
Pačios mokyklos maistą 
pasiruošia pigiau ir skaniau
And rius GRY GE LAI TIS

Nuo šio ru dens kai ku rios ra-
jo no ug dy mo įstai gos pa čios 
ėmė rū pin tis sa vo mo ki nių mai-
ti ni mo or ga ni za vi mu. Pir mie ji 
re zul ta tai džiu gi na: mais tas kai 
kur at pi go ko ne dvi gu bai, o jo 
po rci jos – pa di dė jo.

Pa si kei ti mai pa si tei si no
Nuo šių moks lo me tų pra džios Ky bar-

tų „Sau lės“ pro gim na zi ja, taip pat ug dy mo 
įstai gos, esan čios Gra žiš kiuo se, Al vi te, Vir-
ba ly je, Ke tur va la kiuo se bei Gi žuo se, pa čios 
rū pi na si sa vo mo ki nių mai ti ni mo or ga ni za-
vi mu. Jo se per va sa rą už Sa vi val dy bės lė šas 
bu vo re mon tuo ja mos val gyk los, nu pirk ta 
rei kia ma įran ga. Ky bar tų Kris ti jo no Do ne-
lai čio gim na zi ja ir Viš ty čio Pet ro Kriau čiū-
no mo kyk la-dau gia funk cis cent ras mai ti ni-
mo pa slau gos ne pir ko, ta čiau į jas mais tas 
nau juo se ter mo suo se ve ža mas iš gre ti mų 
įstai gų. Taip dar nuo šių me tų sau sio pra-
džios mai ti na mi ir Ky bar tų „Ra sos“ spe cia-
lio sios mo kyk los ug dy ti niai.

Li ku sios ra jo no įstai gos sa va ran kiš kai 
skel bė kon kur sus mai ti ni mo pa slau goms 
pirk ti ir vi sur juos lai mė jo VšĮ „Bru ne ros“.

Kaip pa sa ko jo ra jo no Sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci jos Švie ti mo, kul tū ros ir spor to 
sky riaus ve dė ja Al ma Fi na gė je vie nė, sa va-
ran kiš kai mai ti ni mo pro ce są or ga ni zuo ti 
pra dė ju sios mo kyk los džiau gia si pa siek tais 
re zul ta tais, nors dar bo įstai gų per so na lui ir 
pa dau gė jo.

„Mo kyk lų va do vai tei gė, kad sa va ran kiš-
kai pra dė jus or ga ni zuo ti mai ti ni mo pro ce-

są pa ge rė jo mais to ko ky bė, kai nos pa ste bi-
mai su ma žė jo, kai kur – vos ne dvi gu bai, o 
pa čios mo kyk los tu ri dau giau lais vės siū ly-
da mos vai kams pa tie ka lus. Kai nos ne vi sur 
ki to vie no dai, nes įstai gos sa va ran kiš kai at-
li ko mais to pro duk tų pir ki mus“, – pa brė žė 
A. Fi na gė je vie nė.

Ji tei gė, kad gruo džio pra džio je pla nuo-
ja mas mo kyk lų va do vų su si ti ki mas, ku ria-
me di rek to riai da ly sis sa vo pa ste bė ji mais 
ir pa ta ri mais vie ni ki tiems apie pa si kei tu sį 
mo ki nių mai ti ni mo or ga ni za vi mą.

Švie ti mo, kul tū ros ir spor to sky riaus ve-
dė ja svars tė, jog toks pa si kei tęs prin ci pas 

bet ko kiu at ve ju yra žings nis į prie kį, ir vy lė-
si, kad atei ty je dar dau giau ra jo no mo kyk lų 
tu rės ga li my bę prie jo pe rei ti.

Ka pi ta li nis at nau ji ni mas
Nea be jo ti nai dau giau siai dar bų prieš 

šiuos moks lo me tus at lik ta Gra žiš kių gim-
na zi jo je, kur val gyk la su re mon tuo ta ka pi ta-
liš kai, pa kei čiant ir elekt ros ins ta lia ci ją, ir 
vamz dy nus. Kaip pa sa ko jo įstai gos di rek to-
rė Gri ta Lau ni ko nė, val gyk lo je re mon tas ne-
bu vo da ry tas nuo pat jos pa sta ty mo – dau-
giau nei 30 me tų. 
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Dabar Gražiškių gimnazijos ugdytiniai patys pasirenka ir į lėkštes prie 
pagrindinio karšto patiekalo savarankiškai įsideda garnyro bei daržovių.
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Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Aly taus pa dan gų per dir bi mo 
ga myk los gais ras ne vie nos 
sa vi val dy bės va do vus pa-
ska ti no per gal vo ti, ar iš ti-
kus pa na šiai ne lai mei bū tų 
aiš ku, ko kių veiks mų grieb-
tis pir miau siai, kaip ge riau 
su de rin ti sa vi val dos ir įvai rių 
ins ti tu ci jų veiks mus. Apie tai 
kal bė ta si ir Vil ka viš kio ra jo-
no sa vi val dy bės va do vų bei 
įvai rių tar ny bų at sto vų pa si ta-
ri me.

Pa vo jai – įvai rūs
Su si rin ki mą sukvietęs ra jo no Sa vi val-

dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius Vi tas 
Ga vė nas pri mi nė, kad per mū sų ra jo ną 

ve da ge le žin ke lis, ku rio te ri to ri jo je prieš 
sep ty ne tą me tų bu vo įvy ku si che mi nė 
ava ri ja. Tą kart ant bė gių iš si lie jo pen kios 
to nos ben zi no.

Ra jo ne yra ke le tas trą šų san dė lių, vys-
to mos ki tos pa vo jų ga lin čios su kel ti veik-
los, apie ku rias net ne vi sa da in for muo ja-
mos ati tin ka mos ins ti tu ci jos.

Ne taip se niai nuo spro gi mo bu te nu-
ken tė jo vie nas ky bar tie čių dau gia bu tis na-
mas. Pa vo ju je at si dū rė gy ven to jai, su lie-
tas ne vie nas būs tas, su ga din ta re no vuo to 
dau gia bu čio sie nų dan ga.

Ką pa na šiais at ve jais rei kia da ry ti pir-
miau sia, kaip tu ri bend ra dar biau ti sa vi-
val da ir įvai rios ins ti tu ci jos, kas ir kam 
pri va lo per duo ti bū ti niau sią in for ma ci ją, 
kaip pa gel bė ti žmo nėms, kur juos iš kel-
din ti, jei ne lai mės at ve ju būs tą ar net di-
des nę te ri to ri ją lai ki nai tek tų eva kuo ti?

Siū lė su reng ti pra ty bas
Kaip pa ste bė jo ra jo no me ras Al gir das 

Nei ber ka, įvai rios ne lai mės daž nai įvyks-
ta sa vait ga liais, va ka rais ar nak ti mis, kai 

be veik vi sų ins ti tu ci jų, iš sky rus spe cia lią-
sias tar ny bas, spe cia lis tai dar bus bū na 
bai gę ir ne su vi sais įma no ma su si siek ti. 
Tad tar ta si, kas ir kiek to kiais at ve jais tu-
rė tų ži no ti apie iš ti ku sias ne lai mes, kad 
bū tų priim ti op ti ma liau si spren di mai.

„Ar įvy ko spro gi mas, ar kaž kur už terš-
tas van duo, ar ky la ki tas rim tas pa vo jus 
– ne iš spau dos tu rė tu me su ži no ti apie 
si tua ci ją. Su dė tin gais at ve jais, kai at si ran-
da grės mė gy ven to jams, tu ri są vei kau ti 
vi sos ins ti tu ci jos“, – kal bė jo A. Nei ber ka.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ci vi li-
nės sau gos spe cia lis tas, eko lo gas, ap lin ko-
sau gos, Vals ty bi nės mais to ir ve te ri na ri-
jos, Vals ty bi nės prieš gais ri nės gel bė ji mo 
tar ny bos, Na cio na li nio vi suo me nės svei-
ka tos cent ro va do vai iš dės tė sa vo po zi ci-
jas, kas ir už ką to kiais at ve jais at sa kin-
gas.

Me ras siū lė su reng ti pra ty bas, iš mė-
gin ti, kaip esant ekst re ma lioms si tua ci-
joms tar ny bos ge bė tų rea guo ti ir kar tu 
spręs ti ki lu sią pro ble mą.
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Aly tiš kių ne lai mė pa ska ti no ieš ko ti glau des nio ry šio

Kybartietis pro fe so rius
Ro mas Ba ro nas ta po Lie tu vos 
moks lo ta ry bos pir mi nin ku.

Taip nu spren dė Sei mas, at si žvelg da-
mas į švie ti mo, moks lo ir spor to mi nist ro 
Al gir do Mon ke vi čiaus tei ki mą. At sis ta ty-
di nus bu vu siam Lie tu vos moks lo ta ry-
bos pir mi nin kui,  prof. R. Ba ro nas vien-
balsiai pa tvir tin tas li ku siam ka den ci jos 
lai ko tar piui – iki 2023 m. bir že lio 30 d. 

„San ta kos“ inf.

Va do vaus  Lie tu vos 
moks lo ta ry bai

Ger bia mi Lie tu vos ka riai, 
sa va no riai, šau liai!

Nuo šir džiai svei ki nu Jus Lie tu vos ka-
riuo me nės die nos pro ga. Nė ra gar-
bin ges nio pa si rin ki mo, nei gin ti sa vo 
kraš tą, bū ti pa si ren gus ati duo ti vi sas 
jė gas ir net gy vy bę Tė vy nės la bui. Jū-
sų vi sų vie ny bė, pa siau ko ji mas ir iš ti ki-
my bė sa vo vals ty bei – ne pa lau žia ma 
ka riuo me nės stip ry bė.

Lin kiu, kad ši die na bū tų ne tik Jū-
sų bend ruo me nės šven tė, bet ir pa ra-
gi ni mas vi siems Lie tu vos pi lie čiams 
bū ti at sa kin giems už sa vo vals ty bę. 
Nie kuo met ne pra ras ki te dva sios ra-
my bės ir pa si ti kė ji mo sa vi mi, stip rin-
ki te pa si di džia vi mo ir pa gar bos ver tą 
mū sų vals ty bę – Lie tu vą!

Al gir das NEI BER KA
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės me ras

Užsk. 3110

Lapk ri čio 26 d. ūki nin kai ra-
gi na mi trak to riais iš va žiuo ti 
į mies tus. Įspėjamoji ak ci ja 
pla nuo ja ma ir mū sų ra jo ne.

Ku rį lai ką lau kuo se sto vintys ža li 
kry žiai – ūki nin kų pro tes tas prieš jiems 
ne pa lan kius val džios spren di mus. Ma-
ty da mi, kad nie kas ne si kei čia, žem dir-
biai ren gia si su sun kią ja tech ni ka su va-
žiuo ti į ra jo nų cent rus.

Ra jo no žem dir biai, no rin tys pri si dė-
ti prie tai kios ak ci jos, kvie čia mi bur tis 
lapk ri čio 26 d., 11 val., prie žie do ke ly-
je Kybartai–Vilkaviškis. Pla nuo ja ma 
trak to rių ko lo na ju dė ti Vil ka viš kio gat-
vė mis Pil viš kių kryp ti mi. Pre li mi na ri 
ak ci jos truk mė – iki 3 val. Dau giau in for-
ma ci jos tei rau tis tel. 8 687 20 002.

Ren gia si protestui
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Sėk min gai Vil niu je, Ka ted ros 
aikš tė je, rug sė jį prasidėjęs ir 
iki lapk ri čio 20 d. vy kęs pa ra-
mos vė žiu ser gan tiems vai-
kams fon do „Ma mų uni ja“ pro-
jek tas „Vie nos kė dės is to ri ja“ 
pra de da ke lio nes po Lie tu vą. 
Pir ma sis mies tas, ku ris so li-
da ri zuo ja si su vė žiu ser gan čių 
vai kų šei mo mis, – Vil ka viš kis.

Jau šian dien, penk ta die nį, 17.30 val., 
ly dint še šioms vė žiu su si rgu sių vai ku čių 
šei moms, į Vil ka viš kio pa ra pi jos sa lę atke-
liaus Lie tu vą dėl vė žiu ser gan čių vai kų so li-
da ri za vu si he ro jė – kė dė. Ją pa si tiks gar sūs 
mu zi kan tai, at li kė jai ir šo kė jai. Lab da rin go 
ren gi nio me tu skam bės „BassG liss“ – Vik-
to ri jos Smai ly tės (ar fa) ir mū sų kraš tie čio 
Sau liaus Kar kos (trom bo nas) due tas, žiū-
ro vus nu ste bins pui kaus vo ka lo so lis tė Ur-
tė Laz daus kai tė ir Žy gi man tas Balt rū nas, 
šoks stu di jos „Šo kan tys ba te liai“ šo kė jai, 
ko lek ty vai „No ri ja“ ir „No ri jamm“ (va do vė 
Vi li ja Ja ku baus kė).

– Esa me dė kin gi vi siems, ku rie yra nea-
be jin gi mū sų fon do vyk do mam vie nam 
gra žiau sių bend ruo me nių so li da ru mo 
pro jek tui – „Vie nos kė dės is to ri jai“. Per jį 
su rink tos lė šos ski ria mos pir ma jam ir vie-
nin te liam Lie tu vo je vė žio pa lies tų vai kų 
šei mų cent rui – Šei mos na mams – įkur ti. 
Mums trūks ta la bai ne daug, kad ki tą met 
čia ga lė tų ap si sto ti pir mo sios šei mos iš vi-
sos Lie tu vos. Džiau gia mės, jog Vil ka viš kis 
yra pir ma sis mies tas po Vil niaus, ku ria me 
įsi kurs mū sų „Vie nos kė dės is to ri ja“. Šio 
kraš to ak ty vių žmo nių dė ka vil ka viš kie čiai 
bei sve čiai mu zi kos ir gra žių žmo nių ap sup-
ty je ga lės su si pa žin ti su mū sų sta to mais Šei-
mos na mais, su ži no ti, kaip ga li ma jiems pa-
dė ti ir ko dėl to rei kia, – laukdama renginio 
sa ko pa ra mos ir lab da ros fon do „Ma mų 

uni ja“ pre zi den tė Eg lė Mė li naus kie nė.
Šven ti nį ren gi nį ves bro lis ir se suo 

– Ky bar tų pa ra pi jos kle bo nas Vai do tas La-
ba šaus kas ir pe da go gė Vil ma Ba lan die nė. 
Kiek vie nas, įsi gi ję bi lie tą, pa rems vė žiu ser-
gan čius vai kus.

Ren gi nį glo bo ja aso cia ci jos „Star tas Vil-
ka viš kio kraš tui“ na riai.

„Vie nos kė dės is to ri ja“ – tai pa ra mos 
ak ci ja, skir ta pa dė ti už baig ti Vil niu je sta-
to mus Šei mos na mus, ku rie la bai rei ka lin-
gi vi siems Lie tu vo je vė žiu ser gan tiems ir 
Vil niu je be si gy dan tiems vai kams. Kar tu 
no ri ma at kreip ti vi suo me nės dė me sį į 
sun ku mus, su ku riais su si du ria vi sa vė žiu 
ser gan čio vai ko šei ma. Prie pro jek to pri si-
de da ge ra no riš ki rė mė jai, žy mūs Lie tu vos 
žmo nės. Su rin kus trūks ta mas lė šas, jau ki-
tų me tų pra džio je naujuosiuose na muo se 
įsi kurs pir mo sios šei mos.

Šiuo me tu jau yra paau ko ta be veik 
233,5 tūkst. eu rų. Kad Šei mos na mai ga lė-
tų veik ti, dar trūks ta maž daug 266,6 tūkst. 
eu rų. Šei mos na mai sta to mi tik iš suau ko tų 
pi ni gų, ku riuos fon dui sky rė ša lies ir už sie-
nio vers las, bend ruo me nės, ge ri ir vai kams 
sveik ti lin kin tys Lie tu vos žmo nės.

„Ma mų uni jos“ fon do inf.

Šian dien Vil ka viš ky je – pa ra mos vė žiu 
ser gan tiems vai kams ren gi nys

Eglė KVIESULAITIENĖ

Siau bia mies tą
Ant ra die nį į po li ci ją krei pė si su nio ko to 
au to mo bi lio sa vi nin kas.

Vie no Nep rik lau so my bės gat vės 
dau gia bu čio kie me „Toyo ta Co ro la“ 
pa si sta tęs 62-ejų vil ka viš kie tis ra do au-
to mo bi lį nu siaub tą. Ma ši nos prie ki nis 
stik las bu vo iš dauž tas, su lam dy tas va-
rik lio dang tis, prie ki niai spar nai, ap ga-
din tas ga li nis šo ni nis stik las. Šei mi nin-
kas nuo sto lį įver ti no 800 eu rų.

Kol kas po li ci ja aiš ki na si, kas nu-
siau bė au to mo bi lį. Pas ta ruo ju me tu 
Vil ka viš ky je siau tė ja jau nuo lių van da-
lų gau ja, ku ri, kaip įta ria ma, ir nio ko ja 
au to mo bi lius bei pa sta tus. 

Ne tik ras bank no tas
Pir ma die nį Vil ka viš ky je at si skai ty ta ga-
li mai pa dirb ta ku piū ra.

Apie 18 val. į ka vi nę už su kęs jau nuo-
lis už si sa kė pi cą ir ko ka ko los. Pa val gęs 
jis at si skai tė 20 eu rų bank no tu ir sku-
biai pa si ša li no. Tik tuo met ki lo įta ri mų, 
jog ku piū ra pa dirb ta. Pi ni gas iš siųs tas 
eks per ti zei.

Su lai kė kie me
Pir ma die nį po li ci jai pra neš ta apie ne-
blai vų vai ruo to ją.

Apie 16 val. pi lie tiš kas vil ka viš kie tis 
pa rei gū nams pra ne šė, kad vie no Lau ko 
gat vės dau gia bu čio kie me su sto jo au to-
mo bi lis „Au di A4“ ir iš jo iš li po aki vaiz-
džiai gir tas vai ruo to jas. Pa rei gū nai nu-
vy kę į nu ro dy tą kie mą su lai kė 36-erių 
To mą Mu le vi čių. Jam nu sta ty tas vi du ti-
nis (2,44 pro m.) gir tu mas.

Pa gel bė jo „ežys“
Kont ra ban di nes ci ga re tes ga be nan tys 
as me nys de monst ruo ja įžū lu mą.

Ne se niai po li ci ja stab dė du ga lin gus 
vi su rei gius, ku rių vai ruo to jai ne pak lu so 
ir mė gi no pa spruk ti. Pa rei gū nai pa nau-
do jo pri vers ti nio stab dy mo prie mo nes 
„ežius“. Vie nas vi su rei gių – „Mer ce des 
Benz“ – iš kart nu va žia vo nuo ke lio ir 
įstri go tarp me džių. Ki tas – „VW Toua-
reg“ – „ežių“ pra dur to mis pa dan go mis 
mė gi no spruk ti ir pa de monst ra vo ypa-
tin gą įžū lu mą: pa tiems pa rei gū nams 
ant ke lio pa žė rė spe cia lių spyg lių pa-
dan goms pra dur ti. Vis dėl to pa spruk ti 
kont ra ban di nin kams ne pa vy ko.

„Mer ce des Benz“ au to mo bi ly je kri-
mi na lis tai ra do 56 dė žes, o „VW Toua-
reg“ – 51 dė žę kont ra ban di nių ci ga re-
čių. Jų rin kos ver tė – apie 200 tūks t.
eu rų.

ĮVYKIAI

Vil ka viš kie tis Žy gi man tas 
Ka mins kas už va sa rą įvyk dy tą 
žyg dar bį Lie tu vos ka riuo me-
nės die nos pro ga pa gerb tas 
„Lie tu vos kar žy gio“ ap do va no-
ji mu. Kraš tie čio ap do va no ji mo 
ce re mo ni ją šeš ta die nį, 18 val., 
trans liuos LRT te le vi zi ja.

Išgelbėjo penkis žmones
Jau dvy lik tą kar tą Lie tu vos ka riuo me-

nės die nos pro ga suren gta „Lie tu vos kar žy-
gio“ ap do va no ji mų ce re mo ni ja, ku rio je už 
kil nius, drą sius ar ne sa va nau diš kus poel-
gius pa ger bia mi pa si žy mė ję ka riai.

Šiais me tais ge ne ro las ma jo ras Val de-
ma ras Rup šys pa grin di nį „Lie tu vos kar žy-
gio“ ap do va no ji mą įtei kė Ge ne ro lo Jo no Že-
mai čio Lie tu vos ka ro aka de mi jos III kur so 
ka riū nui Žy gi man tui Ka mins kui už drą są 
gelbs tint skęs tan čiuo sius. Bū si ma sis ka ri-
nin kas per vie ną die ną iš gel bė jo 5 žmo nes.

