eur 
už kg), karves (iki 1,30 Eur už kg), 
galvijus auginti (nuo 100 iki 
400 kg).
Tel. 8 611 22 874, 
8 601 34 337.

405

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

763

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

219

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

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

132

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

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

427

Jauna trijų asmenų šeima 
išsinuomotų butą Vilkaviškio 
mieste ar rajone. Domina ir 
išperkamoji nuoma. 
Tel. 8 651 48 801.

505

61 metų vienišas vyras, turintis 
negalią, susipažintų su vieniša 
moterimi bendrai gyventi.
Tel. 8 603 54 682.

506

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

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

82

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

86

Autoplovykloje 
Nepriklausomybės g., 
Vilkaviškyje, prie PC „Norfa“, 
ruošia automobilius parduoti 
(poliruoja žibintus, valo salonus, 
plauna variklius). Prekiauja įvairių 
dydžių naujomis ir naudotomis 
padangomis.
Tel. 8 653 74 545.

443

Atlieka karkaso konstrukcijų, 
šiltinimo, stogų dengimo, gipso 
kartono plokščių montavimo 
darbus. 
Tel. 8 631 91 211.

35

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

Valo kaminus, skardina, 
remontuoja, montuoja įdėklus.
Tel. 8 621 99 958.

34

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.

127

Veža krovinius (5–6 t), teikia 
krautuvo FISKARS paslaugas, 
gali pasikrauti ir iškrauti krovinį, 
pervežti trąšas didmaišiuose bei 
kitus krovinius (5–6 t).
Tel. 8 625 98 782.

440

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

369

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

3120

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

2018

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

1042

Alksnines, beržines malkas 
dvimetriais, kaladėmis, 
sukapotas.
Tel. 8 618 77 320.

502

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

1890

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

60

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

Malkas: drebulė, eglė – 19 Eur, 
juodalksnis – 20 Eur, beržas – 24 
Eur, ąžuolas, uosis – 33 Eur. Veža 
rąsteliais, kaladėmis, sukapotas.
Tel. 8 686 94 789.

181

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

Malkos palankiomis kainomis! 
Pigiai parduoda sausas malkas, 
skaldytas arba kaladėmis. Atveža 
nurodytu adresu.
Tel.: 8 626 06 276, 
8 614 02 685.

256

Traktorinę priekabą (4–6 t), 
traktorių T-25 (gali būti su 
techniniais defektais).
Tel. 8 656 17 997.

274

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

426

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

1612

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

1613

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

1614

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

3991

skelbimai / reklama  /  15
Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

DARBAS

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris, nors iš skausmo ir plyštų 
širdis. Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai, tik sapne kai kada 
aplankys.
Dėl vyro-tėvelio Gintauto MENČINSKO mirties nuoširdžiai 
užjaučiame velionio žmoną Elvyrą, dukrą su šeima, sūnų.
Kaimynės M. Motiekaitienė, E. Burbienė, E. Kuzminskienė, 
O. Dobiliauskienė

516

UŽJAUČIAMEĮVAIRŪS

PERKA

PARDUODA

DĖKOJAME

Nuoširdžiai dėkojame Pūstapėdžių kaimo bendruomenei, 
A. ir R. Šlivinskams, dekanui V. Gustaičiui, artimiesiems, 
draugams, kaimynams, bendradarbiams, pažįstamiems ir 
visiems, sunkią netekties valandą buvusiems šalia. Sakome 
ačiū už pagalbą, šiltus palaikymo ir užuojautos žodžius, 
maldas palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą-tėtį Sigitą 
KREIVĖNĄ.
Žmona Onutė ir vaikai su šeimomis

511

Už ištartus užuojautos žodžius, už maldas ir gėles mirus 
mylimai mamytei nuoširdžiai dėkoju ŽŪK „Senoji kryžkelė“ 
vadovui ir visam įmonės kolektyvui.    
Saulius Minelga

512



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800

2020 m. vasario 28 d. 16  /  įvairenybės

Žiema iškeliauja taip ir nepasirodžiusi. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.S

Ar teik ti nas žo dis de zin fek tan tas?
Ran kų, pa vir šių de zin fe ka vi mui nau do ja ma 
me džia ga yra ne de zin fek tan tas, o de zin-
fe kan tas.