„San ta ko je“ ra šė me, kaip šių me tų 
rugp jū čio 7 die ną Šven to sios pa plū di my-
je lais va lai kį lei dęs Ž. Ka mins kas, iš gir dęs 
poil siau to jų šūks nius, puo lė į ban guo jan-
čią Bal ti ją gel bė ti skęs tan čių jų. Sė dęs ant 
van dens mo to cik lo, jis pa sie kė ne lai mės 
vie tą ir iš gel bė jo 10 me tų vai ką, vė liau 
– dar 4 suau gu siuo sius.

Pag rin di niam „Lie tu vos kar žy gio“ no-
mi nan tui įteik ta iš bron zos iš lie ta 30 cm 
aukš čio ka rio su Ge di mi nai čių stul pais sta-
tu lė lė. Ją pa gal is to ri kų ir ka ry bos en tu zias-
tų at kur tą Lie tu vos di džio jo ku ni gaikš čio 
Al gir do epo chos ka rio at vaiz dą, eki puo tę ir 
gink lus su kū rė skulp to rius Ro mas Kvin tas.

Drą sūs poel giai
Ren gi ny je taip pat pa gerb ti pa sta ruo ju 

me tu pra smin ga veik la ar drą siais poel giais 
iš si sky rę ka riai.

Bri ga dos „Ge le ži nis vil kas“ gran di nis 
Ed ga ras Vil čins kis pa gerb tas už pa gal bą są-

jun gi nin kų ka riams. Prieš me tus vy ku sių 
pra ty bų „Ge le ži nis vil kas“ me tu pran cū zų 
vi su rei gis pa te ko į eis mo įvy kį, o ap si ver tu-
sia me au to mo bi ly je bu vo du rim tai su žeis ti 
ka riai. Jie išgelbėti paramediko grandinio 
dėka.

Ma jo rė Da nu tė La pė nai tė ir ka pi to nė 
Dai va Mo ro zo vie nė iš Ka ro me di ci nos tar-
ny bos pa gerb tos už il ga me tę sa va no riš ką 
veik lą. Jau aš tuo ne rius me tus Vil niaus Šv. 
Ig no to baž ny čio je jos su bu ria ne tek tis pa ty-
ru sius žmo nes ir pa de da jiems su si tai ky ti 
su skau džiais pra ra di mais bei ieš ko ti vil-
ties.

Bri ga dos „Že mai ti ja“ Lie tu vos di džio jo 
ku ni gaikš čio Bu ti gei džio dra gū nų ba ta lio-
no ka ri nin kas ka pi to nas Min dau gas Alb-
rech tas bu vo vie nas iš gau saus klai pė die-
čių bū rio žmo nių, ku rie žie mą su da rė gy vą 
gran di nę ir įbri dę į Bal ti jos jū rą iš gel bė jo 

ant ly ties at si dū ru sias mo te ris.
Ka ro po li ci nin kai vyr. ser žan tas Min-

dau gas Ab ra ma vi čius, ser žan tas Da rius 
Sir vy dis bei vir ši la Vy tau tas Venc kus pa-
si žy mė jo bū da mi mo ky mo mi si jo je Uk-
rai no je. Da ly vau da mi ka na die čių or ga ni-
zuo ta me pus ma ra to ny je, ka riai pa ste bė jo 
svir du liuo jan tį bė gi mo da ly vį ir ne dels da-
mi vi są dė me sį sky rė silp nai pa si ju tu siam 
žmo gui.

„Lie tu vos kar žy gys“ pir mą kar tą vy ko 
ne tra di ci nė je erd vė je – šimt me tį mi nin čių 
Ka ri nių oro pa jė gų Avia ci jos ba zės or lai vių 
an ga re. Ren gi nys per Lie tu vos te le vi zi ją 
bus trans liuo ja mas lapk ri čio 23 d., 18 val.

„San ta kos“ inf.

Kraš tie čiui įteik tas „Lie tu vos 
kar žy gio“ ap do va no ji mas

Garbingas apdovanojimas vilkaviškiečiui Žygimantui Kaminskui įteiktas už 
penkių žmonių išgelbėjimą. Ievos BUDZEIKAITĖS nuotr.

S

Projektą „Iš piliečio pozicijos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Sa vi val dy bės ta ry bos 
na rių dė me siui!
Lapkričio 27 d., 10 val., vyks 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ta ry bos po sė dis. Spren di mų 
pro jek tai skel bia mi in ter ne to 
sve tai nė je www.vil ka vis kis.lt.
Po sė dy je kvie čia mi da ly vau ti ra jo no 
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos sky rių 
ve dė jai, se niū nai, įstai gų, įmo nių va-
do vai, po li ti nių par ti jų, vi suo me ni nių 
ju dė ji mų, dva si nin ki jos at sto vai, pa-
reiš ki mų ra jo no Sa vi val dy bės ta ry bai 
au to riai.

Al gir das NEI BER KA
Sa vi val dy bės me ras

Užsk. 3300
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Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Did mies čiams ak tua li au to mo-
bi lių parkavi mo pro ble ma pra-
de da smaug ti ir Vil ka viš kį. Gy-
ven to jai vis daž niau maiš tau ja, 
kad vie tos au to mo bi liams 
trūks ta, o val diš kų įstai gų aikš-
te lės ap si sta to drau džian čiais 
sto vė ti ženk lais.

Vie tų su ma ži no
Į re dak ci ją pa skam bi nu si vil ka viš kie tė, 

Vil niaus g. 8-o na mo gy ven to ja, ste bė jo si 
nau ju ženk lu, at si ra du siu jų gat vė je esan-
čių Vil ka viš kio teis mo rū mų aikš te lė je. Iki 
šiol nak ti mis sa vo ma ši nas teis mo aikš te-
lė je lai kę mi nė to dau gia bu čio vai ruo to jai 
vie ną die ną pa ma tė dve jo nių su kė lu sias 
len te les. Prie ženk lo „Sto vė ji mo vie ta“, vai-
ruo to jų va di na mo tie siog „P ženk lu“, at si ra-
do len te lės, lei džian čios aikš te lė je sto vė ti 
tik sa vait ga liais ir dar bo die no mis nuo 7 
val. iki 19 val.

– Mū sų na mas Vil ka viš ky je, tur būt, 
iš skir ti nis, nes 36-ių bu tų gy ven to jams 
skir tos tik 6 au to mo bi lių sto vė ji mo vie tos, 
– skun dė si į re dak ci ją pa skam bi nu si skai ty-
to ja. – Įdo miau sia, jog per mū sų te ri to ri ją 
dar ve da ke liu kas į aikš te lę prie no ta rės 
biu ro, ta čiau juo ei li niams mir tin gie siems 
įva žiuo ti drau džia ma, nes pa sta ty tas eis mą 
drau džian tis ženk las. Se niau mū sų aikš te-
lė je tilp da vo po ra au to mo bi lių dau giau, 
ta čiau sen jo rų ini cia ty va bu vo nu brėž tos 
gel to nos li ni jos, drau džian čios ma ši nas sta-
ty ti ly giag re čiai su dau gia bu čiu. Da bar dar 
ir teis mas „už si da rė“ nuo mū sų. Tad pa tar-
ki te, kur mums au to mo bi lius dė ti?

Sta to gat vė je
„San ta ko je“ ra šė me, kad mi nė to dau gia-

bu čio gy ven to jai ne kar tą kė lė ankš tos aikš-
te lės pro ble mą. Ją dar la biau ait ri na pa čių 
kai my nų ne su ta ri mai, mat au to mo bi lių ne-
vai ruo jan tys sen jo rai ko vo ja prieš ma ši nų 
ke lia mą triukš mą, tar šą ir pan.

Prieš ke le tą me tų su si vie ni ję dau gia bu-
čio sen jo rai krei pė si į Eis mo sau gu mo ko mi-
si ją, kad kie me bū tų nu brėž tos gel to nos li ni-
jos, drau džian čios sta ty ti au to mo bi lius.

Ka dan gi be si krei pu sie ji mo ty va vo, jog 
po pat dau gia bu čio lan gais sta to mos trans-
por to prie mo nės ke lia triukš mą ir sklei džia 
du jas, ku rios skver bia si pro pra vi rus lan-
gus, ko mi si ja jų pra šy mą pa ten ki no. Vie nas 
iš sva riau sių ar gu men tų bu vo tas, kad prie 
pat laip ti nių su sta to mi au to mo bi liai truk do 
pri va žiuo ti grei to sios pa gal bos tar ny bai.

Į re dak ci ją skam bi nu si vil ka viš kie tė sa-
kė, jog da bar dau gu ma gy ven to jų sa vo ma-
ši nas pa lie ka tie siog Vil niaus gat vė je, ta čiau 
čia jos truk do eis mui. Be to, siau ro je gat vė-
je au to mo bi lius ban dan tys kom pak tiš kiau 
su sta ty ti vai ruo to jai ne re tai už kliu do ki tas 
trans por to prie mo nes, dėl to ky la konf lik-
tų.

Įtei sin ti ri bas
Vil ka viš kio mies to se niū nas Re mi gi jus 

Ku raus kas paaiš ki no, kad Vil niaus g. 8-as 
na mas – ne vie nin te lis dau gia bu tis, prie ku-
rio trūks ta vie tos au to mo bi liams pa sta ty ti. 
Ši pro ble ma spren džia ma įvai riais bū dais. 
Daž niau siai pa tys gy ven to jai krei pia si į Sa-
vi val dy bę su pra šy mu pra plės ti ma ši nų sto-
vė ji mo aikš te les ir pri si de da sa vo lė šo mis.

Mi nė ta me na me jau bu vo ki lę ini cia ty-
vų plės ti aikš te lę, mat vie tos tam yra. Ta čiau 
bū tų rei kė ję nu pjau ti kie me au gan čias obe-
lis, ku rios ru de nį ant as fal to pri mė to tiek 
obuo lių, jog, anot se niū no, nuo aikš te lės 
ga li dže mą sem ti. Vis dėl to obe lų pjo vi mui 
pa si prie ši no ke li sen jo rai, ku rie vi siš kai ne-
suin te re suo ti, kad bū tų pra plės ta au to mo bi-
lių aikš te lė. O dau gu mos gy ven to jų va lios 
val džia pri va lo pai sy ti.

– Dar vie na pro ble ma – dau gia bu čių gy-
ven to jai ne suin te re suo ti tei siš kai įfor min ti 
na mo skly po ri bas, – aiš ki no se niū nas. – Su-
sit var kę šiuos do ku men tus sa vi nin kai ga lė-
tų siek ti pri va tu mo: ne leis ti į sa vo te ri to ri ją 
sve ti mų ma ši nų, pa si žy mė ti sto vė ji mo vie-
tas au to mo bi lių nu me riais ir pan.

Vil ka viš kio teis mo rū mai yra įsi tei si nę 
jiems pri klau san čio skly po ri bas, to dėl tu ri 
tei sę sa vo aikš te lė je jaus tis šei mi nin kais. 
Bū tent jų pra šy mu aikš te lė je ir bu vo pa sta-
ty tas sto vė ji mą ri bo jan tis ženk las.

Truk do triukš ma da riai
Kaip paaiš ki no teis mo rū mų raš ti nės 

biu ro ve dė ja Auš ra Dau gė lie nė, aikš te lė je 
gy ven to jų pa lie ka mi au to mo bi liai pra dė jo 
truk dy ti teis mo dar bui.

– Į teis mo po sė džius daž nai su va žiuo ja 
ke lios de šim tys by los da ly vių: ad vo ka tų, 
pro ku ro rų, liu di nin kų ir kt., o ma ši nų nė ra 
kur pa sta ty ti, nes aikš te lę užė mę gre ti mų 
na mų gy ven to jų au to mo bi liai, – si tua ci ją 
paaiš ki no A. Dau gė lie nė. – Žmo nės įsi vaiz-

duo ja, kad teis mo aikš te lė ste bi ma vaiz do 
ka me ro mis, to dėl čia sau giau. Tad kar tais 
ma ši nas iš va ka ro su sta to prie pat rū mų 
du rų, o by lų da ly viai ne tu ri kur sta ty ti au to-
mo bi lių. Dėl to ir krei pė mės į Eis mo sau gu-
mo ko mi si ją, kad pa sta ty tų to kį ženk lą.

Mies to se niū nas R. Ku raus kas pa ti ki-
no, jog nak ti mis sta ty ti au to mo bi lius drau-
džian tys ženk lai įreng ti ne vie no je mies to 
sto vė ji mo aikš te lė je. Jų tiks las – ri bo ti jau ni-
mė lio, į aikš te les nak ti mis at le kian čio pa si-
links min ti ir pa triukš mau ti, srau tus. Ta čiau 
prie teis mo jau ni mas ne si bū riuo ja ir ši pro-
ble ma neeg zis tuo ja – čia didesnę pro ble mą 
ke lia tai kūs dau gia bu čio gy ven to jai.

Pra si len kia su lo gi ka
Vis dėl to vai ruo to jai ne ga li su pras ti pa-

sta ty to ženk lo pra smės: au to mo bi lius jis 
drau džia sta ty ti tuo me tu, kai teis mo rū-
muo se ne be lie ka nė gy vos dva sios, nuo 19 
val. va ka ro iki 7 val. ry to, o lei džia – dar bo 
me tu, kai į teis mą su si ren ka ai bės pro ce so 
da ly vių ir vi si rū mų dar buo to jai.

Tad vil ka viš kie čiams ky la na tū ra lus 
klau si mas, kas pra si len kė su lo gi ka: ar tie, 
kas ženk lą už sa kė, ar tie, kas pa sta tė.

Nors pa žei dė jus bau džian tys pa rei gū-
nai dėl to kių si tua ci jų tu ri sa vo nuo mo nę, 
jie va do vau ja si įsta ty mais. Tad pa na šu, jog 
bau das teks mo kė ti ne tiems, ku rie ver šis į 
per pil dy tą sto vė ji mo aikš te lę, o tiems, ku rie 
au to mo bi lius pa liks vi siš kai tuš čio je.

Gyventojus papiktino ženklas, kurio 
prasmės nesupranta net pareigūnai

Toks ženklas vargiai sumažins teismo aikštelės apkrovą darbo valandomis.
Autorės nuotr.

S

Gy ve ni mas – tai ne si bai gian tis 
lau ki mas,
Jau at lik ti ir dar ne pra dė ti dar bai.
Gy ve ni mas – tai am ži nas sie ki mas
Sus pė ti pa da ry ti tai, ko dar ne pa da rei.

Vi tą STRUN GĮ, gy ve nan tį Vil ka viš ky-
je, 80-mečio pro ga svei ki na

žmo na ir vai kai su šei mo mis.
Užsk. 3280

Bran gūs tė ve liai!

Auk si nės ves tu vės – ši lai mė ap lan ko

Tik tuos, kur gy ve ni me bu vo kar tu.
Už di de lį rū pes tį, už be ga lę var go
Lem tis do va no jo Jums mei lę vai kų.
Auk si nė mis juos to mis Jū sų 
šir dis su ri šim,
Iš puo ši me ke tu ris na mo kam pus,
Auk si nėm ka rū nom mes 
ju du pa puo šim –
Ka ra liš ką šven tę dan gus vai ni kuos.

Va len ti ną ir Pra ną TO TO RAI ČIUS, 
gy ve nan čius Ke tur kai mio kai me, auk-
si nių ves tu vių pro ga svei ki na

ke tu ri sū nūs, mar čios, anū kai.
Užsk. 3285

Pra lė kė tie me tai, Tė ti, taip grei tai, kad 
net ne pas te bė jo me, kad jau užau go mū-
sų vai kai ir anū kai. O Jūs li ko te mums 
toks pat  jau nas – jau nas sa vo šir di mi, 
sa vo ge ru žo džiu ly din tis mus per gy ve-
ni mą.

Dė ko ja me už tuos pil nus ge ru mo me-
tus!

Mo des tą VIZ GIR DĄ, gy ve nan tį Ža lio-
sios kai me, 90-me čio pro ga svei ki na

dvi duk ros, ke tu ri anū kai, 
du proa nū kiai ir žmo na.

Užsk. 3282

SVEIKINAME

Ma žei kiuo se vy ko Lie tu vos aukš čiau sios 
ly gos sta lo te ni so ko man di nių pir me ny bių 
ket vir ta sis tu ras. Ja me ir vėl la bai sėk min-
gai pa si ro dė Vil ka viš kio „Ry tas-1“ ir „Ry tas-
2“.

Mū siš kiai tenisininkai žai dė prieš pa jė-
gias Ma žei kų ir Klai pė dos mies tų eki pas. 
„Ry tas-1“ vie no dais re zul ta tais 5:0 nu ga lė jo 
abu sa vo var žo vus ir šiuo me tu kar tu su Pa-
ne vė žio ko man da tur ny ri nė je len te lė je da li-
ja si 1–2 vie tas.

„Ry tas-2“ re zul ta tu 5:4 nu ga lė jo Klai pė-
dos ko man dą, ta čiau po at kak lios ko vos 4:5 
pra lai mė jo Ma žei kių spor ti nin kams. Po 4 
tu rų ant ro ji mū sų ra jo no eki pa žen gia tre-
čio je tur ny ro len te lės vie to je.

Penk ta sis tu ras vyks jau ry toj, 11 val., 
Vil ka viš kio ke lių tar ny bos spor to sa lė je (S. 
Nė ries g. 88). Mū siš kių var žo vai bus spor ti-
nin kai iš Vil niaus. Sta lo te ni so mė gė jai kvie-
čia mi pa lai ky ti sa vo mies to eki pas.

„San ta kos“ inf.

Tenisininkai tęsia sėkmingą žygį
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Mo ka mus ty ri mus at lie ka vis dau giau pa cien tų
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Me di kai pa ste bi, kad už slin kus 
ru de ni nei tam sai žmo nių sa vi jau-
ta su pras tė ja ir jie pra de da ieš-
ko ti to prie žas ties. Daž nas no ri 
at lik ti krau jo ty ri mus ir iš siaiš-
kin ti, ar dėl pra stos sa vi jau tos 
nė ra kal tas vi ta mi nų bei mik roe-
le men tų trū ku mas. Vis dėl to ne 
kiek vie nas ryž ta si lauk ti ei lės 
pas šei mos gy dy to ją.

Siun ti mo ne rei kia
Rei kia pri si pa žin ti, kad daž nam iš mū-

sų, pa ju tu siam nuo var gį ar silp nu mą, bu vo 
ki lu si min tis, jog rei kė tų at lik ti krau jo ty ri-
mą. Juo lab kad daž nai gir di me, jog ko ne vi-
siems mū sų pla tu mų gy ven to jams trūks ta 
vi ta mi no D, o mag nio bei ka lio trū ku mas 
pa vo jin gas šir džiai. Dar la biau gąs di na pa-
di dė jęs cho les te ro lio ar cuk raus kie kis.

Ta čiau su ži no ję, kad pas šei mos gy dy to ją, 
ku ris iš ra šys siun ti mą ty ri mui, pa tek si me tik 
po po ros sa vai čių, pa mirš ta me lai ki nus ne ga-
la vi mus ir ty ri mus ati de da me ki tam kar tui.

Vil ka viš kio li go ni nės Kon sul ta ci nio sky-
riaus ve dė ja Dia na My ko lai ty tė pa ti ki no, jog 
svei ka ta su si rū pi nę ir krau jo ty ri mus no rin-
tys at lik ti ra jo no gy ven to jai į li go ni nės Kli ni-
ki nės diag nos ti kos la bo ra to ri ją ga li kreip tis 
ir be siun ti mo. Tie sa, sa va ran kiš kai at vy kę 
pa cien tai už ty ri mus tu rė tų su si mo kė ti.

Gy dy to ja kiek vie nam pa cien tui re ko-
men duo tų at lik ti bend rą krau jo ty ri mą, 
taip pat nu sta ty ti ir mik roe le men tų (ka lio, 
nat rio, mag nio, ge le žies) kie kį, vi du ti nio 
am žiaus žmo gui rei kė tų at lik ti li pi dog ra mą 
(iš tir ti cho les te ro lių ir trigliceridų kie kį). 
Toks ty ri mų „rin ki nys“ pa pras tai at siei na 
apie 20 eu rų. Pa vyz džiui, ka lio ar nat rio 
kon cent ra ci jos krau jy je nu sta ty mas kai-
nuo ja 1,27 Eur, ge le žies – 2,63 Eur, mag nio 

– 3,21 Eur. Vi sas ty ri mų kai nas ga li ma ras ti 
li go ni nės in ter ne to pus la py je http://www.vil-
ka vis kio li go ni ne.lt/informacija, įkai niai yra 
iš ka bin ti ir Kon sul ta ci nia me sky riu je.

Krei pia si pro fi lak tiš kai
Kli ni ki nės diag nos ti kos la bo ra to ri jos 

ve dė ja Lo re ta Šiugž die nė pa ti ki no, kad 
li go ni nės la bo ra to ri jo je ti ria ma su pa čia 
nau jau sia apa ra tū ra, la bo ra to ri ja – vi siš-
kai au to ma ti zuo ta ir ates tuo ta, jo je dir ba 
kva li fi kuo ti spe cia lis tai – me di ci nos bio lo-
gai ir kli ni kos la bo ran tai. La bo ra to ri ja at-
lie ka pla taus spekt ro ty ri mus: pa pras čiau-
sią bend rą krau jo, šla pi mo, bio che mi nius 
ty ri mus, taip pat imu no lo gi nius – skran-
džio, žar ny no, kiau ši džių, pro sta tos vė žio 
mar ke rius, skyd liau kės hor mo nų, He li co-
bac ter py lo ri skran džio bak te ri jos, ŽIV, Lai-
mo li gos ir ki tus.