KALBOS PATARIMAI

Kovo 1-oji – 
Nulinės diskriminacijos diena

DIENOS

Vasario 28 d. 
Draudvilas, Draudvilė, Osvaldas, 
Ramona, Ramonas, Roma, Romana, 
Romanas, Valdas, Vilgardas, Žygimantė

Vasario 29 d. 
Gustis, Tolvaldas

Kovo 1 d. 
Alba, Albas, Albinas, Antanina, Antanė, 
Eudora, Lieda, Rusnė, Tulgaudas

Kovo 2 d. 
Dautara, Eitaras, Eitautas, Eitautė, 
Elena, Helė, Helianta, Marcelinas

s

s

s

s

VARDINĖS
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S Ne visa, ką mes darome, 
atneša laimę, bet... jeigu nieko 
nedarysime, laimė pati neateis. 

Bendžaminas DIZRAELIS

Astrologinė prognozė / 03-02 – 03-08
Avi nams sek sis pre kiau ti. Sten-
ki tės pri si tai ky ti prie kin tan čios 
si tua ci jos. Sa vait ga lį dau gės 
mei lės ap ža vų, ma lo nių pa ža dų. 
Iš lai dau ki te sai kin gai, ven ki te 
ak los ri zi kos.

Jau čiai pa si sten gę ga li su si tar ti 
dėl vers lo su si ti ki mo, mei lės 
pa si ma ty mo. Svar bu rea liai įsi-
ver tin ti jė gas, lė šas, kon ku ren tų 
ga lias. Sa vait ga lį lau kia keis tos 
sce nos, ne ma lo nus iš si šo ki mas.

Dvy niai dėl ne ti kė to pa lai ky mo 
ir komp li men tų pa si jus tvir čiau. 
Ge ros emo ci jos ska tins veik ti, 
im tis nau jo vių. Ta čiau ban dy mas 
ne le ga liai pa si pel ny ti ar ba neap-
gal vo ta ri zi ka ga li baig tis pra stai.

Vė žiams no rė sis as me ni nės erd-
vės. Nuo jau ta neap vils ten, kur 
rei kia kaž ką su pro jek tuo ti, įver-
tin ti, pa si rink ti. Į sa vai tės pa bai-
gą kils ūpas pla nuo ti pra mo gas. 
Gau si te ma lo naus dė me sio.

Liū tams gal būt teks priim ti 
svar bų spren di mą. Ga li te gau ti 
int ri guo ja mą pa siū ly mą. Bus pa-
gun da leis tis į tar ny bi nį ro ma ną. 
Ga li su pras tė ti svei ka ta. Neat-
sar gu mas nie ko ge ro ne ža da.

Mer ge lės ne blo gai tvar kys 
vers lo, kar je ros rei ka lus. Gal būt 
at si ras nau jų ga li my bių, su bliz gė-
si te ori gi na lio mis idė jo mis. Nau ji 
pro jek tai teiks vil čių. Sa vait ga lį 
rink si tės nuo ša lu mą, at si ri bo si te.

Svars tyk lės pa jus bū ti ny bę mo-
ky tis, at nau jin ti ir gi lin ti ži nias. 
Jū sų kom pe ten ci ja, gy ve ni mo 
pa tir tis bei pa žin tys lems sėk-
mę. Apie ma lo nu mus gal vo ki te 
tik at li kę bū ti nus dar bus.

Skor pio nai de rė sis dėl tur to 
da ly bų, fi nan si nių rei ka lų. Jų 
ne rei kė tų ati dė lio ti. Tik tų ap si-
lan ky ti pra smin ga me ren gi ny je. 
Sa vai tės ga le ne tam py ki te liū to 
už ūsų – taip vi siems bus ge riau.

Šau liams sek sis dirb ti su to kiais 
žmo nė mis, ku rie ku pi ni idė jų. Pa-
si ju si te ge riau ver ti na mi, gau si te 
lau kia mą at sa ky mą. Su sit var ky-
ki te tur ti nius rei ka lus, do ku men-
tus, su mo kė ki te bau das.

Ožia ra giai su lauks nau jie nų dėl 
įsi dar bi ni mo, svei ka tos pa tik ros 
re zul ta tų. Ven ki te pa žeis ti įsta ty-
mą. Bus ne leng va su de rin ti sa vo 
ir ki tų žmo nių in te re sus. Sa vait-
ga lį kils pa gun dų paiš lai dau ti.

Van de niai ga li ne ti kė tai gau ti 
dar bo pa siū ly mą. No riai rink si-
tės pir ki nius na mams, šei mai. 
Sa vai tei bai gian tis dar bo krū vis 
ga li pa di dė ti. Sa vait ga lį bus ir 
jau kių, ir dirg lių va lan dė lių.

Žu vims no rė sis leis ti lai ką na-
muo se. Ti kė ti ni įspū džiai, su si ję 
su ger bė jais, vai kais. Bū si te 
nu si tei kę žais min gai. In for ma ci-
ją in ter ne te ver tin ki te kri tiš kai, 
pa tys ra šy ki te tak tiš kai.