Nors la bo ra to ri niai ty ri mai at lie ka mi 

diag no zei nu sta ty ti, gy dy mui pa skir ti, be-
ne dau giau sia žmo nių krei pia si no rė da mi 
pa si tik rin ti pro fi lak tiš kai. Tam te rei kia 
at vyk ti į li go ni nės Kon sul ta ci nio sky riaus 
re gist ra tū rą, su mo kė ti pi ni gus už no ri mus 
ty ri mus ir bet ku rią dar bo die ną, nuo 8 iki 
10 val., 10 ka bi ne te pri duo ti krau ją. Ty ri-
mų re zul ta tus žmo gus su ži no dar tą pa čią 
die ną.

Ka dan gi at sa ky mų la pe nu ro dy ti ne tik 
as mens ty ri mo ro dik liai, bet ir jų nor mos ri-
bos, pa cien tas net pa ts ga li įsi ver tin ti būk lę 
ar ba kreip tis į šei mos gy dy to ją.

L. Šiugž die nė sa kė, jog krau jo ty ri mų 
tiks lu mas la bai pri klau so nuo pa ties pa cien-
to. Mat daž nas ne ži no, kad jo nau do ja mi 
vais tai, mais tas ar gė ri mai ga li iš kreip ti rod-
me nis.

Prieš at lie kant krau jo ty ri mą rei kė tų ne-
val gy ti bent 8 va lan das, taip pat ne var to ti 
al ko ho lio ir ne rū ky ti. Ti rian tis cho les te ro-

lio kie kį rei kė tų veng ti net van dens.

Vei kia mais tas ir stre sas
Dau ge lis ne ži no, kad no rint iš tir ti ge le-

žies kie kį krau jy je rei kė tų bent po rą sa vai-
čių ne var to ti vais tų, su si ju sių su ge le žies 
apy kai ta, o be si ruo šian tiems at lik ti spe ci fi-
nio pro sta tos an ti ge no ty ri mą vy rams rei-
kė tų bent po rą die nų su si lai ky ti nuo ly ti nių 
san ty kių ir ne va ži nė ti dvi ra čiu.

Taip pat prieš ty ri mus rei kė tų veng ti 
stre so, nes jis vei kia krau jo su dė tį, hor mo-
nų kie kį (ypač skyd liau kės).

Anot L. Šiugž die nės, la bai svar bu, ypač 
ste bint li gos di na mi ką, ty ri mus at lik ti to je 
pa čio je la bo ra to ri jo je. Mat ta pa ti la bo ra to-
ri ja ty ri mams nau do ja vie no dus me to dus ir 
tai ko vie no das nor mas, o tai – bū ti na są ly ga 
ly gi nant anks tes nius re zul ta tus su nau jes-
niais.

Per tek lius ken kia
Nors dau ge lis su val kie čių mie liau krei-

pia si dėl ne mo ka mų ty ri mų, slau gy to ja Ri-
ma Ja ru šai tie nė pa ti ki no, kad bent de šimt 
žmo nių per die ną į jos ka bi ne tą duo ti krau-
jo ty ri mui atei na už jį su si mo kė ję. Daž niau-
siai žmo nės lin kę su si mo kė ti už bend rą 
krau jo ty ri mą, taip pat no ri iš si tir ti ka lio, 
nat rio, mag nio kie kį, at lik ti pro sta tos spe ci-
fi nio an ti ge no ty ri mą.

Gan po pu lia rus ir vi ta mi no D ty ri mas. 
Nors L. Šiugž die nė įsi ti ki nu si, jog ne ga li ma 
tvir tin ti, kad vi ta mi no D trūks ta ab so liu čiai 
vi siems mū sų pla tu mų gy ven to jams, vis gi 
pa si tai ko to kių, ku rių krau jy je net apa ra tas 
ne fik suo ja šio vi ta mi no pėd sa kų. Me di kė įsi-
ti ki nu si, jog pa lai ko mą ją šio vi ta mi no do zę 
pra vers tų var to ti vi siems, o ypač vi są die ną 
dir ban tiems už da ro se pa tal po se.

Ta čiau pro fi lak tiš kai ger ti ge le žies, ka lio 
ar magnio pre pa ra tų me di kai ne re ko men-
duo tų, nes šių mik roe le men tų per tek lius 
or ga niz me ga li su kel ti di de lių pro ble mų. 
To dėl įta rus, kad jū sų or ga niz mui vis dėl to 
kaž ko trūks ta, ver čiau kreip tis į me di kus ir 
at lik ti ty ri mus.

Konsultacinio skyriaus vedėja Diana Mykolaitytė (kairėje) ir Klinikinės 
laboratorijos vedėja Loreta Šiugždienė nerimaujantiems dėl sveikatos rajono 
gyventojams siūlytų atlikti kraujo tyrimus. Autorės nuotr.
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Pa vė la vus diag no zuo ti plau čių už de gi mą gre sia mir tis
Plau čių už de gi mas – vie na 
pa vo jin giau sių ir klas tin giau sių 
li gų. Šį mė ne sį mi ni mos Pa sau-
li nės plau čių už de gi mo die nos 
pro ga svei ka tos spe cia lis tai 
at krei pia dė me sį, jog šios li gos 
at ve ju svar biau sia – neuž dels ti 
ir lai ku kreip tis į gy dy to jus.

Sun ku at skir ti
Plau čių už de gi mas yra in fek ci jos su kel-

tas plau čių au di nio už de gi mas, ku rio me tu 
al veo lė se kau pia si skys tis, blo gai pa si sa vi-
na mas de guo nis. Kū di kiams ir vai kams iki 
pen ke rių me tų pneu mo ni ją daž niau siai 
su ke lia vi ru sai, vy res niems vai kams ir 
suau gu sie siems – bak te ri jos. Ti pi nį plau čių 
už de gi mą daž niau siai su ke lia dvie jų rū šių 
bak te ri jos: Strep to coc cus pneu mo niae ir 
Hae mop hi lus inf luen zae.

Stai gi pra džia, aukš ta, dau giau nei 38 
laips nius sie kian ti kū no tem pe ra tū ra, daž-
nas ko su lys su skrep lia vi mu, skaus mas šo-
nuo se, oro trū ku mas ar du su lys, silp nu mas 
– daž niau si šios li gos simp to mai, dėl ku rių 
be veik nie kam ne ky la abe jo nių ir iš kar to 
krei pia ma si į me di kus. Kur kas su dė tin giau 
at pa žin ti ne ti pi nį plau čių už de gi mą, ku rį 
daž niau siai su ke lia bak te ri jos My cop las ma 
pneu mo niae. Jam bū din ga lė ta pra džia, ne-
di de lis karš čia vi mas, ku rio ga li ir ne bū ti, 
sau sas ko su lys, silp nu mas, pra kai ta vi mas. 
Daž nai gal vo ja ma, kad li gą „pra vaikš čio si-
me“ ir net ne nu tuo kia me, jog iš tie sų ser ga-

me plau čių už de gi mu ir yra ti ki my bė nuo 
šios li gos nu mir ti.

Pa sau lio svei ka tos or ga ni za ci jos duo me-
ni mis, pneu mo ni ja yra tre čia pa gal daž niau-
sią mirš ta mu mą prie žas tis. Skai čiuo ja ma, 
kad Lie tu vo je šia li ga kas met su ser ga 1 iš 
100 gy ven to jų.

To dėl pa ju tus net ir men kiau sius plau-
čių už de gi mo po žy mius, o ypač kai karš-
čia vi mas už si tę sia il giau nei tris die nas, 
jau čia mas di de lis silp nu mas, bend ra sa vi-
jau ta ne ge rė ja, bū ti na kuo sku biau kreip tis 
į gy dy to ją. Tik pa klau sęs plau čius, at li kęs 
krau jo ty ri mą ir plau čių rent ge nog ra fi ją, 
gy dy to jas ga lės nu sta ty ti tiks lią diag no zę ir 
pa skir ti gy dy mą.

Tai ki ny je – rū ka liai
Plau čių už de gi mu ne re tai su ser ga ma iš 

kar to pa bai gus sirg ti vi ru si nė mis kvė pa vi-
mo ta kų li go mis. Taip pat pneu mo ni ja yra 
ga na daž na gri po komp li ka ci ja.

Gri po vi ru sas ne re tai su si lpni na žmo-
gaus imu ni te tą, su da ro pa lan kias są ly gas į 
or ga niz mą pa tek ti ir įsi tvir tin ti pa vo jin goms 
bak te ri joms. Ypač bud riems reik tų bū ti 
tiems, ku rie ser ga lė ti nė mis kvė pa vi mo ta kų 
li go mis, pa vyz džiui, ast ma, lė ti niu obst ruk ci-
niu bron chi tu, nes li gos pa veik ti kvė pa vi mo 
ta kai ne beat lie ka ap sau gi nės funk ci nės.

Taip pat į ri zi kos gru pę pa ten ka ser gan-
tie ji dia be tu, šir dies ne pa kan ka mu mu, 
imu ni nės sis te mos li go mis, nes šios li gos 
su si lpni na imu ni te tą. Dėl pa žeis tų plau čių 
ir kvė pa vi mo ta kų sau go tis tu rė tų ir rū-
kan tys bei al ko ho liz mu ser gan tys žmo nės, 
ku rių imu ni nė sis te ma silps ta dėl nuo la ti-

nės or ga niz mo in tok si ka ci jos.
Se ny vo am žiaus as me nys ir tie, ku riems 

tai ko mas gu li ma sis re ži mas, taip pat pri ski-
ria mi ri zi kos gru pei. Šiems žmo nėms ypač 
svar bu pa si skie py ti nuo gri po, o esant pa di-
dė ju siam vi suo me nės ser ga mu mui už kre-
čia mo mis kvė pa vi mo ta kų li go mis veng ti 
su si bū ri mo vie tų. At si ra dus bent men kiau-
siems plau čių už de gi mo simp to mams, bū ti-
na kreip tis į gy dy to ją.

Tiems, kas ser ga plau čių už de gi mu ne-
be pir mą kar tą, tu ri lė ti nių li gų, taip pat 
daž nai ser gan tiems bak te ri nė mis in fek ci jo-
mis vai kams iki 5 me tų re ko men duo ja ma 
pa si skie py ti pneu mo ko ki nės in fek ci jos vak-
ci na, ku ri sau gos nuo daž niau siai pa si tai-
kan čių plau čių už de gi mo su kė lė jų.

Kan ki na ko su lys
Plau čių už de gi mas įpras tai gy do mas an-

ti bio ti kais, karš čia vi mą ma ži nan čiais, at si-
ko sė ji mą leng vi nan čiais, bron chus ple čian-
čiais, kai ka da – pa pil do mais vais tais prieš 
už de gi mą. Re ko men duo ja mos at si ko sė ji mą 
ska ti nan čios ar ba tos, pa vyz džiui, čiob re lių, 
pu šų pum pu rų, is lan di nės ker pe nos.

Ma žiems vai kams ir gu li mo jo re ži mo 
li go niams iš si ko sė ti pa de da spe cia lus nu ga-
ros vib ro ma sa žas.

Tin ka mai gy dant plau čių už de gi mą, 
karš čia vi mas iš nyks ta po 2–4 pa rų, ta čiau 
ko su lys ga li už si tęs ti ir iki 7–10 die nų. Iš si gy-
džius plau čių už de gi mą rei kė tų ne pa mirš ti 
stip rin ti imu ni nę sis te mą, sau go tis pa kar to-
ti nių per ša li mo li gų, taip pat pra vers tų kvė-
pa vi mo ta kų sa na to ri nis gy dy mas.

Pa reng ta pa gal pra ne ši mus spau dai

Siek da ma su vie no din ti svei ka tos prie-
žiū ros pa slau gų priei na mu mą Lie tu-
vo je be si gy dan tiems už sie nio ša lių 
gy ven to jams, Svei ka tos ap sau gos mi-
nis te ri ja li go ni nėms pa ren gė spe cia-
lias re ko men da ci jas su da ry ti už sie nio 
kal bo mis kal ban čių me di kų są ra šus, 
in ter ne to sve tai nė se skelb ti dau giau 
in for ma ci jos ang lų kal ba ir pan.

Lie tu vo je dir ba, ato sto gau ja, ke-
liau ja vis dau giau už sie nio ša lių pi lie-
čių, ku riuos svei ka tos su tri ki mai pri-
ver čia kreip tis į mū sų  ša lies gy dy mo 
įstai gas. Ta čiau už sie nie čių bend ra vi-
mą su me di kais ga li ap sun kin ti kal bos 
bar je ras.

Li go ni nėms re ko men duo ja ma su-
da ry ti są ra šus me di kų ir re gist ra tū ros 
dar buo to jų, ga lin čių bend rau ti su pa-
cien tais ang lų, len kų, ru sų, vo kie čių, 
pran cū zų kal bo mis, nu ro dant specialis-
tų kon tak tus ir šį są ra šą skel biant tiek 
sa vo in ter ne to sve tai nė se, tiek li go ni nių 
sku bio sios me di ci nos pa gal bos sky riuo-
se.

Taip pat re ko men duo ja ma iš vers ti 
į ang lų kal bą, o esant ga li my bei – ir į 
ki tas po pu lia riau sias kal bas, su ti ki mo 
dėl įvai rių in ter ven ci nių pro ce dū rų, 
pvz., ope ra ci jos, for mas.

Šalies li go ni nės taip pat ska ti na-
mos įdieg ti re gist ra tū ros me niu ang lų 
kal ba.

Svei ka tos ap sau gos 
mi nis te ri jos inf.

Pa to gu 
už sie nie čiams
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Daugiau skaitysi – plačiau matysi!
Prenumeruokite „Santaką“ 2020 metams

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

* Nuolaida taikoma turintiesiems neįgalumą ir pensininkams.

Mėn. sk. „Santaka“ (fiziniams asmenims, Eur) „Santaka“ su nuolaida* (Eur) „Santaka“ (juridiniams asmenims, Eur)

1 mėn. 5,50 5,00 6,00

3 mėn. 16,50 15,00 18,00

12 mėn. 60,00 55,00 66,00

Prenumerata priimama:
„Santakos“ redakcijoje (Vilniaus g. 23, Vilkaviškyje), s

Prenumeruojant „Santakos“ redakcijoje netaikomi papildomi aptarnavimo mokesčiai.

paštuose ir pas rajono laiškininkus. 

„Vilkastos prekybos“ parduotuvėje (II a.), Vištyčio g. 40, Kybartuose.
s
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Sa va no riau ti jau ni mą vi lio ja ir pa pil do mas 
ba las stojant į aukštąsias mokyklas
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Sa va no riš ka veik la su tei kia 
ne tik dva si nį pa si ten ki ni mą. 
Ji nau din ga ir eko no mi ne, 
ir pro fe si ne bei so cia li ne 
pra sme, o sto jan tie siems į 
aukš tą sias mo kyk las dar ga-
li pri dė ti ir pa pil do mą ba lą.

Pa pil do mas ba las
Jau ni mo sa va no riš kos tar ny bos 

pro gra mą ir idė jas Vil ka viš kio „Auš-
ros“ gim na zi jo je, o vė liau ir mies to 
kul tū ros cent re pri sta tė šios tar ny bos 
koor di na to rė, So cia li nės ap sau gos ir 
dar bo mi nis te ri jos Jau ni mo rei ka lų 
de par ta men to at sto vė Mil da Lu ko še-
vi čiū tė.

Anot jos, ši pro gra ma la bai jau na, 
tad vis dar kei čia si ir to bu lė ja. Jau ni-
mo sa va no riš ka tar ny ba (JST) yra in-
ten sy vi 6 mėn. truk mės pro gra ma vi-
siems jau niems žmo nėms nuo 14 iki 
29 m. Ją pa si rin kę jau nuo liai 40 val. 
per mė ne sį, bet ne ma žiau kaip 2 val. 
per sa vai tę, tu ri ne nut rūks ta mai at lik-
ti sa va no riš ką tar ny bą pa si rink to je 
prii man čio je or ga ni za ci jo je.

Kal bant apie sa va no rys tę, daž niau siai 
pa brė žia mas alt ruis ti nis, neat ly gin ti nas 
dar bas ki to la bui. Ta čiau jau nam žmo gui 
tai yra ir vie nas iš sa vi rea li za ci jos bū dų, ga-
li my bė at ras ti bei iš ban dy ti sa ve dar neiš-
mė gin to se sri ty se. Jau ni mas ar ti miau su-
si pa žįs ta su bend ruo me nės na riais, įgy ja 
jų pa si ti kė ji mą, o kar tu ir pa ts ima la biau 
pa si ti kė ti sa vi mi, gau na pui kios dar bo pa-
tir ties.

JST sa va no riams ke lia mi ne ma ži rei-
ka la vi mai, bet bū si mie ji stu den tai tu rė tų 
at kreip ti dė me sį, jog 2019 m. da ly va vi-
mas JST pro gra mo je pri de da 0,25 sto ja mo-
jo ba lo į Lie tu vos aukš tą sias mo kyk las. 
2020-ųjų sto ja mo jo ba lo de da mo sios bus 
svars to mos aukš tų jų mo kyk lų va do vų bei 

Švie ti mo, moks lo ir spor to mi nis te ri jos 
2019 m. pa bai go je, tad su si do mė ju sie ji tu ri 
sek ti nau jie nas.

Men to riai ir ku ra to riai
Sa va no rius priim ti ga li vi sos ne pel no 

sie kian čios or ga ni za ci jos, ku rios veik lą 
vyk do ne ma žiau kaip vie nus me tus.

Or ga ni za ci joms tai – pro ga tap ti ak re-
di tuo ta sa va no rius prii man čia or ga ni za-
ci ja, t. y. vie ta, ku rio je ga li sa va no riau ti 
jau nas žmo gus. Or ga ni za ci ja įsi pa rei go ja 
jam su da ry ti 40 val. per mė ne sį sa va no riš-
kos veik los pla ną (gra fi ką), ku ris ati tik tų 
sa va no rio kom pe ten ci jas ir bū tų pra smin-
gas tiek jam pa čiam, tiek pa čiai or ga ni za-
ci jai.

Kaip pa sa ko jo M. Lu ko še vi čiū tė, sa va-

no rio in teg ra ci ja dar bo vie to je rū pi na si 
prii man čios or ga ni za ci jos pa skir tas ku ra-
to rius. Jis įsi pa rei go ja ap mo ky ti jau ną žmo-
gų dirb ti, paaiš kin ti, pa tar ti ir pa lai ky ti 
tar ny bos me tu. Ku ra to rius de ri na ir sa va-
no rio dar bo lai ką, už duo tis, ste bi jo veik lą 
ar ba pa ski ria tai da ry ti tu rin čius žmo nes. 
Sa va no rys tės pro gra mo je da ly vau jan tys 
jau nuo liai daž nai tvir ti na, kad ku ra to rius 
šia me gy ve ni mo eta pe jiems yra pa ti svar-
biau sia as me ny bė.

Bent vie ną kar tą per mė ne sį jau nie ji 
sa va no riai su si tin ka su sa va no riš ką veik-
lą or ga ni zuo jan čios or ga ni za ci jos pa skir tu 
men to riu mi. Šis pri va lo tu rė ti ne for ma lio-
jo ug dy mo ar ba sa va no riš kos veik los or-
ga ni za vi mo pa tir ties. Men to rius pri sii ma 
ad mi nist ra ci nę naš tą, be to, pa de da su sio-

rien tuo ti sa va no riams, su si vok ti, ko-
kio tiks lo jie iš tie sų sie kia.

Pa kal bė ję su men to riu mi apie mo-
ty va ci ją, tiks lus, ne ma ža da lis jau nuo-
lių jau iš pat pra džių at si sa ko min ties 
apie sa va no riš ką veik lą. 

„Daž nas su vo kia, kad de šimt va lan-
dų per sa vai tę yra vos ne ant ra mo kyk-
la, tad idė ja sa va no riau ti iš ga ruo ja“, 
– pa sa ko jo M. Lu ko še vi čiū tė.

Pa pil do mai – gruo dį
Jei ryž tas sa va no riau ti iš lie ka, jau-

nuo lis bei sa va no riš ką veik lą or ga ni-
zuo jan ti ir sa va no rį prii man ti or ga ni-
za ci jos su da ro tri ša lę su tar tį.

Kiek vie nam sa va no riui tar ny bos 
pa bai go je su tei kia mas pa tir tį api bend-
ri nan tis do ku men tas – pa žy mė ji mas. 
Jei gu po ke le to mė ne sių (bet ne ma-
žiau kaip po tri jų) jau nuo lis sa va no-
rys tę nu trau kia, jis vis tiek gau na pa-
žy mė ji mą, tik šis ne su tei kia tei sės į 
pa pil do mą sto ja mą jį ba lą.

JST at sto vė ap gai les ta vo, kad at ga-
li ne da ta sa va no rys tės įtei sin ti ne ga li-
ma, ji re gist ruo ja ma tik nuo šių me tų. 
Tad jau ni mui, ku ris sa va no ria vo anks-
tes niais me tais, JST pa žy mė ji mo iš duo-
ti ne ga li ir sto ja ma sis ba las taip pat 
ne bus įskai ty tas.

Ta čiau, kaip mi nė ta, ne tik ga li mas sto-
ja ma sis ba las yra sa va no rio pri vi le gi ja. 
„Jau ni mas įgau na įvai rių įgū džių, tarp jų 
– ir bend ra vi mo. Daž nai dvi de šimt me tų 
per ko pęs jau nas žmo gus sė di už si da ręs 
prie kom piu te rio, bet vi sai ne mo ka bend-
rau ti. Sa va no riau da mas jau nuo lis su si du-
ria su įvai riais žmo nė mis ir tam pa kur kas 
vi suo me niš kes nis, la biau bend rau jan tis“, 
– kal bė jo tar ny bos ku ra to rė.

Pirmojo eta po re gist ra ci ja į JST pro gra-
mą 2020 m. jau bai gė si, ta čiau, esant lais vų 
vie tų, sa va no riai dar bus kvie čia mi į pa pil-
do mą re gist ra ci ją gruo džio 1–15 d. Gruo-
džio 15–20 die no mis bus su da ry tas ga lu ti-
nis sa va no rių są ra šas.

2020 me tais sa va no riams pla nuo ja ma 
350–400 vie tų vi so je Lie tu vo je.

Jaunimo savanoriškos tarnybos koordinatorės Mildos Lukoševičiūtės pateiktais 
duomenimis, nuo 2018 m. gruodžio iki 2019 m. spalio 89 jaunuoliai pasinaudojo 
papildomu stojamuoju balu. Autorės nuotr.

S

Gruo džio pra džio je vyks ren gi-
niai Pa sau li nei neį ga lių jų die nai 
pa mi nė ti. Rajono gyventojus 
kviečiame aktyviai dalyvauti.

Gruo džio 3 d., 13 val., kvie čia me ne ga-
lią tu rin čius žmo nes da ly vau ti so cia li nė je 
ak ci jo je „Aš ir Tu – tai Mes“. Ji vyks prie Vil-
ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės, ša lia Vin co 
Ku dir kos pa mink lo.

Gruo džio 4 d., 12 val., Švč. Mer ge lės 
Ma ri jos Ap si lan ky mo ka ted ro je bus au ko ja-
mos mi šios už neį ga liuo sius. Po pa mal dų, 
13.30 val., Vil ka viš kio kul tū ros cent re vyks 
šven ti nis ren gi nys. Prieš jį bus ga li my bė 
ne mo ka mai pa si ma tuo ti gliu ko zės kie kį 
krau jy je.

Ra jo no neį ga liuo sius, jų šei mų na rius 
ir vi sus pri jau čian čius kvie čia me ak ty viai 
da ly vau ti ren gi niuo se. Žmo nes, ku riems 
sun ku at vyk ti į ren gi nius, ra gi na me kreip-
tis į or ga ni za ci jų va do vus – steng si mės pa-
vė žė ti.

Ren gi nius ruo šia neį ga lių jų or ga ni za ci-
jos, Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė, Ne vy-
riau sy bi nių or ga ni za ci jų ta ry ba.

Or ga ni za to rių inf.

Neį ga lių jų die ną 
mi nė ki me drau ge
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Sa vi val dy bės vyr. ci vi li nės sau gos spe cia-
lis tas Ro ber tas Fi še ris bu vo įsi ti ki nęs, jog 
kiek vie na tar ny ba pir miau sia tu ri są ži nin-
gai dirb ti sa vo dar bą, o in for ma ci jos per-
da vi mas – di džiau sia spra ga ir pro ble ma 
ne tik ra jo ne, bet ir vi so je Lie tu vo je. „Daž-
nai mes pa tys gau na me pra ne ši mą apie 
ekst re ma lų įvy kį tik ki tą die ną. To kiais 
at ve jais, kaip nu ti ko Aly tu je, gy ven to jais 
tu ri rū pin tis vie tos sa vi val da, bet daug 
rei ka lų neišsp ręs ta vi so je ša ly je. Da bar 
jau kal ba ma apie tai, kad bus per žiū rė ti 
ekst re ma lių si tua ci jų ir įvy kių kri te ri jai“, 
– kal bė jo R. Fi še ris.

Lie pė su skai čiuo ti
Ne se niai „San ta ko je“ bu vo pa skelb ta 

in for ma ci ja apie di de lį kie kį pa dan gų, 
nuo per nai me tų ne le ga liai lai ko mų Pil-
viš kių se niū ni jo je, bu vu sios „Sū du vos“ 
ga myk los, o da bar UAB „Gra ne ko“ te ri to ri-
jo je. Ra jo no Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja 
iki šiol apie jas ne bu vo in for muo ta, nors 
to kias vie tas grei čiau siai tu rė tų ma ty ti ir 
ži no ti vie ti niai sa vi val dos at sto vai, se niū-
nai. Pri min si me, jog pa dan gas į te ri to ri ją 
su ve žė ją nuo mo ju si UAB „Trys A“. Šiai 

] bank ru ta vus, tei si nin kai, ap lin ko sau gi-
nin kai, bank ro to ad mi nist ra to riai ban do 
su ras ti, kam iš tie sų pa dan gos pri klau so, 
kas jas iš veš ir, be abe jo, kas už tai su mo-
kės.

Ap lin kos ap sau gos vyr. spe cia lis tas 
Vi tas Ba kas pri mi nė, kad jų agen tū ra dar 
iki UAB „Trys A“ bank ro to tris kar tus įmo-
nės di rek to riams ra šė pra ne ši mus dėl 
pa žei di mo. Da bar pro ble mą spren džia 
bank ro to ad mi nist ra to riai. Vis dėl to di de-
lė ti ki my bė, jog iš rei ka lau ti iš kal ti nin kų, 
kad jie iš si vež tų pa vo jų ke lian tį sa vo kro-
vi nį, grei čiau siai ne pa vyks. „San ta kai“ 
iš spaus di nus ra ši nį apie ne le ga liai lai ko-
mas pa dan gas iš gir do me, jog Ap lin kos mi-
nis te ri ja jau da vė nu ro dy mą Pil viš kiuo se 
su vers tas pa dan gas su skai čiuo ti tiks liai 
– ma tyt, ren gia ma si jas uti li zuo ti. Tad ge-
ra ži nia, kad pa dan gos iš te ri to ri jos vis 
tiek bus pa ša lin tos ir grės mės ne be kels. 
Blo ges nė – kad už tai grei čiau siai su si mo-
kė si me mes, mo kes čių mo kė to jai.

Tik ri na tik le ga lius
Su si ti ki me ki lo dis ku si jų ir dėl pa ra dok-

sa lių si tua ci jų. Pas te bė ta, jog la biau siai 
kont ro liuo ja mas le ga lus ir tvar kin gas vers-
las, o ten, kur nė ra ofi cia lių ir su tvar ky tų 

do ku men tų, nė ra ir kont ro lės. Pa vyz džiui, 
ug nia ge siai nuo lat tik ri na įvai rių įmo nių 
prieš gais ri nę būk lę. Ta čiau Prieš gais ri nės 
tar ny bos vir ši nin kas Er lan das Ar ma na vi-
čius prie kaiš ta vo dėl tei sės ak tų li be ra li za-
vi mo, ma ži nan čio vers lo kont ro lę.

„Anks čiau pa dan gų lai ky mo vie tas 
vers li nin kai tu rė jo su de rin ti su mu mis, 
bet ši prie vo lė iš tei sės ak tų din go. Kai ku-
rie vers lo at sto vai to mis spra go mis ir nau-
do ja si. To kia neo fi cia li pa dan gų lai ky mo 
aikš te lė Lie tu vo je – ne pir ma. Ir Pil viš kiuo-
se esan čią mes pa ma tė me tik at si tik ti nai. 
Tas pa ts – ir su ki to mis įmo nė mis. Daž nai 
pa tys va žiuo da mi pa s tebime, kad bu vu sia-
me tuš čia me pa sta te įsi stei gu si įmo nė, bet 
mū sų apie tai nie kas nein for ma vęs“, – kal-
bė jo E. Ar ma na vi čius.

Po va lan dą lai ko už tru ku sių dis ku si jų 
nu tar ta ki tą sa vai tę į vyk sian tį Ekst re ma-
lių si tua ci jų ko mi si jos po sė dį, be jos na rių, 
su kvies ti ir ra jo no se niū nus, kad bū tų ga-
li ma kar tu ap tar ti vi są me cha niz mą: ko 
im tis, kad mi nė tų ne lai mių neį vyk tų, ko-
kie veiks mai tu ri bū ti įvy kio me tu ir kaip 
vi sos tar ny bos tu ri są vei kau ti, jei jau toks 
įvy kis nu ti ko. Į bū si mą po sė dį pa kvies tas 
ir UAB „Gra ne ko“, ku rio je lai ko mos pa dan-
gos, sa vi nin kas Vi lius Dru lia.

Aly tiš kių ne lai mė pa ska ti no ieš ko ti 
glau des nio ry šio

Jungtinis choras Vil ka viš ky je atliko 
kompozitoriaus Juo zo Nau ja lio kūrinius
Praei tą šeš ta die nį nuo 
pat ry to Vil ka viš kio 
kul tū ros cent re ne trū-
ko mu zi kos ir links mai 
nu si tei ku sių dai ni nin kų, 
ku riuos su vie ni jo pro jek-
tas „Dai nuo ju Nau ja lį su 
Maest ro“. Jis skir tas šie-
met mi ni moms kom po-
zi to riaus, var go ni nin ko, 
mu zi kos pe da go go Juo-
zo Nau ja lio 150-osioms 
gi mi mo me ti nėms.

Prieš ke lias sa vai tes ke tu-
ri ko lek ty vai – Vil ka viš kio ka-
me ri nis cho ras „Uo si ja“ (vad. 
Lai ma Venc lo vie nė), Va rė nos 
miš rus cho ras „Har mo ni ja“ 
(vad. Ilo na Za lans kie nė), Šir-
vin tų miš rus cho ras „Na vis“ 
(vad. Aud ro nė Bu ra ko vie nė) ir 
Vie vio ka me ri nis cho ras „Con 
mo to“ (vad. Aud ro nė Ste pan-
ke vi čiū tė) – vy ko į skir tin gus 
mies tus, ku riuo se mu zi ki nio 
meist riš ku mo pa mo kas ve dė 
ir sa vo as me ni ne pa tir ti mi da li jo si žy mūs 
ša lies maest ro. Cho ris tus mo kė Lie tu vos 
mu zi kos ir teat ro aka de mi jos pro fe so-
rius, vy rų cho ro „Var pas“ va do vas Ju ri jus 
Kal cas, Vy tau to Di džio jo uni ver si te to pro-
fe so rius, cho ro „Ave vi ta“ va do vas Kas ty-
tis Ba ri sas bei Vil niaus uni ver si te to cho-
rų „Pro mu si ca“, „Vir go“ ir „Gau dea mus“ 
va do vė Ra sa Gel go tie nė.

Lapk ri čio 16 d. vi si cho rai su si rin ko 
Vil ka viš kio kul tū ros cent re. Kau no tech-
no lo gi jos uni ver si te to aka de mi nio cho ro 
„Jau nys tė“ va do vė Dan guo lė Bei na ry tė 
dai ni nin kams ne gai lė jo nau din gų pa ta ri-
mų, su tei kė pra kti nių ži nių ir su kū rė pui-
kią nuo tai ką.

„Užt rauk sim nau ją gies mę, bro liai..“, 
– taip skam biai ir ryž tin gai pra dė jo sa vo 
kon cer tą jung ti nis cho ras, ku riam di ri ga-
vo ne tik gar si chor ve dė D. Bei na ry tė. Į 
sce ną vie na po ki tos li po ir at li kė jams di-
ri ga vo cho rų va do vės L. Venc lo vie nė, A. 
Ste pan ke vi čiū tė bei I. Za lans kie nė. Kaip 
pa ste bė jo ren gi nio ve dė jas mu zi ko lo gas 
Vik to ras Ge ru lai tis, Juo zo Nau ja lio lai-
kais cho rams va do va vo tik vy rai, ta čiau 
lai kai kei čia si, o J. Nau ja lio mu zi ka iš lie-
ka kiek vie nam lie tu viui bran gi ir ža di na 
pa trio ti nius jaus mus.

Mu zi ko lo gas klau sy to jus ve dė J. Nau-
ja lio gy ve ni mo ta kais, kvies da mas įsi klau-
sy ti į cho rų at lie ka mus kū ri nius, iš girs ti 
ly ri nius me lo di jų vin gius, nes ypa tin gi 

poe to Mai ro nio žo džiai J. Nau ja lio dai-
noms su tei kia ryš kių spal vų ir ne pa lei-
džia klau sy to jų iki pat kū ri nio pa bai gos. 
„Už Ra sei nių, ant Du by sos“, „Lie tu va 
bran gi“ – tai dai nos, ku rias dai nuo ja vi sa 
Lie tu va. Klau sy to jai ga lė jo iš girs ti ir kom-
po zi to riaus har mo ni zuo tų lie tu vių liau-
dies dai nų, sak ra li nės mu zi kos, re čiau 
at lie ka mų kū ri nių.

Po kon cer to klau sy to jai ap žiū rė jo Kau-
no ra jo no mu zie jaus, įsi kū ru sio Rau dond-
va rio pi ly je (J. Nau ja lis 1869 m. ba lan džio 
9 d. gi mė Rau dond va rio kai me), pa reng tą 
kil no ja mą ją pa ro dą apie šią as me ny bę.

Kon cer tas Vil ka viš ky je jung ti niam 
cho rui bu vo ne pa sku ti nis. Gruo džio 15 
d. ke tu ri cho rai kon cer tuos Šir vin to se, 

Vie vy je ir Tra kų pi ly je. Ten taip pat ža da 
da ly vau ti vi si meist riš ku mo kur sų mo ky-
to jai.

„Uo si jos“ cho ris tai džiau gia si, ga lė-
da mi at lik ti di džio jo lie tu vių kom po zi to-
riaus J. Nau ja lio mu zi ką ir dai nuo ti su 
žmo nė mis, mėgs tan čiais cho ri nę mu zi-
ką.

Jung ti nio cho ro kon cer tai vyks ta šie-
met mi nint Juo zo Nau ja lio me tus, to kiu 
bū du pa ger biant lie tu vių mu zi kos pa-
triar chą.

Ie va AND RIU LIO NY TĖ

Keturi chorai rengia bendrus koncertus, pagerbdami lietuvių muzikos patriarchą J. Naujalį Autorės nuo tr.S

Projektą „Čia – mūsų namai“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

PRA TĘ SĖ
At siž vel giant į pa lan kias šių me tų ru-
dens są ly gas, trę ši mo se zo nas mėš lu ir 
sru to mis pra tęs tas iki gruo džio 1 d. Vi-
sais at ve jais drau džia ma tręš ti ant įša lu-
sios, įmir ku sios ir ap snig tos že mės. Už 
ap lin ko sau gos rei ka la vi mų pa žei di mus 
trę šiant lau kus mėš lu ir sru to mis gre sia 
bau dos. Pa žei dė jai taip pat tu ri at ly gin ti 
ap lin kai pa da ry tą ža lą.

UŽT RUK SI TE
Sa vait ga lį per Ky bar tų ke lio po stą ke ti-
nan čius vyk ti ra jo no gy ven to jus pa sie-
nie čiai įspė ja dėl ga li mų au to mo bi lių ei-
lių. Jos pa pras tai su si da ro dėl Lie tu vos 
pre ky bos tink luo se vyks tan čios di džių-
jų nuo lai dų ak ci jos „Ja mam“, į ku rią at-
vyks ta daug kai my ni nių ša lių gy ven to-
jų. To dėl šio mis die no mis ke ti nan tiems 
vyk ti per sie ną žmo nėms reikėtų su pla-
nuo ti dau giau lai ko ke lio nei.

PA SI KEI TĖ LAI KAS
Šiek tiek pa si kei tė pa skai tos „Nau ji šir-
dies ir krau ja gys lių li gų ri zi kos veiks-
niai mū sų ap lin ko je“ lai kas. Moks lo po-
pu lia ri ni mo pa skai tą Lie tu vos svei ka tos 
moks lų uni ver si te to pro fe so rė Eg lė Ka li-
naus kie nė skai tys lapk ri čio 27 d. (tre čia-
die nį), 12 val., Vil ka viš kio li go ni nės sa lė-
je. Į ne mo ka mą ren gi nį kvie čia mi ne tik 
me di ci nos dar buo to jai, bet ir vi si sa vo 
svei ka ta be si rū pi nan tys gy ven to jai.

]

]

]
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At vė rė Sa lo mė jos Nė ries dva sios gel mes
„Kiek de šimt me čių 
ban dy ta įmin ti Sa lo mė-
jos Nė ries poe zi jos ir 
jos sie los pa slap tį, bet 
jau čia me, kad vis ne iki 
ga lo. Pa čios gi liau sios 
gel mės nie kam iš mū sų 
ne pa vy ko pa siek ti“ , 
– Pae že rių dva re pra dė-
da ma poe tės Sa lo mė-
jos Nė ries 115-osioms gi-
mi mo me ti nėms skir tus 
ren gi nius kal bė jo ra jo no 
li te ra tė, Vil ka viš kio švie-
suo lė Vi li ja Ža lie nė.

Pa ger bė ei lė raš čiais
V. Ža lie nė ve dė Vil ka viš kio 

li te ra tų klu bo „Sek ly čia“ su-
reng tus Sū du vos kraš to kū rė jų 
poe zi jos skai ty mus „Ru dens pa-
le tė“. Juo se da ly va vo bū rys li te-
ra tų bei poe zi jos ger bė jų. Įvai-
rias pal vė je poe zi jos puokš tė je 
dau giau sia po smų bu vo skir ta 
S. Nė riai, skam bė jo jos ei lė raš čiai, Vil ma 
Ane laus kie nė dai na vo pa gal poe tės teks tus 
su kur tas dai nas, dau ge lis pa si da li jo as me ni-
niais pri si lie ti mais prie ta len tin go sios kraš-
tie tės gy ve ni mo ir kū ry bos.

Ren gi ny je da ly va vęs pa je vo nie tis Jus ti-
nas Nau jo kai tis S. Nė riai skir ta me ei lė raš-
ty je kė lė re to ri nį klau si mą, kaip gi ga li me 
teis ti mo te rį, jei gu net vy rai neat lai kė to 
sun kaus me to, kai sta li niz mo vikš rai traiš-
kė žmo nių li ki mus.

„Ne teis ki te ma nęs jau nu teis tos, ne baus-
ki te ma nęs jau nu baus tos...“ – į su si rin ku-
siuo sius tar si S. Nė ries lū po mis pra bi lo Dan-
guo lė Pro ta se vi čie nė. Mo te ris pa sa ko jo, kad 
jai poe tės kū ry ba iki šiol yra la bai ar ti ma. 
Su ja užau go vai kai, da bar jau anū kams pa-
skai tan ti „Se ne lės pa sa ką“.

Pers kai čiu si S. Nė riai skir tą ei lė raš tį Ja-
ni na Kur ti nai tie nė pa si da li jo sa vo pa tir ti-
mi, kaip jai se ka si kur ti poe zi ją. „Ge ras me-
nas vi sa da pri šau kia kaž ką gra žaus“, – tei gė 
kū rė ja.

Pa gar bą ir mei lę poe tei iš sa kė ir ki ti 
li te ra tų klu bo „Sek ly čia“ na riai: Al do na 
Maks vy tie nė, Leo nar da Gau ry lie nė, Ri ma 
Čiup rins kie nė, Al gi man tas ir Jo vi ta Gra ka vi-
nai, taip pat ren gi ny je sve čia vę si li te ra tai iš 
Ša kių bei Ma ri jam po lės.

„Sek ly čios“ va do vė Ra sa Šli vins kie nė 
pri mi nė dar 2016 m. gi mu sią ini cia ty vą Vil-

ka viš kį pa puoš ti at mi ni mo ženk lu, me ta fo-
riš kai įkū ni jan čiu S. Nė ries poe ti nę dva sią. 
Per šios idė jos pa lai ky mui skir tą kon cer tą 
su rink tos ar ge ros va lios žmo nių suau ko tos 
lė šos (2630 eu rų) iki šiol sau go mos S. Nė ries 
at mi ni mui įam žin ti skir to je ban ko są skai to-
je. Vie ta to kiam vi zua li niam ženk lui tu rė tų 
at si ras ti įgy ven di nant Šei me nos upe lio pa-
kran čių su tvar ky mo pro jek tą. 