ELTA

Šian dien bus de be suo ta, per dau ge lį 
ra jo nų pra slinks miš rūs kri tu liai. Pūs 
stip ro kas va ka ri nių kryp čių vė jas. Ter-
mo met rai įdie no jus ro dys 1–5 laips nių 
ši lu mą.

Šeš ta die nio nak tį vie to mis, die ną 
daug kur pa si ro dys trum pa lai kių, bet 
ne gau sių kri tu lių. Vė jas rims. Nak tį pra-
gied rės la biau, to dėl tem pe ra tū ra kris 
iki 0–5 laips nių šal čio, o die ną tem pe ra-
tū ra pa kils iki 1–6 laips nių ši lu mos.

Sek ma die nį orai iš liks pa na šūs, tik 
bus vie nu ki tu laips niu šil čiau, o kri tu-
lių su lauk ti jau ne be tu rė tu me.

Nak ti mis 
pa šals

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 vasario 21 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 9318 ir 1746. 

s

Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Vil ka viš ky je
Va sa rio 29 d., 11 val., kul tū ros cent re 
vyks pir ma sis Su per mė gė jų grei tų jų 
šach ma tų tur ny ras. Da ly vau ti kvie čia-
mi tie, ku rie žai dė ir gal būt žai džia šį 
žai di mą prie kom piu te rio, bet ne da ly-
vau ja var žy bo se. Dau giau in for ma ci jos 
tei rau tis tel. 8 682 14 722.
Iki ko vo 2 d. kul tū ros cent re vei kia teks-
ti lės pa ro da „Iš pra džių bu vo ženk las“.
Iki ko vo 5 d. kul tū ros cent ro ma žo jo je 
sa lė je vei kia Vil ka viš kio vai kų ir jau-
ni mo cent ro dai lės stu di jos mo ki nių 
pie ši mo, ta py bos, gra fi kos, skulp tū ros, 
ke ra mi kos dar bų pa ro da „Nuo va sa ros 
iki da bar...“
Ko vo 14 d., 14 val., šo kio stu di jo je „Šo kan-
tys ba te liai“ (Vie ny bės g. 47) vyks su si ti ki-
mas su kny gos „Diag no zė – blog ma mė“ 
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au to rė mis. Ren gi nio te ma – tik ra ir ne su-
vai din ta mo ti nys tė, ku rią sa vo kny go je 
ap ra šė vil ka viš kie tė Gied rė Au gus taus-
kie nė ir kau nie tė Rū ta Prial gaus kie nė. Įė-
ji mas 5 Eur, bū ti na iš anks to re gist ruo tis 
el. p. sokantysbateliai@gmail.com.

Gi žuo se
Va sa rio 29 d., 18 val., kul tū ros na muo se 
vyks at li kė jų Vi ta li jos Ka tuns ky tės, Ai-
do Ma ni ko ir El vy ros kon cer tas „Su mei-
le Jums“. Bi lie to kai na – 6 Eur, kon cer to 
die ną – 7 Eur. Bi lie tus kvie čia ma įsi gy ti 
iš anks to. Tei rau tis tel. 8 640 31 737.

Al vi te
Va sa rio 29 d., 16 val., bend ruo me nės 
na muo se vyks at li kė jų Vi ta li jos Ka tuns-
ky tės, Ai do Ma ni ko ir El vy ros kon cer tas 
„Su mei le Jums“. Bi lie to kai na – 6 Eur, 
kon cer to die ną – 7 Eur. Bi lie tus kvie čia-
ma įsi gy ti iš anks to. Tei rau tis tel. 8 612 
12 742.

s

s

KAS? KUR? KA DA?

Ar pas mus reikia konteinerių 
tekstilės atliekoms?

Žinoma. 
40 (47 %)

Reikėtų, jei dėl to nedidėtų 
mokestis. 31 (36 %)

Nereikia. 
11 (12 %)

Atliekų aš nerūšiuoju. 
4 (5 %)

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Žuvys (02 19–03 20)

Jaunatis iki kovo 1 d.

07:14
17:50
10:36

Ko vo 7 d. or ga ni zuo ja ma ke lio nė į Vil nių, į Ka ziu ko mu gę.
Lan ky si me Val do vų rū mus, Vals ty bės pa ži ni mo cent rą, įsi kū ru sį pre zi den tū ro je. 
Įsi lie si me į tra di ci nės Ka ziu ko mu gės šur mu lį.

Ke lio nės kai na – 27 Eur.
Gi dė Jur gi ta, tel. 8 650 89 236.

Užsk. 484
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Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 86 
skaitytojai.
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