„Šis pro jek tas tu rė jo bū ti baig tas 2019 
m., bet taip jau nu tin ka mū sų gy ve ni me, jog 
dar bai strin ga. Ta čiau mes steng si mės, kad 
vis kas bū tų taip, kaip pla na vo me. Ir šie li te-
ra tū ri niai skai ty mai yra vie na iš for mų tą 
pri min ti“, – ra jo no li te ra tų nuo sta tas iš sa kė 
R. Šli vins kie nė.

Pris ta tė nau jau sią ro ma ną
Va ka ras, skir tas S. Nė riai, vien tik li te-

ra tū ri niais skai ty mais neap si ri bo jo. Su val-
ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent ras-mu zie jus 
or ga ni za vo poe tės, pro zi nin kės, mu zie ji nin-
kės, gar sių biog ra fi nių ro ma nų apie Vy tau-
tą Ma čer nį, Mai ro nį, Že mai tę au to rės Al do-
nos Ru sec kai tės nau jau sio ro ma no „Pa dai 
pil ni vi nių“ pri sta ty mą. Šio je kny go je au to-
rė at sklei džia prieš ta rin gai ver ti na mos poe-
tės S. Nė ries li ki mo vin gius.

Pae že rių dva ro di džio ji sa lė sun kiai tal-
pi no no rin čiuo sius su si tik ti su kny gos au-
to re ir pa si klau sy ti jos min čių apie mū sų 

kraš tie tę. A. Ru sec kai tė pa sa ko jo, kad ra šy ti 
kny gos apie S. Nė rį ne pla na vo, bet tai pa da-
ry ti pa ska ti no no ras įro dy ti, jog tau tos lakš-
tin ga la ne bu vo vien tik poe mos apie Sta li ną 
kū rė ja.

Pa sak au to rės, ra šy ti apie S. Nė-
rį bu vo pa ts ri zi kin giau sias žings-
nis, nes kiek vie nas lie tu vis apie 
ją tu ri vie no kią ar ki to kią, daž nai 
ka te go riš ką, nuo mo nę. Ro ma nas 
api ma pa sku ti nius pen ke rius S. 
Nė ries gy ve ni mo me tus. Tuos, už 
ku riuos ji la biau siai bu vo pla ka-
ma. Ži no ma, sa vo kny go je ra šy to-
ja neiš ven gė grį ži mo į S. Nė ries 
vai kys tę, į Kir šus, pri si mi ni mų 
apie gy ve ni mą Laz di juo se ir kt. O 
at sa ky ti į klau si mą – iš tei sin ti ar 
nu teis ti S. Nė rį – au to rė pa li ko pa-
tiems kny gos skai ty to jams.

Kad su si rin kę žmo nės su si da-
ry tų stip res nį įspū dį apie kny gą, 
ro ma no iš trau kas skai tė R. Šli vins-
kie nė, V. Ane laus kie nė ir Vir gi ni ja 
Sa muo lie nė. Ka ro me tais pa ra šy-
tą  Sa lo mė jos Nė ries poe zi ją pri mi-
nė V. Ža lie nė. Dai nas pa gal poe tės 
ei les at li ko Ri ma ir Vai das. Kai 
su skam bo dai na pa gal ei lė raš tį 
„Lauk ma nęs“, jiems pri ta rė vi sa 
sa lė.

Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros 
cent ro-mu zie jaus dar buo to jai 
pa si sten gė, kad S. Nė ries 115-ųjų 
gi mi mo me ti nių pa mi nė ji mo da ly-

viai pa ma ty tų dai li nin kės Ma ri jos Cvir kie-
nės nu ta py tą poe tės po rtre tą. Žmo nių dė me-
sio taip pat su lau kė mu zie ji nin kų pa reng ta 
pa ro da, pri mi nu si  ly ri kės biog ra fi ją.

To ma BIRŠ TO NĖ

Poetei S. Nė riai skir tuo se li te ra tū ri niuo se skai ty muo se Paežerių dvare da ly va vo kū rė jai iš Vil ka viš-
kio, Ša kių ir Ma ri jam po lės.  Kęs tu čio INK RA TOS nuo tr.

S

Romano autorė Al do na Ru sec kai tė pa si ra šė sa vo kny go je, ją iš graibs čiu siems 
skai ty to jams lin kė da ma švie saus gy ve ni mo, be vi nių.

S

„Čia ir mei lę, ir skaus mą dai na vo“
Jo vi ta GRA KA VI NIE NĖ

Sa lo mė jai Nė riai
Šir vin tos ban ge le, Sū du vos pie vų smil gom
Lau mės bū rė ka dais ta vo ke lią neil gą,
Kad šir dies aki mis į pa sau lį žiū rė tum
Ir šir dies au si mis že mės bal są gir dė tum,
Ne vil ties lie tu je vie nu mos gė lą kęs tum,
Ne ra mia ug ne le vė jy grei tai už ges tum...
Tik ne gęs ta švie sa! Prie se nų jų na mų
Žy di vėl aly va. Ir švie su, ir ra mu.

ORI JA

Sa lo mė ja... Sa lo mė ja...
Gai lūs van de nys už lie ja
Ta vo ta ką per gim ti nę.
Obe lį pa va sa ri nę –
Skau džios vėt ros pla ka, bau džia.
Žied la piai prie že mės glau džias.

Sa lo mė ja... Sa lo mė ja...
Te ki na per žvar bų vė ją,

Per li ki mo ak me ny nę
Į Vi sa tą be ga li nę,
Į Tie sos ir lai mės ša lį,
Kur sva jo nė – vi sa ga lė!

Sa lo mė ja... Sa lo mė ja...
Mei lės ir Švie sos ver pė ja.
Skais čios min tys au džia, siu va
Ne re gė tą Dva sios rū bą.
Marš ki nė liai gry no šil ko –
Jais Tė vy nė ap si vil ko.

Jus ti nas NAU JO KAI TIS

Mer gai tė iš Kir šų
Čia, kur eže ras kran tą ska la vo,
Kur švyt ra vo marš ko nės ber žų,
Čia ir mei lę, ir skaus mą dai na vo
Ba sa ko jė mer gai tė Kir šų.

Apie pie voj pra žy du sią pie nę,
Koks naš lai tės li ki mas sun kus,
Apie Eg lę – žal čių ka ra lie nę

Ir pa vir tu siais me džiais vai kus.

Skam būs žo džiai ei lėm su si py nė
Prie ūks min gų kran tų Šir vin tos,
Gal ir šimt me čiais mū sų Tė vy nėj
Pa li kuo nys jų ai dą kar tos.

Bet pra vir ko dar že ly je rū tos,
Ap si niau kė bir že lio die na
Ir išė jo dai na į rek rū tus,
Ne vil ties ir kan čios ku pi na.

O te nai, sve ti mo joj pa dan gėj,
Juo dam siel var tui blaš kant min tis,
Į Tė vy nę, į Lie tu vą bran gią,
Kregž du te taip no rė jo si skrist.

Baž ny tė lėj rau do nų jų ply tų
Už ko lo nų pri glu dus slap čia,
Gal būt aša ros skaus mą iš ly tų,
Gal iš tirp tų be ri bė kan čia.

Tai ko dėl gi ran kas tik su ner tas
Pa si ti ko be lai mė tau ta,

Ir akis taip be lai ko už merk tas
Am žiams už bė rė že mė gim ta.

Gal už mirš kim tą praei tį klai kią
Ir už vis ką mo kė kim at leist.
Jei gu vy rai aud rų neat lai kė,
Ar gi ga li me mo te rį teist...

Ja ni na KUR TI NAI TIE NĖ

Ant ak me nė lio šal to
Sa vo šir dį pa si dė jus
Ėjai, klu pai ir kė leis vil ti mi.
Bet die nos pa mo tės ža ri jo mis žė rė jo,
Nors vi sa da bu vai tik sa vi mi.
Per pa ru gę tuo ta ke liu pa rė jus,
Suk ly du si ir at gai los ver ta,
At ro do, nie kad ne bu vai išė jus...
O šir dy je tik ak me nė lis kie tas
Ir nie kad ne nu ti lus die me džio dai na.
Pa va sa riais mes prie ta vęs su grįž tam,
Klau sy da mi lakš tin ga lų prie Šir vin tos,
Tik nie kaip pa sa ky ti ne si ryž tam,
At leis ki mums, kad ne su lau kei at gai los – – –
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Vaikai skaitė Šiau rės ša lių autorių knygas
Praei tą sa vai tę vi so se Šiau rės 
ir Bal ti jos ša ly se vy ko Šiau rės 
ša lių li te ra tū ros skai ty mai. Į 
li te ra tū ros sa vai tės veik las 
įsi trau kė ir Vil ka viš kio vie šo ji 
bib lio te ka.

Šiau rės ša lių li te ra tū ros sa vai tė vy ko 
23-ią kar tą, o Vil ka viš kio vie šo ji bib lio te ka 
jau 12-us me tus iš ei lės su kvie tė ma žuo sius 
skai ty to jus į „Švie sos ir žo džio šven tę“. Bū-
tent šia šven te lapk ri čio 11 d. įstai go je pra-
si dė jo Šiau rės ša lių li te ra tū ros sa vai tė.

„Švie sos ir žo džio šven tė je“ iš trau ką iš 
šve dų ra šy to jos Ast ri dos Lindg ren kny gos 
„Pe pė Il ga ko ji nė“ žva kių švie so je (ji yra 
pa grin di nis Šiau rės ša lių li te ra tū ros sa vai-
tės ak cen tas) skai tė, imp ro vi za ci jas pa gal 
šių ša lių au to rių kū ry bą ro dė Vil ka viš kio 
vai kų ir jau ni mo cent ro (VVJC) vai dy bi nių 
imp ro vi za ci jų bū re lis (va do vė Ilo na Vilt ra-
kie nė). Per pa sa ko ji mą „Pe pė šven čia gim-
ta die nį“ pa tys jau niau si klau sy to jai nu si kė-
lė į va ka rė lį Vi lo je Vi lai tė je.

Gau sus bū rys pra di nių kla sių mo ki-
nių, mo ky to jų ir tė ve lių su pa si gė rė ji mu 
žiū rė jo vai di ni mus pa gal suo mių ra šy to jo 
Mau ri Kun no, žy maus da nų pa sa ki nin ko 
Han so Kris tia no An der se no ir Bria no Pil-
king to no kū ri nius.

Lapk ri čio 12-osios ryt me tį pa si žiū rė ti 
ani ma ci nio fil mo „Pe pė Il ga ko ji nė“ į bib-
lio te ką su gu žė jo Vil ka viš kio pra di nės mo-
kyk los mo ki niai ir vai kų lop še lio-dar že lio 
„Bu ra ti nas“ dar že li nu kai.

Sa vai tės vi du ry je, lapk ri čio 13 d., bib-
lio te ko je at gi jo šiau rie tiš kų kny gų he ro jai: 
tro liai, un di nė lės, ra ga nos. VVJC vai dy bi-
nių imp ro vi za ci jų bū re lio na riai pa gal 
šiau rie čių ra šy to jų kny gas su vai di no ins ce-
ni za ci jas „Šiau rės li te ra tū ra už bu ria“. Tą 
die ną bib lio te ko je vie šė ję Vil ka viš kio pra-
di nės mo kyk los tre čio kai daugiau sužino-

jo apie tro lių gy ve ni mą. Pra di nu kai tu rė jo 
pro gą su si pa žin ti su gau siai iliust ruo ta B. 
Pil king to no kny ga „Vis kas apie tro lius“. Ją 
links mai ir ori gi na liai pri sta tė vai dy bi nių 
imp ro vi za ci jų bū re lio na rys Ti tas. Kal bė-
da mas apie Is lan di jos tro lių pa sau lį, gy ve-
ni mo bū dą, įpro čius ir tra di ci jas, jis pa sa-
ko jo apie tai, kaip tro liai at ro do, mai ti na si 
ir gy ve na. 

Vai kai da ly va vo vik to ri no je „Ką ži nai 
apie Šiau rės ša lis?“, žai dė kor te lių žai di mą 
„Ats pėk per so na žą“. Jiems rei kė jo at spė ti 

per so na žus iš fil mų, ku rie su kur ti pa gal A. 
Lindg ren kny gas.

Lapk ri čio 14-ąją bib lio te ko je vy ko edu-
ka ci nis už siė mi mas „Gim ta die nio ke pu rė-
lė Pe pei Il ga ko ji nei“. Vil ka viš kio pra di nės 
mo kyk los pir mo kai da rė ke pu rė les ir puo-
šė Pe pę, pieš da mi ir spal vin da mi jos dra bu-
žius. Šia edu ka ci ne va lan dė le pa mi nė jo me 
kny gos „Pe pė Il ga ko ji nė“ au to rės A. Lindg-
ren gi mi mo die ną.

Po vi sų veik lų ir pa tir čių mes tik rai pri-
ta ria me šių me tų pro jek to va do vės An nos 

Berg žo džiams: „Li te ra tū ros sa vai tės idė ja 
yra to kia pa pras ta, ko kia tik ga li bū ti, ta-
čiau jaus mas, kai dau giau nei 2 tūkst. en-
tu zias tin gų žmo nių pri si de da prie jos or ga-
ni za vi mo įvai riau siuo se Šiau rės ir Bal ti jos 
kam pe liuo se, yra tie siog ma giš kas. Įsi vaiz-
duo ki te, kad dau giau nei 20 tūkst. da ly vių 
iš gy ve na tą pa tį tuo pat me tu bū da mi tiek 
daug skir tin gų vie tų!“

Al vi na RADŽ VI LIE NĖ
Vil ka viš kio vie šo sios bib lio te kos

Vai kų li te ra tū ros sky riaus ve dė ja

Trolius – šiaurietiškų knygų herojus – pradinukai matė knygelėse ir... bibliotekos erdvėse. Roberto ŠŪMAKARIO nuo tr.S

Pačios mokyklos maistą pasiruošia pigiau ir skaniau
Atkelta iš 1 p.

Va sa rą su re mon tuo ta ne tik val gy mo sa lė, 
bet ir vir tu vė, san dė liai bei per so na lo pa tal-
pa.

„Iš pra džių pla na vo me, kad tik įsi gy si-
me nau ją įran gą. Vė liau paaiš kė jo, jog mū-
sų elekt ros ins ta lia ci ja jai nė ra pri tai ky ta. 
Ne ga na to, bu vo me įspė ti, kad su to kios 
būk lės pa tal po mis ne gau si me lei di mo vyk-
dy ti mai ti ni mo pro ce są. Mū sų val gyk los sie-
nų ply te lės bu vo iš tru pė ju sios, vamz dy nai 
– su pu vę, lu bos – se no vi nės, to kios, ko kios 
bū na tik fer mo se. Jau ne kal bu apie švies tu-
vus, ra dia to rius ir ki tus pa na šius da ly kus. 
Džiau giuo si, jog ra jo no Sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci ja priė mė spren di mą vis ką su tvar-
ky ti ka pi ta liš kai“, – kal bė jo G. Lau ni ko nė.

Lie pos 12 d. pra  dėti dar bai už tru ko šiek 
tiek il giau, nei pla nuo ta, to dėl įpras tas mai-
ti ni mo pro ce sas mo kyk lo je pra si dė jo tik 
nuo spa lio 1 d. Tie sa, ne ga li ma sa ky ti, kad 
jis vi siš kai ne vy ko rug sė jį. Tie siog tuo me tu 
vai kai ne tu rė jo ga li my bės val gy ti šil to mais-
to, o kas dien gau da vo sau sų pro duk tų da vi-
nį. Di rek to rė džiau gė si, jog į šiuos ne pa to gu-
mus ra miai rea ga vo tiek mo ki niai, tiek jų 
tė vai. Jo kių nu si skun di mų dėl to ne bu vo.

Gra žiš kių gim na zi jos val gyk los re mon-
tas kai na vo 55 tūkst. eu rų, o nau ja vir tu vės 
įran ga – 16 tūkst. eu rų. Dar 6 tūkst. eu rų kai-
na vo trum pa lai kis vir tu vės tur tas: puo dai, 
lėkš tės ir kt.

Vie nin te liai ra jo ne
Gra žiš kių gim na zi jo je nuo spa lio pra-

džios įgy ven di na mas Lie tu vo je spar čiai 
po pu lia rė jan tis šve diš ko sta lo prin ci pas. Ši 
įstai ga to kį mai ti ni mo bū dą kol kas vyk do 

]

vie nin te lė Vil ka viš kio ra jo ne.
„Ga vę pa siū ly mą iš ban dy ti šve diš ko 

sta lo prin ci pą, pa gal vo jo me, kad tai vi sai 
ne blo ga min tis. Jį iš mė gi no me dar bir že lį, 
vyks tant vai kų va sa ros sto vyk lai. Jo je da ly-
va vę pra di nu kai pa tys py lė si sriu bos, pa tys 
te pė si su muš ti nius. Pa ma tė me, jog vi sa tai 
nė ra taip su dė tin ga, to dėl pa no ro me nuo 
ru dens šve diš ko sta lo prin ci pą pa siū ly ti vi-
siems sa vo mo ki niams“, – pri si mi nė G. Lau-
ni ko nė.

Da bar atė ję į val gyk lą Gra žiš kių gim na-
zi jos ug dy ti niai pa tys įsi pi la sriu bos iš puo-
dų, ku rie bū na iš anks to pa dė ti ant sta lų. 
Sriu bą daž niau siai val go tie, ku rie gau na 
ne mo ka mą mai ti ni mą, ypač pra di nu kai. 
Vy res nių kla sių mo ki niai ją ren ka si re čiau, 
to dėl ne re tai nu tin ka taip, kad viralo ne-
ma žai at lie ka. Dėl šios prie žas ties daž nai 
gim na zis tams sriu ba siū lo ma ne mo ka mai, 
ja vai ši na mi ir pail gin tos die nos gru pę lan-
kan tys mo ki niai.

Pag rin di nį karš tą pa tie ka lą vai kams 
įde da val gyk los dar buo to jos. Jį ga li ma 
kas dien rink tis iš tri jų skir tin gų va rian tų. 
Mo ki niai vė liau pa tys pa si ren ka ir į sa vo 
lėkš tes sa va ran kiš kai įsi de da gar ny ro bei 

dar žo vių. Jų taip pat bū na bent ke li skir tin-
gi va rian tai.

„Iš pra džių bai mi no mės, jog mais to pri-
trūks, ta čiau grei tai su pra to me, kad to tik-
rai ne bus. Ku rį lai ką vai kams ro dė me, kiek, 
pa vyz džiui, jie tu rė tų įsi dė ti gar ny ro ar dar-
žo vių, ta čiau da bar jau to ne da ro me. Vi sai 
ne svar bu, ar moks lei viai įsi de da vie ną, ar 
du šaukš tus, mais to tik rai už ten ka“, – sa kė 
gim na zi jos va do vė.

Pa dau gė jo val gan čių vai kų
G. Lau ni ko nės tei gi mu, at nau ji nus val-

gyk lą ir pa kei tus mai ti ni mo prin ci pą, val-
gan čių mo ki nių pa dau gė jo. Šiuo me tu ug dy-
mo įtai go je kas dien pie tau ja 82 ne mo ka mą 
mai ti ni mą gau nan tys vai kai, dar apie 30–
40 mo ki nių per ka mais tą už sa vo pi ni gus. 
Taip pat kiek vie ną die ną mais tas ter mo suo-
se ne ša mas 24-iems Gra žiš kių gim na zi jos 
iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo 
sky riaus vai ku čiams. Anot G. Lau ni ko nės, 
anks čiau pa tys ma žiau sie ji įstai gos ug dy ti-
niai va ka rais ne tu rė jo ga li my bės gau ti šil to 
mais to, o at nau ji nus įran gą ir pa kei tus mai-
ti ni mo ti pą da bar jie ir po pie tų džiau gia si 
šil tais pa tie ka lais. Gim na zi jo je ga mi na mas 
mais tas ter mo sais ve ža mas ir į Viš ty tį, ku-
ria me ne mo ka mą mai ti ni mą gau na 28 
moks lei viai.

Į val gyk lą pa val gy ti šie met daž niau už-
su ka ir įstai gos dar buo to jai. Gim na zi jos 
di rek to rė pa skai čia vo, jog per nai no rint 
so čiai pa val gy ti rei kė da vo iš leis ti maž daug 
2,5 eu ro, o šiais moks lo me tais – eu ru ma-
žiau. Mais tas ne tik at pi go, bet ir pa di dė jo 
jo po rci jos. Taip at si ti ko dėl to, kad šie met 
su ma žė jo mais to pro duk tų sa vi kai na.

G. Lau ni ko nė pa sa ko jo, jog iš pra džių 

bu vo bai min ta si, kad prie šve diš ko sta lo 
mo ki niams pri si tai ky ti pri reiks bent dvie jų 
mė ne sių. Tai ro dė ir ki tų mo kyk lų pa tir tis. 
Vis dėl to ne di de lis chao sas val gyk lo je kil da-
vo tik pir mas ke lias die nas, o da bar vis kas 
te ka įpras ta va ga.

„Šve diš kas sta las pa dė jo išug dy ti di des-
nę vai kų at sa ko my bę. Pa val gę jie tu ri pa tys 
nu neš ti ne šva rius in dus ir į spe cia lią dė žę 
iš vers ti ne su val gy tą mais tą. Pas te bė jo me, 
jog anks tes niais me tais mais to bū da vo iš-
me ta ma žy miai dau giau nei šie met“, – tei gė 
įstai gos va do vė.

Jos tei gi mu, pe rė jus prie sa va ran kiš ko 
mo ki nių mai ti ni mo prin ci po kai ku riems 
gim na zi jos dar buo to jams pa dau gė jo veik-
los. Da bar dau giau dar bo tu ri įstai gos bu-
hal te rė, val gyk los ve dė ja, čia bu din tys pe da-
go gai. Tai, ką praė ju siais me tais at lik da vo 
mai ti ni mą or ga ni za vu sios VšĮ „Bru ne ros“ 
spe cia lis tai (mais to pro duk tų ap skai ta, 
po rci jų pa ruo ši mas ir kt.), da bar tu ri daryti 
gim na zi jos dar buo to jai.

„Nors dar bo ir dau giau, ta čiau vi si sun-
ku mai – įvei kia mi. Ma nau, jog bet ko kiu at-
ve ju žen gė me žings nį į prie kį. Ti kiuo si, kad 
mū sų pa vyz džiu pa seks ir ki tos ra jo no mo-
kyk los“, – vy lė si gim na zi jos di rek to rė.

Da lis ra jo no ug dy mo įstai gų pra dė ti 
įgy ven din ti šve diš ko sta lo prin ci pą ga li jau 
nuo atei nan čių me tų pra džios. So cia li nės 
ap sau gos ir dar bo mi nis te ri jos pa teik ta me 
So cia li nės pa ra mos mo ki niams įsta ty mo pa-
tai sų pro jek te nu ma ty ta, jog nuo ki tų me tų 
sau sio 1 d. ša lies iki mo kyk li nu kams bū tų 
kom pen suo ja mi mais to pro duk tai, o pa-
tiems vai kams pie tūs bū tų pa tie kia mi šve-
diš ko sta lo prin ci pu. Tie sa, šį pro jek tą dar 
tu rės „pa lai min ti“ ša lies Vy riau sy bė.

Per nai no rint so čiai 
pa val gy ti rei kė da vo 
iš leis ti maž daug 
2,5 eu ro, o šiais 
moks lo me tais – eu ru 
ma žiau.
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Ma ri jam po lės ge le žin ke lio 
sto ties pa sta to, va žiuo jant Sto-
ties gat ve, ne pas te bė ti tie siog 
neį ma no ma. Tai yra vie nas iš 
puoš niau sių to kios pa skir ties 
ob jek tų ša ly je. 1924 m. pa sta-
ty ti ge le žin ke lio sto ties rū mai 
šian dien tu ri di de lę ar chi tek-
tū ri nę ver tę ne tik Lie tu vos 
ar chi tek tū ros kon teks te.

Lie tu vos in ži nie riaus ar chi tek to Ed-
mun do Al fon so Fry ko pro jek tuo tas sta ti nys 
su kur tas imi tuo jant anks ty vo jo mo der no 
sti lis ti ką. Įdo mu tai, kad ir ki tuo se Eu ro pos 
mies tuo se, ne pai sant mo der nių me ta li nių 
konst ruk ci jų pe ro nuo se, ge le žin ke lio sto-
čių pa sta tai daž niau siai bu vo ga na puoš-
nios ar chi tek tū ros, per smelk ti is to riz mo. 
Mo der niz mas il gai ne pri gi jo ge le žin ke lio 
sto čių ke lei vių rū mų sta ty bo se.

Vis dėl to ne tgi is to riz mo ar chi tek tū ros 
ge le žin ke lio sto tys Lie tu vo je bu vo kur kas 
pa pras tes nės, nei esan ti Ma ri jam po lė je. 
Kom po zi ci jos ir sti liaus at žvil giu dviaukš-
tė sto tis yra ori gi na li tarp to kios pa skir ties 
sta ti nių mū sų ša ly je. Ge le žin ke lio sto ties 
rū mai su ryš kiu ak cen tu – puoš niu stam biu 
vie ti nio van den tie kio bokš tu, ku ria me bu vo 
nu ma ty ta įreng ti laik ro dį, Lie tu vos ge le žin-
ke lio sto čių is to ri jo je uži ma iš skir ti nę vie tą.

Lie tu vos ar chi tek tū ros is to ri kė dr. Ni-
jo lė Luk šio ny tė ir me no ty ri nin kė Ive ta Da-
ba šins kie nė kons ta tuo ja, kad E. A. Fry kas 
iš si ver žė iš nuo bo džių for mų rė mų. Asi met-
riš ka, laips niš kai be si vys tan ti sto ties rū mų 
kom po zi ci ja bū din ga mo der no kryp čiai. 
Pas ta to de ko re esa ma ne vie no is to ri nio sti-

liaus at gar sių (pa vyz džiui, aukš ti dūmt rau-
kiai pe rim ti iš neo go ti kos), har mo nin gai 
su sie tų su vi su ma.

Svars to ma, kad šios kryp ties ar chi tek tū-
ros pa si rin ki mas ga li bū ti sie ja mas su na cio-
na li nės ar chi tek tū ros paieš ko mis, ku rios 
praei to am žiaus 3-ia ja me de šimt me ty je dar 
ne bu vo įgi ju sios aiš kios kryp ties. Ma ri jam-
po lės sto ties ke lei vių rū mai – vie ni pir mų-
jų, iš ki lu sių at kū rus Lie tu vos vals ty bę, ir 
gal būt bu vo kaip ženk las nau ja ja me ge le-
žin ke lių sta ty bos eta pe. Anot ar chi tek tū ros 
spe cia lis čių, ti kė ti na, jog E. A. Fry kas iš už sa-
ko vo ga vo pra šy mą su pro jek tuo ti iš skir ti nį 
ge le žin ke lių sis te mo je ar chi tek tū ros pa sta-

tą, ku ris kont ras tuo tų ca ri nio lai ko tar pio ti-
pi nių pro jek tų kon teks te ir pa žy mė tų nau jo 
ge le žin ke lių eta po pra džią. Dėl iš raiš kin gų 
tū rių ir la kios ver ti ka lės Ma ri jam po lės ge-
le žin ke lio sto ties rū mai ta po svar biu me ni-
niu ir rep re zen ta ci niu mies to ak cen tu.

Pa na šiu lai ko tar piu, 1925 m., E. A. Fry-
kas pa ren gė ir Vil ka viš kio (Di džių jų Šel vių) 
ge le žin ke lio sto ties ke lei vių na mo pro jek-
tą.

Pa gal spau dą

Sto tis – ver tin ga miesto puoš me na

Ma ri jam po lės ge le žin ke lio sto ties pa sta tas yra sau go mas kaip kul tū ros pa vel-
do ob jek tas. Re na tos VIT KAUS KIE NĖS nuo tr.

S

Projektą „Čia – mūsų namai“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

NE MO KA MA PA GAL BA
Gruo džio 2 d. pra si dės ket vir tus me tus 
ren gia ma Lie tu vos ad vo ka tū ros ir „Ca-
ri to“ ini cia ty va pa dė ti ne pa si tu rin tiems 
žmo nėms. Ar tė jan čių šven čių pro ga 
jiems do va no ja ma ne mo ka ma tei si nė 
pa gal ba  (pro bo no są ly go mis). Šie met 
prie ini cia ty vos pri si jun gė Mal tos or di-
no pa gal bos tar ny ba bei Na cio na li nis 
skur do ma ži ni mo or ga ni za ci jų tink las, 
kad kuo dau giau žmo nių gau tų ne mo ka-
mas tei si nes kon sul ta ci jas. Vil ka viš kio 
vys ku pi jo je gy ve nan tys žmo nės kvie čia-
mi re gist ruo tis tel. 8 655 167 39.

PRIEŠ SMUR TĄ
Ant ra die nį Ma ri jam po lės ap skri ties vai-
ko tei sių ap sau gos sky riaus spe cia lis tai 
į gat ves išė jo ne ši ni ba lio nais su už ra šu 
„Vai kas tu ri bū ti ap gin tas nuo bet ko kio 
smur to“. Ba lio nus vai ko tei sių gy nė jai 
do va no jo praei viams, kvies da mi juos 
pa dis ku tuo ti apie smur to ža lą, ska ti no 
ne to le ruo ti jo kių jo ap raiš kų, o su si dū-
rus su smur tu kreip tis į tei sė sau gą ir 
ki tas pa gal bą tei kian čias ins ti tu ci jas. Ak-
ci ja vy ko Pa sau li nę smur to prieš vai kus 
pre ven ci jos die ną, ki taip dar va di na mą 
„Gel to no jo kas pi no die na“.

AUKOJO VAI KAMS
Va kar Ma ri jam po lės „Mer cu re“ vieš bu-
čio kon fe ren ci jų sa lė je vy ko lab da ros 
va ka rie nė, ku rią suor ga ni za vo Ma ri-
jam po lės re gio no jau nų jų vers li nin kų 
klu bas, va do vau ja mas mū sų kraš tie tės 
Edi tos Nai dai tės. Ren gi ny je da ly va vo 
dau giau nei 130 Ma ri jam po lės, Vil ka-
viš kio, Kau no vers lo, ne vy riau sy bi nių 
or ga ni za ci jų bei po li ti kos at sto vų. Šven-
ti nė je va ka rie nė je su rink tos lė šos bus 
skir tos Ma ri jam po lės re gio no vai kams, 
ser gan tiems cuk ri niu dia be tu, pa rem ti.

SU KAK TIS
Lapk ri čio 14 d. ne to li Ke tur nau jie nos 
(Šakių r.). sto vin čio je Die vo Gai les tin-
gu mo kop ly čio je bu vo pa mi nė ta 50-ies 
me tų su kak tis, kai šio je vie to je vie nai 
Suo džių kai mo gy ven to jai ap si reiš kė 
Jė zus Kris tus ir Ma ri ja. Šio je kop ly čio je 
au ko tos šv. Mi šios su trau kė mi nias mal-
di nin kų.

RŪ PI GY VŪ NAI
Paaiš kė jus fak tams apie ne tin ka mą el-
ge sį su gy vū nais, Kaz lų Rū dos sa vi val-
dy bė dar va sa rą nu trau kė pa slau gų tei-
ki mo su tar tį su VšĮ „Mind ra ja“ ir ieš ko jo 
hu ma niš kai dir ban čios or ga ni za ci jos. 
Spa lį ši sa vi val dy bė pa si ra šė pir mą ją 
re zer vuo tų pir ki mų su tar tį su aso cia ci-
ja „Ke tur ko jo drau gas“, ku ri teiks ka čių 
su ga vi mo, nu ve ži mo, kast ra ci jos ar ste-
ri li za ci jos, gy dy mo ir pa lei di mo į jų gy-
ve na mą ją vie tą pa slau gas.

Kaip ir ki tos sa vi val dy bės, įpras tai 
vie šuo sius pir ki mus vyk džiu si tik pa-
gal ma žiau sios kai nos kri te ri jų Kaz lų 
Rū dos sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja 
džiau gia si pa si nau do ju si įsta ty mo ska-
ti na ma pra kti ka pir ki mus vyk dy ti ir 
pa gal re zer vuo tas su tar tis pa slau gas 
pirk ti iš ne vy riau sy bi nio sek to riaus ir 
to kiu bū du su ra du si gy vū nus my lin čią 
or ga ni za ci ją.

TRUMPAI

Ke tu ris penk ta die nius vil ka-
viš kie čiai ga lė jo pa si nau do ti 
iš skir ti ne pro ga ir pa si mo-
ky ti dre suo ti. Vilkaviškyje 
šu nų dre sū ros pa mo kas 
tei kė VšĮ šu nų dre sū ros mo-
kyk los „Ko man da“ ki no lo gė 
Dai va Sin ke vi čie nė.

Pa ty ru si ki no lo gė su vil ka viš kie-
čiais ir jų au gin ti niais ke le tą kar tų 
bu vo su si ti ku si mies to sta dio ne, kur 
da li jo pa ta ri mus dėl šu nų dre sū ros. 
Kvie ti mu su si do mė ję žmonės į su si ti-
ki mus at si ve dė įvai rių veis lių šu nų: 
sa mo je dą, Sta ford šy ro ter je rą, vo kie-
čių avi ga nį, auk sas pal vį ret ri ve rį, 
Ško ti jos avi ga nį bei miš rū nų. Au gin ti-
niai bu vo įvai raus am žiaus. Jų šei mi-
nin kai ga lėjo pa tys sa vo ke tur ko jus 
dre si ruo ti, pa ska tin da mi mais tu.

– Mes ne šu nis dresuojame at lik ti už duo-
tis, o mokome šei mi nin kus auk lė ti au gin ti-
nius. Aš nie ka da ne pa si lie ku dre suo ja mo 
gy vū no, nes to kiu at ve ju šuo pra de da klau-
sy ti to žmo gaus, ku ris su juo už sii ma, – pa sa-
ko jo D. Sin ke vi čie nė.

Vil ka viš kie čius ji su pa žin di no su šu nų 
kū no kal ba, sten gė si pa dė ti šei mi nin kams 
su for muo ti šu nų įgū džius, kad au gin ti niai  
mo kė tų tin ka mai elg tis ir ne truk dy tų žmo-
nėms nei gat vė je, nei na muo se.

– Šuo tu ri bū ti so cia lus, o tam rei ka lin ga 
dre sū ra. Šei mi nin kai sa vo au gin ti nius tu ri 
auk lė ti taip, kad be bai mės su jais ga lė tų ei-
ti į mies tą, ka vi nę ar ki tą vie šą vie tą, – tei gė 
ki no lo gė. – Jo kiu bū du ne ga li ma šuns auk-
lė ti smur tu ir prie var ta, nes tai ga li su kel ti 

ke tur ko jo prie šiš ku mą.
D. Sin ke vi čie nė yra Ma ri jam po lės ap-

skri ties vy riau sio jo po li ci jos ko mi sa ria to 
Kal va ri jos po li ci jos ko mi sa ria to bend ruo-
me nės pa rei gū nė, ki no lo gi ja su si do mė ju si 
prieš 14 me tų. Mo ters au gin ti nis vo kie čių 
avi ga nis Gran tas ta po pa gal bi nin ku jos 
dar be. Pa rei gū nė pa ti šu nį dre sa vo, ir per 
7 tar ny bos me tus Grantas už si tar na vo pa ti-
ki mo pėd se kio var dą. Kai au gin ti nis pa se-
no ir „išė jo į pen si ją“, Dai vai ki lo idė ja įkur-
ti šu nų dre sū ros mo kyk lą. Prieš tre je tą 
me tų kar tu su vy ru Liu tau ru Gul bi niš kių 
kai me (Kal va ri jos sav.) ji įkū rė mo kyk lą 
„Ko man da“. To kį pa va di ni mą pa rin ko dėl 
to, kad šuo ir šei mi nin kas – tai ko man da. 
Jie pri va lo dirb ti, to bu lė ti kar tu ir tap ti tar-

si vie niu. Šią sa vai tę šei ma mo kyk lą 
per kė lė į Ma ri jam po lę, įsi kū rė nau jo-
se pa tal po se Kau no g. 15. Čia lau kia-
mi ir šu nų dre sa vi mu be si do min tys 
vil ka viš kie čiai.

D. Sin ke vi čie nė tei gė, kad šu nų 
dre sū ros mo kyk los di džiuo siuo se 
mies tuo se nė ra nau jo vė, o ma žes niuo-
se mies te liuo se jų trūks ta. To dėl žmo-
nėms stin ga ir su pra ti mo apie sa vo 
au gin ti nių mo ky mą.

– Vie nam gy vū nui rei kia mei lu mo, 
ki tam – dė me sio ir veik los, ta čiau ne-
pa si do mė jus apie šuns veis lės ir cha-
rak te rio ypa tu mus sun ku tin ka mai 
dre suo ti. Ne ge ban tiems su si tvar ky ti 
su ke tur ko jo ke lia mo mis pro ble mo-
mis žmo nėms kar tais ne tgi ten ka ati-
duo ti jį į prie glau dą. Mo kyk los tiks las 
siek ti, kad šu nų neiš tik tų toks li ki mas, 
– min ti mis da li jo si ki no lo gė.

Sin ke vi čių šei ma šiuo me tu au-
gi na ke tu ris šu nis: 15 me tų vo kie čių 

avi ga nį, ne se niai in sul to iš ti ktą ke tur ko jį iš 
prie glau dos, bel gų ir aust ra lų avi ga nius.

– Nors au gi nu ke tu ris šu nis, jiems at ran-
du lai ko ir kiek vie ną dre suo ju. Žmo nės tu ri 
su pras ti, jog gy vū nas – tai ne žais liu kas. Nė-
ra blo gų šu nų, yra tik neat sa kin gi šei mi nin-
kai, ku rie tu ri per ma žai ži nių, – pa brė žė D. 
Sin ke vi čie nė.

Ke tur ko jus my lin ti mo te ris sa kė nie-
ka da ne gai lin ti pa ta ri mų au gin ti nių šei-
mi nin kams. Prieš ku rį lai ką ji ne tgi ve dė 
ne for ma laus ug dy mo bū re lį „Jau nie ji ki-
no lo gai“, į ku rio už siė mi mus su si rink da-
vo apie šim tas vai kų, su si do mė ju sių šu nų 
auk lė ji mu, veis lė mis bei ki to mis ki no lo gi-
jos te mo mis.

Ru gi lė AU GUS TAI TY TĖ

Ki no lo gė sa ko: nė ra blo gų šu nų, 
yra tik neat sa kin gi šei mi nin kai
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SIŪLOME PARAGAUTI

Šian dien da li ja mės pa da žų 
re cep tais. Kvap nūs, ašt ro-
ki pa da žai ža di na ape ti tą, 
įpras tam ir gal jau kiek nu si-
bo du siam pa tie ka lui su tei-
kia nau jo sko nio. Kai iš Jū sų 
vir tu vės ims sklis ti pa da žo 
aro ma tas, val gy to jai prie 
sta lo su si rinks be ma tant.

Iš mė gin ki te pa da žus

Obuo lių pa da žas
PRO DUK TAI
Obuo lys,
2 šaukš tai cuk raus,
2 šaukš tai tar kuo tų krie nų,
300 g ma jo ne zo,
100 g bal to jo vy no ac to.

GA MI NI MAS
Obuo lį nu plau na me, su pjaus-

to me į puo dą, už pi la me ac tu ir 
cuk ru mi. Už deng ta me puo de ant 
silp nos ug nies ver da me, kol obuo-
lys su minkš tė ja. Pas kui vis ką per-
tri na me per sie te lį, pa lie ka me at-
vės ti. Atau šu sią ma sę ir tar kuo tus 
krie nus su de da me į ma jo ne zą ir 
iš mai šo me.

Pa da žas pa tie kia mas prie šal tų 
mė sos pa tie ka lų.

Kvap nus prie sko ni nių 
ža lu my nų pa da žas
PRO DUK TAI
Minkš tai vir tas kiau ši nis,
po šaukš tą pjaus ty tų pet ra žo lių, 
pe let rū nų, čiob re lių, ba zi li kų,
čes na ko skil te lė,
125 ml aly vuo gių alie jaus,
4 šaukš tai bal to jo vy no ac to,
šiek tiek drus kos,
švie žiai mal tų juo dų jų pi pi rų.

GA MI NI MAS
Kiau ši nį smul kiai su ka po ja me 

ir su be ria me į du be nį. Į jį su de da-
me smul kiai su pjaus ty tus ža lu my-
nus: pet ra žo les, pe let rū nus, čiob-
re lius, ba zi li kus. Su pi la me alie jų 
ir bal to jo vy no ac tą, pa da žą pa gal 
sko nį pa gar di na me drus ka ir pi pi-
rais. Vis ką su mai šo me, su de da me į 
ser vi ra vi mo in dą.

Šis pa da žas la bai tin ka prie kep-
tos ar vir tos žu vies, taip pat prie 
kiau ši nių pa tie ka lų.

Ne se niai Ky bar tų au to bu sų 
sto ty je įruoš ta pa tal pa, ku rio je  
įsi kū rė in for ma ci nis cent ras.

Tie sa, na me lis daž niau siai bū na už ra-
kin tas, ta čiau ža da ma, kad prieš mies te vyk-
sian čias šven tes, eks kur si jas, čia bus ga li-
ma gau ti lanks ti nu kų ir ki tos in for ma ci jos, 
su si ju sios su lan ky ti nais Ky bar tų ob jek tais, 
ap gy ven di ni mu, mai ti ni mo įstai go mis.

Pa tal pas įren gė Ky bar tų se niū ni ja kar-
tu su bend ruo me ne. Jos pir mi nin kas Vi tas 
Kat ke vi čius čia at ne šė ke le tą pa ties res tau-
ruo tų bal dų, bend ruo me nės iš leis tų lanks ti-
nu kų, kny gų apie mies tą ir jo žmo nes. Kaip 
sa kė Ky bar tų se niū nas R. Šu no kas, pa tal pa 
bus skir ta ne tik bend ruo me nės na riams, 
bet ir vi siems no rin tiems čia už suk ti, lau-
kia mi ir sa va no riai, ku rie ga lė tų skir ti lai ko 
pa bu dė ti in for ma ci jos cent re.

V. Kat ke vi čius ža dė jo, jog pri rei kus čia 
ateis neat ly gin ti nai pa dir bė ti bend ruo me-
nės žmo nės, ga lin tys tam skir ti bent va lan-
dą sa vo lai ko. Tad gra ži idė ja kol kas lai ko si 
tik ant sa va no rių pe čių, bet, kaip sa ko pa tys 
ky bar tie čiai, vis kas nuo to ir pra si de da. Juo-
lab kad  Ky bar tai jau ta po pa trauk lūs tu ris-
tams ne tik iš Lie tu vos, bet ir iš kai my ni nių 
ša lių. At vyks ta ne ma žai ir pa vie nių ke liau-
to jų.

„Ma no me, jog toks in for ma ci nis cent ras 
pa dės ge riau pa žin ti mū sų mies to is to ri ją. 

In for ma ci niai buk le tai, kny ge lės, ku rių 
ga vo me iš Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo in-
for ma ci jos cent ro, yra ne tik lie tu vių, bet ir 
ang lų, len kų, ru sų kal bo mis“, – kal bė jo V. 
Kat ke vi čius.

Se niū nas R. Šu no kas sa vo ruož tu ža dė jo 
nau ja jam cent rui pa rū pin ti di de lį Ky bar tų 
pla ną, ku ria me bus su žy mė ti vi si lan ky ti ni 
ob jek tai, ap ra šy ti pa si tel kiant QR ko dą.

„San ta kos“ inf.

In for ma ci nis cent ras Ky bar tuo se 
veiks sa va no rys tės pa grin dais

In for ma ci nia me cent re prieš di des nius mies to ren gi nius ke ti na pasikeisdami 
bu dė ti sa va no riai. Kristinos ŽALNIERUKYNAITĖS nuotr.

S

„Mū sų są jun gai pri klau san čios įmo nės 
jau dau giau kaip de šimt me tį nuo sek liai di-
di na įdar bi na mų neį ga lių žmo nių skai čių, 
už tik ri na jiems ga li my bę ne tik dirb ti, bet 
ir so cia li zuo tis. Rea liai ver ti nant, esa me tie, 
ku rie ne eks pe ri men tuo ja ar dek la ruo ja 
so cia li nę at sa ko my bę, bet tuo gy ve na kiek-
vie ną die ną. Ir tik rai tu ri me ką per duo ti ki-
tiems rin kos žai dė jams“, – sa kė G. Bart kus.

Pa sak NSĮS at sto vo, neį ga lių jų in teg ra-
ci jos į dar bo rin ką po rei kis iš tie sų di de lis, 
ta čiau įsi lie ti į at vi rą dar bo rin ką jiems vis 
dar sun ku: stin ga ir vi di nės mo ty va ci jos, ir 
išo ri nės pa ska tos.

„Si tua ci ja kei čia si, ta čiau ne taip grei tai, 
kaip no rė tų si. Ka dan gi so cia li nių įmo nių 
veik la yra aky lai pri žiū ri ma ir kont ro liuo ja-

ma, in teg ra ci ja tie siog ne ga li bū ti for ma li. 
Tuo tar pu ki to se įstai go se, įdar bi nan čio se 
neį ga liuo sius, si tua ci jų bū na la bai įvai rių. 
Juo la biau kad tiek per so na lo at ran kos spe-
cia lis tai, tiek darb da viai, tiek ir svei kie ji 
ko le gos vis gar siau kal ba apie tai, jog jiems 
trūks ta įgū džių dirb ti kar tu su ne ga lią tu rin-
čiu ko le ga“, – aiš ki no NSĮS at sto vas.

Pa sak jo, ša lia di de lių in ves ti ci jų į bend-
rą ją in teg ra ci ją vi sos so cia li nės įmo nės 
ren gia ir kas met at nau ji na de ta lius in teg ra-
ci jos pla nus, ku riuos de ri na su Užim tu mo 
tar ny ba.

„Il ga me tė dar bo su ne ga lią tu rin čiais 
žmo nė mis pa tir tis mums su tei kia daug pra-
kti nių ar net in ži ne ri nių ži nių, kaip pa dė ti 
jiems in teg ruo tis, ko kių dar bo są ly gų rei kia, 

ga lų ga le – ko kias ir kaip su for mu luo tas už-
duo tis neį ga lie ji ga li at lik ti, ko kius dar bus 
dirb ti. Užim tu mo tar ny bai kas met tei kia-
ma me in teg ra ci jos pla ne tu ri me aiš kiai 
nu ro dy ti, kaip at si žvel gia me į dar buo to jų 
po rei kius, kaip in di vi dua li zuo ja me dar bo 
ap lin ką. Dar vie nas as pek tas, ku ris daž nai 
pra lei džia mas pro akis, – tai pa čių neį ga lių-
jų vaid muo de ry bo se su darb da viu. Prie šin-
gai, nei daž nai ma no ma, abi pu sės čia tu ri 
vie no dą svo rį. Tai rea li dis ku si ja, ku rio je 
neį ga lie ji ug do de ry bi nes kom pe ten ci jas, 
sa va ran kiš ku mą, tai gi ga li at vi rai kel ti sa-
vo rei ka la vi mus darb da viui“, – pa sa ko jo G. 
Bart kus.

Pa sak jo, atei ties per spek ty vos ir ga li-
my bės di de le da li mi pri klau so ir nuo pa čių 
neį ga lių jų ak ty vu mo, pa si ti kė ji mo sa vo de-
ry bi nė mis ga lio mis.

„Da ly tis ge rą ja pa tir ti mi, mo ky tis vie-
niems iš ki tų ir to bu lin ti sis te mą ga li me tik 
vi si kar tu. To dėl mes esa me at vi ri, pa si ren-
gę sa vo ži nio mis da ly tis, įtrauk da mi dar-
buo to jus. Bū tent jie ge riau siai ži no, kaip iš 
tie sų ga li veik ti įmo nės ir ką neį ga liam žmo-
gui reiš kia tu rė ti jo kva li fi ka ci ją ir fi zi nius 
po rei kius ati tin kan čią dar bo vie tą“, – įsi ti ki-
nęs NSĮS at sto vas.

Neį ga lių jų so cia li nių įmo nių są jun gos inf.

Darbdavius kon sul tuo ja neį ga lių jų in teg ra ci jos 
į darbo rinką klau si mais
Kol vie nos įmo nės, vyk dy da mos so cia li nės at sa ko my bės pro jek-
tus, at si grę žia į jaut rias ir pa žei džia mas vi suo me nės gru pes, da lis 
darb da vių ti ki na, kad to li gra žu ne vi sa da yra pa si ren gę įdar bin ti, 
pa vyz džiui, ne ga lią tu rin čius as me nis. Esą trūks ta ir ži nių, ir pa-
tir ties, ir pa gal bos. Neį ga lių jų so cia li nių įmo nių są jun gos (NSĮS) 
va do vo Ge di mi no Bart kaus tei gi mu, dau giau nei per de šimt me tį 
su kaup ta pa tir tis so cia li nių įmo nių at sto vams leis tų kon sul tuo ti ir 
ki tus vers lus, no rin čius įdar bin ti neį ga liuo sius.

Ge ros šei mi nin kės vis kas tu ri bliz-
gė ti – ypač žie dai ir aus ka rai.

– Kiek bus du plius du?
– O čia per kant ar par duo dant?

– Kai žmo na pa da ro ska nius pie tus 
ir aš pri si val gau, už trau kiu dū mą.
– Bet juk rū ky mas ken kia svei ka tai!
– Ke lios ci ga re tės per me tus?!

SU ŠYP SE NA

Ieškok krašto naujienų savo telefonewww.santaka.info
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6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 Ser. „Senis“.
10.25 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
11.10, 23.45 Ser. 

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

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

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

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

ras Reksas“.
12.00 Stilius. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.20, 15.15, 16.20 Laba 

diena, Lietuva.
16.35 Kūrybingumo 

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

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

2019 m. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kriminalinė policija“. 
11.10 SEr. „Komisaras 

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

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

Trileris. 2006 m. 
1.15 V. f. „Ištikimas vyras“. 

Drama. Vokietija. 

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos. 
7.00 Mūšio laukas. 
7.30 V. f. „Diena, kai mano 

tėtis virto krūmu“. 
Nuotykių filmas. 
Kroatija, Belgija, 
Nyderlandai. 2016 m. 

9.00, 9.35, 10.35, 11.35 
Labas rytas, Lietuva.

9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 
12.00 Pasaulio 

dokumentika. 
13.50 Ser. „Džesika 

Flečer“.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios. 
15.45 Sveikinimų 

koncertas. 
18.00 Šventinis koncertas 

„Kosminės Kalėdos 
Kaune“. 

19.30 Stilius. 
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Šok su žvaigžde. 
23.10 V. f. „Smūgis žemiau 

juostos 2“. Komedija. 
2013 m. 

0.50 V. f. „Kazino „Royale“. 
Trileris. 2006 m. 

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

Kelmickaite. 
9.00 V. f. „Pasaka apie 

Pažadėtąją žemę“. 
Vokietija. 2016 m. 

10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Lietuvos 

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

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

žiniomis“. 
21.30 Ser. „Bloga mergaitė“.
22.30 V. f. „Super Džonis“. 

Komedija. 2003 m. 
23.55 V. f. „Meilės jūra“. 

Drama. 1989 m. 

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

sūkuryje“. 3186 s.
10.00 Ser. „Meilės 

simfonija“. 106, 
107 s.

12.00 Ser. „Atsargiai! 
Merginos“. 2 sez. 27, 
28 s.

13.00 Ser. „Pažadėtoji“. 
2242–2245 s.

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

meluoja geriau“. 12 
sez. 43 s.

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

sez. 13 s. 
23.00 V. f. „Karaliaus 

vardu 3. Paskutinė 
misija“. Bulgarija, 
Kanada. Drama, 
veiksmo. 2014. 

0.50 Ser. „Rezidentas“. 2 
sez. 17 s.

1.40 Ser. „Pasitikėjimas“. 
4 s. 

2.40 „Ekstrasensai tiria“. 

6.10 „Televitrina“. 
6.25, 14.30 Animac. ser. 
7.55 „Namas“. 
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“. 3187 s.
10.00 Ser. „Meilės 

simfonija“. 108, 
109 s.

12.00 Ser. „Atsargiai! 
Merginos“. 2 sez. 29, 
30 s.

13.00 Ser. „Pažadėtoji“. 7 
sez. 2246–2248 s.

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

meluoja geriau“. 12 
sez. 44 s.

21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
22.00 V. f. „Titanas“. 

Ispanija, JAV. Trileris, 
mokslinė fantastika. 
2018. 

23.55 Ser. „Skubi 
pagalba“. 8 s.

0.55 Ser. „Rezidentas“. 2 
sez. 18 s.

1.45 Ser. „Pasitikėjimas“. 
5 s. 

2.40 „Ekstrasensai tiria“. 

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

sūkuryje“. 3188 s.
10.00 Ser. „Meilės 

simfonija“. 110, 111 s.
12.00 Ser. „Atsargiai! 

Merginos“. 2 sez. 31, 
32 s.

13.00 Ser. „Parduotas 
gyvenimas“. 1–4 s.

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

meluoja geriau“. 12 
sez. 45 s.

21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 V. f. „Paskutinė 

riba“. JAV. Drama, 
veiksmo, kriminalinis. 
2013. 

22.25 Loterija 
„Vikinglotto“. 

0.00 Ser. „Skubi pagalba“. 
9 s.

1.00 Ser. „Rezidentas“. 2 
sez. 19 s.

1.55 Ser. „Pasitikėjimas“. 
6 s.

2.55 „Ekstrasensai tiria“. 

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

sūkuryje“. 3189 s.
10.00 Ser. „Meilės 

simfonija“. 112, 113 s.
12.00 Ser. „Atsargiai! 

Merginos“. 2 sez. 33, 
34 s.

13.00 Ser. „Parduotas 
gyvenimas“. 5–8 s.

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

meluoja geriau“. 12 
sez. 46 s.

21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 V. f. „Kietas 

riešutėlis. Kerštas 
su kaupu“. JAV. 
Veiksmo, trileris, 
nuotykių. 1995. 

0.35 Ser. „Skubi pagalba“. 
10 s.

1.25 Ser. „Rezidentas“. 2 
sez. 20 s.

2.15 Ser. „Pasitikėjimas“. 
7 s.

6.10 „Televitrina“. 
6.25 Animac. ser. „Keršy-

tojų komanda“. 33 s.
6.55 Animac. ser. „Čipas 

ir Deilas skuba į 
pagalbą“. 164 s.

7.25 Animac. ser. „Kempi-
niukas Plačiakelnis“. 
73 s.

7.55 „Farai“. 
8.55 „Legendinės 

legendos“. 
10.00 Ser. „Meilės 

simfonija“. 114, 115 s.
12.30 Ser. „Atsargiai! Mer-

ginos“. 2 sez. 35 s.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“. 9–12 s.
15.00 Animac. ser. 

„Simpsonai“. 30 sez. 
3, 4 s.

16.00, 18.30 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. 
19.30 Paramos projekto 

„Išsipildymo akcija“ 
koncertas.

23.00 V. f. „Geri metai“. 
JAV. Komedija, 
melodrama. 2006. 

1.20 V. f. „Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu“. 
JAV. Trileris. 1995. 

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

būstas“. 
11.00 „Misija. Dirbame sau“. 
11.30 „Mano pinigai“. 
12.00 V. f. „Baltoji iltis 2. 

Mitas apie baltąjį 
vilką“. JAV. Nuotykių, 
visai šeimai. 1994. 

14.15 V. f. „Paveldėtojai“. 
JAV. Komedija. 2011. 

16.45 „Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis“. 

18.30 TV3 žinios.
19.25 Loterija 

„Eurojackpot“. 
19.30 Kalėdų eglės įžiebimo 

šventė „Kalėdos 
sostinėjė 2019“.

21.00 Ser. „Turtuolis 
vargšas“. 2 sez. 13 s.

22.30 V. f. „Šnipų tiltas“. 
Vokietija, Indija, JAV. 
Drama. 2015. 

1.20 V. f. „Paskutinė riba“. 
JAV. Drama. 2013. 

3.05 V. f. „Geri metai“. JAV. 
Komedija. 2006. 

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

moteris“. 
11.00 „Svajonių sodai“. 
12.00 Animac. f. „Robin-

zono Kruzo sala“. 
Belgija, Prancūzija. 
2016. 

13.50 V. f. „Daktaras 
Dolitlis 4. Prezidento 
šuo“. Kanada, JAV. 
Komedija. 2008. 

15.40 V. f. „Valgyk, 
žaisk, mylėk“. JAV. 
Melodrama. 2017. 

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

serys“. Belgija, Pran-
cūzija. Trileris. 2017. 

0.55 V. f. „Karaliaus vardu 
3. Paskutinė misija“. 
Bulgarija, Kanada. 
Drama. 2014. 

2.25 V. f. „Šnipų tiltas“. 
Vokietija, Indija, JAV. 
Drama. 2015. 

6.05 Ser. „CSI. Majamis“. 
7.00, 13.20 „Mano virtuvė 

geriausia“. 
9.15 Ser. „Stoties policija“. 
10.15, 16.00 Ser. „Pasku-

tinis faras“. 
11.10, 17.30 Ser. „Daktaras 

Richteris“. 
12.20 Ser. „Visa menanti“. 
14.55 Ser. „Stoties 

policija“. 
17.00 Info diena. 
18.35 Ser. „CSI. Majamis“. 
19.30 Ser. „Jūrų pėstininkai“. 
20.30 Oplia! 
21.00 V. f. „Operacija 

„Kardžuvė“. 2001 
m. Veiksmo filmas. 
Australija, JAV. 

23.05 V. f. „Mirtinas 
ginklas 3“. 1992 m. 
Komedija. JAV. 

1.20 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“. 

2.10 Ser. „Gyvi numirėliai“. 

6.00 Ser. „CSI. Majamis“. 
6.55, 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“. 
8.25, 14.55 Ser. „Stoties 

policija“. 
9.25, 16.00 Ser. „Pasku-

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

taras Richteris“. 
11.35, 19.30 Ser. „Jūrų 

pėstininkai“. 
12.35 Ser. „Visa menanti“. 
17.00 Info diena. 
18.35 Ser. „CSI. Majamis“. 
20.30 Oplia!
21.00 V. f. „Kovų 

meistras“. 1990 m. 
Veiksmo filmas. 
JAV. 

22.50 V. f. Operacija 
„Kardžuvė“. 2001 
m. Veiksmo filmas. 
Australija, JAV. 

0.50 Ser. „Visa menanti“. 
1.40 „Detektyvų istorijos“. 

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

geriausia“. 
8.25, 14.55 Ser. „Stoties 

policija“. 
9.25, 16.00 Ser. 

„Paskutinis faras“. 
10.25, 17.30 Ser. „Dak-

taras Richteris“. 
11.35, 19.30 Ser. „Jūrų 

pėstininkai“. 
12.35 Ser. „Visa menanti“. 
17.00 Info diena. 
18.35 Ser. „CSI. Majamis“. 
20.30 Oplia! 
21.00 V. f. „Prisiminti 

pavojinga“. 2003 m. 
Fantastinis filmas. 
JAV, Kanada. 

23.25 V. f. „Kovų 
meistras“. 1990 m. 
Veiksmo filmas. 
JAV. 

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

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

geriausia“. 
8.25, 14.55 Ser. „Stoties 

policija“. 
9.25, 16.00 Ser. „Pas-

kutinis faras“. 
10.25, 17.30 Ser. „Dak-

taras Richteris“. 
11.35 Ser. „Jūrų 

pėstininkai“. 
12.35 Ser. „Visa menanti“. 
17.00 Info diena. 
18.30 Betsafe–LKL čem-

pionatas. „Lietkabelis“ 
– „Rytas“. 

21.00 V. f. „Romeo turi 
mirti“. 2000 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 

23.20 V. f. „Prisiminti 
pavojinga“. 2003 m. 
Fantastinis veiksmo 
filmas. JAV, Kanada. 

1.40 Ser. „Visa menanti“. 
2.25 „Detektyvų istorijos“. 

6.00 Dok. ser. „Didieji 
gyvūnai. Paskutiniai 
milžinai“. 

7.00, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“. 

8.15, 14.55 Ser. „Stoties 
policija“. 

9.15, 16.00 Ser. „Paskutinis 
faras“. 

10.15, 17.30 Ser. „Daktaras 
Richteris“. 

11.25 „Nusikaltimų tyrėjai“. 
12.35 Ser. „Visa menanti“. 
17.00 Info diena. 
18.35 Ser. „CSI. Majamis“. 
19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“. 
21.30 V. f. „Greitojo reaga-

vimo būrys“. 2003 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 

23.50 V. f. „Romeo turi 
mirti“. 2000 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 

2.00 Ser. „Visa menanti“. 
2.45 „Detektyvų istorijos“. 

6.30, 8.30 Oplia! 
7.30, 14.45 Ser. „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“. 

9.00 Sveikatos kodas. 
10.05 „Varom!“ 
10.35 Dok. ser. „Didieji 

gyvūnai. Paskutiniai 
milžinai“. 

11.40 „Lemtinga diena“. 
12.45 „Džeimio ir Džimio 

kulinarinės dvikovos“. 
13.45 „Anthonis Bourdainas. 

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

onatas. „Pieno žvaigždės“ 
– „Lietkabelis“. 

19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 V. f. „Mirtinas 

ginklas 4“. 1998 m. 
Komedija. JAV. 

0.35 V. f. „Galutinis tikslas 
5“. 2011 m. Siaubo 
trileris. JAV, Kanada. 

6.30, 9.00 Galiūnai. 
7.30, 14.45 Ser. „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“. 

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

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

kulinarinės dvikovos“. 
13.45 „Anthonis Bourdainas. 

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

pionatas. „Žalgiris“ 
– „Neptūnas“. 

19.30 V. f. „Žandaras Niujor-
ke“. 1965 m. Komedija. 
Italija, Prancūzija. 

21.40 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“. 

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

reagavimo būrys“.
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6.00 „Mano gyvenimo 
šviesa“. 1211–1214 s. 

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

reindžeris“. 83, 84 s. 
9.55 Gyvūnų pasaulis. 
10.25 Ser. „Rozenheimo 

policija“. 22 s. 
11.25 KK2 penktadienis. 
13.00 Ser. „Paskolinta 

meilė“. 91 s. 
14.00 Ser. „Našlaitės“. 123 s. 
15.00 Ser. „Svajoklė“. 123 s. 
16.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 VIDO VIDeO. 
18.30, 21.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki... 
21.00 Ser. „Rimti reikalai“. 

48 s. 
22.28 Telefoninė loterija 1634. 
22.30 V. f. „Kai svyla padai“. 

2016 m. Komedija. 
Didžioji Britanija. 

0.35 Ser. „Akloji zona“. 5 s. 
1.30 V. f. „Bado žaidynės. 

Strazdas giesminin-
kas“. 2 dalis. 2015 m. 
Fantastinis filmas. 

6.00 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 1214–1216 s. 

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

reindžeris“. 85, 86 s. 
9.55, 21.00 Ser. „Rimti 

reikalai“. 
10.25 Ser. „Rozenheimo 

policija“. 23 s. 
11.25 Ser. „Supermamos“. 8 s. 
12.00 Nuo... Iki... 
13.00 Ser. „Paskolinta 

meilė“. 92 s. 
14.00 Ser. „Našlaitės“. 124 s. 
15.00 Ser. „Svajoklė“. 124 s. 
16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
17.30 VIDO VIDeO. 
18.30, 21.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 Bus visko. 
22.30 V. f. „Terminatorius. 

Išsigelbėjimas“. 2009 
m. Veiksmo filmas. 
Didžioji Britanija, Italija, 
JAV, Vokietija. 

0.45 Ser. „Akloji zona“. 6 s. 
1.40 V. f. „Kai svyla padai“. 

2016 m. Komedija. 

6.00 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 1217–1219 s. 

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

reindžeris“. 87, 88 s. 
9.55, 21.00 Ser. „Rimti 

reikalai“. 
10.25 Ser. „Rozenheimo 

policija“. 24 s. 
11.25 Ser. „Supermamos“. 9 s. 
12.00 Bus visko. 
13.00 Ser. „Tik tu ir aš“. 1 s. 
14.00 Ser. „Našlaitės“. 125 s. 
15.00 Ser. „Svajoklė“. 125 s. 
16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
17.30 VIDO VIDeO. 
18.30, 21.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 Gaudyk laiką. 
22.30 V. f. „Prieš įstatymą“. 

2018 m. Trileris. 
Didžioji Britanija. 

0.35 Ser. „Akloji zona“. 7 s. 
1.30 V. f. „Terminatorius. 

Išsigelbėjimas“. 2009 
m. Veiksmo filmas. 
Didžioji Britanija, Italija, 
JAV, Vokietija. 

6.00 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 1220–1222 s. 

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

reindžeris“. 89, 90 s. 
9.55, 21.00 Ser. „Rimti 

reikalai“. 
10.25 Ser. „Rozenheimo 

policija“. 25 s. 
11.25 Ser. „Supermamos“. 10 s. 
12.00 VIDO VIDeO. 
13.00 Ser. „Tik tu ir aš“. 2, 3 s. 
14.00 Ser. „Našlaitės“. 126 s. 
15.00 Ser. „Svajoklė“. 126 s. 
16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
17.30 VIDO VIDeO. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. 
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.30 V. f. „Eilinis Džo. 

Kobros prisikėlimas“. 
2009 m. Veiksmo 
filmas. Čekija, JAV. 

0.50 Ser. „Akloji zona“. 8 s. 
1.45 V. f. „Prieš įstatymą“. 

2018 m. Trileris. 
Didžioji Britanija. 

6.00 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“. 1223–1225 s. 

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

reindžeris“. 91, 92 s. 
9.55 Ser. „Rimti reikalai“. 51 s. 
10.25 Ser. „Rozenheimo 

policija“. 26 s. 
11.25 Ser. „Supermamos“. 11 s. 
12.00 Valanda su Rūta. 
13.00 Ser. „Tik tu ir aš“. 4, 5 s. 
14.00 Ser. „Našlaitės“. 127 s. 
15.00 Ser. „Svajoklė“. 127 s. 
16.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 Ser. „Galiu rytoj“. 25, 

26 s. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. 
21.00 V. f. „Ekvalaizeris“. 

2014 m. Veiksmo 
trileris. JAV. 

23.45 V. f. „Misija 
„Neįmanoma“ 2“. 
2000 m. Veiksmo 
filmas. JAV, Vokietija. 

2.05 V. f. „Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas“. 2009 
m. Veiksmo filmas. 
Čekija, JAV. 

6.40 Animac. ser. 
9.05 Animac. f. „Tomas ir Dže-

ris. Pasaka apie Sprag-
tuką“. 2007 m. JAV. 

10.05 Animac. f. „Stebuklų 
namai“. 2013 m. 
Belgija, Didžioji Britanija, 
Prancūzija. 

11.50 V. f. „Denis – grėsmė 
visuomenei. Kalėdos“. 
2007 m. Komedija. JAV. 

13.35 V. f. „Dzeusas ir 
Roksana“. 1997 m. 
Nuotykių filmas. JAV. 

15.35 V. f. „Robotas ir Frenkas“. 
2012 m. Komedija. JAV. 

17.25 Kelionių panorama. 
17.55 Gyvūnų pasaulis. 
18.30 Žinios. 
19.30 V. f. „Nuotykiai Nieka-

dos šalyje“. 2015 m. 
Nuotykių filmas. 

21.45 V. f. „Suvaidink mano 
žmoną“. 2011 m. 
Komedija. JAV. 

0.05 V. f. „Kietuolis Rodas“. 
2007 m. Komedija. JAV. 

1.50 V. f. „Ekvalaizeris“. 
2014 m. Trileris. JAV. 

6.50 Animac. ser. 
9.00 Sveikatos namai. 
9.55 V. f. „Meškiukas Jogis“. 

2010 m. Komedija. 
JAV, Naujoji Zelandija. 

11.30 Ser. „Ponas Bynas“. 
3 s. 

12.00 V. f. „Mažius“. 2012 m. 
Komedija. JAV. 

13.45 V. f. „Provincialai 
Niujorke“. 1999 m. 
Komedija. JAV. 

15.35 V. f. „Policijos 
akademija 6. Miesto 
apgultis“. 1989 m. 
Komedija. JAV. 

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

Senjorai. 
21.45 V. f. „Sąskaitininkas“. 

2016 m. Veiksmo 
filmas. JAV. 

0.15 V. f. „Mobilusis“. 2004 
m. Trileris. JAV. 

2.05 V. f. „Suvaidink mano 
žmoną“. 2011 m. 
Romantinė komedija. 
JAV. 

6.14, 13.45 TV parduotuvė.
6.30 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu. 
7.00 Šiandien kimba. 
8.00 „24/7“. 
9.00 Apie tave. 
10.00 Gyvenimas. 
11.05 Ser. „Prokurorai“. 
12.10 Mano vieta. 
12.40, 17.00 Ser. „Gyvybės 

langelis“. 
14.00 Nauja diena. 
15.00 Laikykitės ten. 
16.00, 18.00 Reporteris. 
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Viralas. 
21.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
22.00 Ser. „Pone prezidente“. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
0.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
1.00 Ser. „Gyvybės langelis“. 
2.10 Ser. „Pone 

prezidente“. 

6.14, 13.45 TV parduotuvė.
6.30 Kaimo akademija. 
7.00 Ser. „Moterų 

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

su Edvardu 
Žičkumi. 

11.05 Ser. „Prokurorai“. 
12.10 Viralas. 
12.40, 17.00, 1.00 Ser. 

„Gyvybės langelis“. 
14.00, 19.00 Nauja diena. 
15.00 „24/7“. 
16.00, 18.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.30, 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
22.00, 2.10 Ser. „Pone 

prezidente“. 
22.30 Reporteris. 
00.00 Laikykitės ten 

su Andriumi Tapinu. 

6.14, 13.45 TV parduotuvė.
6.30 Atliekų kultūra. 
7.00 Ser. „Moterų 

daktaras“. 
8.00, 14.00, 19.00 Nauja 

diena. 
9.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
11.05 Ser. „Prokurorai“. 
12.10, 22.00, 2.10 Ser. 

„Pone prezidente“. 
12.40, 17.00, 1.00 Ser. 

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

„Verslo genas“.
19.30, 23.30 Delfi dėmesio 

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

Pokalbiai. 

6.14, 13.45 TV parduotuvė.
6.30 Vantos lapas. 
7.00 Ser. „Moterų 

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

Andriumi Tapinu. 
11.05 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
12.10 Ser. „Pone 

prezidente“. 
12.40, 17.00, 1.00 Ser. 

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

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

6.14, 13.45 TV parduotuvė.
6.30 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“. 
7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
8.00 #NeSpaudai. 
9.00 Greiti pietūs. 
10.00 Atliekų kultūra. 
10.30 Kryptys LT. 
11.05 Skyrybos. 
12.10 Ser. „Pone prezidente“. 
12.40, 17.00, 1.00 Ser. 

„Gyvybės langelis“. 
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Ser. „Prokurorai“. 
16.00, 18.00 Reporteris. 
16.30, 20.30 Oponentai. 
19.00, 0.00 Ser. „Moterų 

daktaras“. 
20.00 Reporteris. 
21.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
22.00 „Pasaulio turgūs“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Vantos lapas. 
2.10 „Pasaulio turgūs“. 
2.30 Ser. „Prokurorai“. 

6.10 „Pasaulis iš viršaus“. 
6.35 „Pasaulio turgūs“. 
7.04 TV parduotuvė.
7.20, 18.30 „TV Europa pris-

tato. Vyrų šešėlyje“. 
8.30 Nauja diena. 
9.00 Bušido ringas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje 

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

Andriumi Tapinu. 
16.00, 18.00, 20.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00, 23.00 Laikykitės 

ten. Pokalbiai. 
19.00, 0.00 Ser. „Moterų 

daktaras“. 
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
22.00 Viralas. 
22.30 Žinios.
1.00 Ser. „Pagrindinis 

įtariamasis“. 

6.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
6.40 „Kitoks pokalbis su D. 

Žeimyte“. 
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Ser. „Gluchariovas“. 
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 2019 m. „F-1“ čempio-

nato Brazilijos GP 
apžvalga. 

10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Kryptys LT. 
11.30 „Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu“. 
12.00 Ser. „Pagrindinis 

įtariamasis“. 
14.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
15.00 Skyrybos. 
16.00, 18.00, 20.00 Žinios.
16.30, 21.30 „24/7“. 
17.30 Oponentai. 
18.30 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje“. 
19.00 Ser. „Moterų daktaras“. 
20.30 #NeSpaudai. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 

6.00 LR himnas.
6.05 Akacijų alėja. 
7.00 Kultūros diena.
7.30, 15.50 Animac. ser. 
8.25 Pradėk nuo savęs. 
8.50, 16.45 Dok. ser. 

„Maistas. Tiesa ar 
pramanas?“ 

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Dainos Lietuvai. 
12.40 Linija. Spalva. Forma. 
13.05 Savaitė. 
14.00 Gimę tą pačią dieną. 
14.55 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
17.10 Istorijos detektyvai. 
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią dieną. 
19.25 Dok. ser. „Milžiniški 

nacių statiniai“. 
20.10 Mano tėviškė. 
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Lituanie, ma-

no laisve“. 2018 m. 
22.40 Dok. f. „Paberžė – 

nepaklusniųjų lizdas“. 
Lenkija. 2019 m.

23.15 Dainos Lietuvai. 
0.15 Dabar pasaulyje. 

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos. 
7.00 Kultūros diena.
7.30, 16.05 Animac. ser. 
8.25, 16.45, 20.05 Dok. 

ser. „Maistas. Tiesa 
ar pramanas?“ 

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.05 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 Atspindžiai. 
13.10 Kultūringai su Nomeda. 
14.00 Gimę tą pačią dieną. 
14.55 Dok. ser. „Milžiniški 

nacių statiniai“. 
15.40 Kauno bažnyčios. 
15.50 Ser. „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
17.10 Istorijos detektyvai. 
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią dieną. 
19.25 Dok. ser. „Septintasis 

dešimtmetis“. 
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Medičiai. 

Florencijos valdovai“. 
23.20 Dok. f. „Neužmiršti“. 
0.20 Dabar pasaulyje. 
0.50 Mokslo sriuba. 
1.15 Džiazo vakaras.

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

linė Kalėdas gelbėjo“.
7.40, 16.05 Animac. ser. 
8.25 Mokslo sriuba. 
8.50, 16.45 Dok. ser. „Maistas. 

Tiesa ar pramanas?“ 
9.15 Labas rytas, Lietuva 
12.00, 0.05 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 Literatūros pėdsekys. 
13.05 Stambiu planu. 
14.00 Gimę tą pačią dieną. 
14.55 Dok. ser. „Septintasis 

dešimtmetis“. 
15.35 ...formatas. 
17.10 Istorijos detektyvai. 
18.00 Kultūros diena.
18.30 Klausimėlis. 
18.50 Karaliaus Mindaugo 

taurė. Alytaus „Sintek-
Dzūkija“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. 

21.00 Dok. f. „Laikinosios 
sostinės fenomenas. 
Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčia“. 

21.30 Dok. f. „Janis. 
Liūdnoji mergaitė“. 

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

linė Kalėdas gelbėjo“.
7.40, 16.05 Animac. ser. 
8.20 Mūšio laukas. 
8.50, 16.45, 20.05 Dok. 

ser. „Maistas. Tiesa 
ar pramanas?“ 

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.10 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 Veranda. 
13.05 Nacionalinė ekspedicija.
14.00 Dok. f. „Laikinosios 

sostinės fenomenas. 
Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčia“. 

14.30 Žagarės vyšnių 
festivalis 2015. 

15.30 Krikščionio žodis. 
17.10 Istorijos detektyvai. 
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią dieną. 
19.25 Dok. ser. „Kino istorija“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „Laiminga pabai-

ga“. Drama. 2017 m. 
23.15 Euromaxx. 

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

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

„Maistas. Tiesa ar 
pramanas?“ 

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 7 Kauno dienos. 
13.05 Mūsų miesteliai. 
14.00 Gimę tą pačią dieną. 
14.55 Dok. ser. „Kino istorija“.
15.40 Kauno bažnyčios. Mies-

to tapatumo kodas. 
17.10 Istorijos detektyvai. 
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią dieną. 
19.25 Dok. f. „Benamė 

istorija“. 2000 m.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „Taigi viskas ge-

rai“. Drama. 2014 m. 
23.00 ...formatas. 
23.15 Ser. „Smaragdo 

miestas“.

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis. 
6.20 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
7.20 Auksinis protas. 
8.30 Unikalios mamos. 
9.00 Auto Moto. 
9.30 Pradėk nuo savęs. 
10.00 Į sveikatą! 
10.30 Smalsumo genas. 
11.00 Kultūrų kryžkelė. 
13.00 ARTS21. 
13.30 Spektaklis W. A. 

Mozart. „Don Žuanas“. 
16.05, 23.45 Laikinosios 

sostinės fenomenas. 
16.30 Mūšio laukas. 
17.00 Klauskite daktaro. 
17.50 Kauno bažnyčios. Mies-

to tapatumo kodas. 
18.00 Stambiu planu. 
18.55 Pasaulio teisuoliai. 
19.45 Ser. „Frenki Dreik 

paslaptys“. 3 s.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Ir viso pasaulio 

negana“. Trileris. 
Didžioji Britanija, JAV. 
1999 m. 

23.05 Kauno „Hanza 
dienos 2019“. 

0.15 Dabar pasaulyje. 

6.00 LR himnas.
6.05 Kauno „Hanza dienos 

2019“. 
6.45 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
7.45 Krikščionio žodis. 
8.00 Kelias. 
8.30 Kultūrų kryžkelė. 
9.00 Pasaulio lietuvių žinios. 
9.30 Linija. Spalva. Forma. 
10.00 Atspindžiai. 
10.30 Literatūros pėdsekys. 
11.00 Stop juosta. 
11.30 7 Kauno dienos. 
12.00 Kelias į namus. 
12.30 Mokslo sriuba. 
13.00 Šok su žvaigžde. 
15.00 Šventadienio mintys. 
15.30 Brandūs pokalbiai. 
16.00 Euromaxx. 
16.30 Veranda. 
17.00 Stilius. 
17.55 Kultūringai su Nomeda. 
18.50 Mūsų miesteliai. 
19.45 Ser. „Frenki Dreik 

paslaptys“.
20.30 Panorama.
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
22.00 Tarptautinis 

literatūros festivalis 
„Vilniaus lapai 2019“.
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Ope ra ci ja – vie nin te lis efek ty vus 
ka ta rak tos gydy mas

Ka ta rak tos simp to mai
Ka ta rak ta pra di nė se sta di jo-

se pa si reiš kia su si lpnė ju siu re-
gė ji mu. Žmo gus ma to ne ryš kiai, 
tar si pro ne šva rų stik lą, vaiz dai 
at ro do su si lie ję, drumz li ni. Kar-
tais daik tai dvi gu bi na si ar bū-
na ma to mi gels va me fo ne. Li gai 
pro gre suo jant rū kas aky se di dė-
ja, da ro si sun ku skai ty ti, vai ruo ti 
au to mo bi lį, at si ran da truk džiai 
no rint už siim ti įpras ta veik la. 
Lę šiu kui vi siš kai su drums tė jus 
re gė ji mas iš nyks ta.

Šiuo lai kiš kas ka ta rak tos 
gy dy mas
Me di ka men ti nio li gos gy dy-

mo nė ra. Ser gant ka ta rak ta vie-
nin te lė išei tis – drums to lę šiu ko 
pa kei ti mo ope ra ci ja. Dau ge liu 
at ve jų šios ope ra ci jos at lie ka mos 
ne tai kant bend ro sios anes te zi-
jos, o vie tiš kai vais tais nu jaut ri-
nant akį. To dėl ope ra ci jos me tu 

žmo gus iš lie ka są mo nin gas, ta-
čiau vi siš kai ne jau čia skaus mo. 
Akių chi rur gi jos cent re nau do-
jant mo der niau sią of tal mo lo gi nę 
chi rur gi nę įran gą aky je pa da ro-
mas ne di du kas pjū vis, ku ris itin 
ma žai trau muo ja akį. Per jį spe-
cia liu ult ra gar si niu apa ra tu – fa-
koe mul si fi ka to riu mi su smul ki-
na mas ir pa ša li na mas drums tas 
lę šiu kas, o po to imp lan tuo ja mas 
dirb ti nis lę šiu kas. Ka dan gi pjū-
vis la bai ma žas, jo siū ti ne rei kia, 
žaiz da grei čiau už gy ja. Ka ta-
rak tos ope ra ci ja ne skaus min ga, 
trun ka 30 min., po jos ne rei ka-
lin gas sta cio na rus gy dy mas, pa-
cien tas iš lei džia mas gy dy tis į na-
mus.

Re gė ji mas po ope ra ci jos
Iš to bu lė jus of tal mo lo gi nei 

įran gai bei dirb ti nių lę šiu kų 
sa vy bėms, ka ta rak tos ope ra-
ci ja ta po la bai efek ty vi. Po jos 

absoliučiai dau gu mai pa cien tų 
re gė ji mas su grįž ta jau ki tą die-
ną ar praė jus ke le tui sa vai čių, 
to dėl žmo gus ga li im tis įpras ti-
nės veik los ir po mė gių. Pa sak 
Akių chi rur gi jos cent ro gy dy to jų, 
svar biau sia ne lauk ti, kol re gė ji-
mas pra ran da mas ga lu ti nai. Il-
gai del siant ka ta rak ta su bręs ta, 
lę šiu kas pa si da ro „kie tas“. To kiu 
at ve ju ope ra ci ją tech niš kai sun-
kiau at lik ti, pa di dė ja ope ra ci nių 
ir poo pe ra ci nių komp li ka ci jų 
ri zi ka. Be to, ka ta rak tai pro gre-
suo jant, ga li pa di dė ti akis pū dis, 
ga li ma su si rgti ne pa gy do ma li ga 
– glau ko ma.

Ope ruo ja gy dy to jai 
pro fe sio na lai
Akių chi rur gi jos cent re ope-

ra ci jos at lie ka mos pa si tel kiant 
nau jau sias tech no lo gi jas ir ko-
ky biš kiau sias prie mo nes. Ka ta-
rak tos ope ra ci joms nau do ja ma 

fa koe mul si fi ka ci ja – la biau siai 
pa pli tęs ka ta rak tos pa ša li ni mo 
me to das Eu ro po je, JAV ir Ja po-
ni jo je. Akių chi rur gi jos cent-
re dir ba pro fe sio na li pa ty ru sių 
spe cia lis tų ko man da: ope ruo ja 
gy dy to jai Sau lius Ačas, Al gir das 
Šid laus kas ir Vy tau tas Ja šins kas. 
Tai pui kūs sa vo sri ties spe cia-
lis tai, at li kę ne vie ną su dė tin gą 
akių ope ra ci ją, o tai lei do įgy ti 
neį kai no ja mos pa tir ties. Jei ka-
ta rak ta var gi na Jus ar Jū sų ar ti-
muo sius, ne dels ki te – pa ti kė ki te 
sa vo re gos pro ble mas šios sri ties 
pro fe sio na lams.

Vi sus, ku riems gy dy to jai diag-

no za vo ka ta rak tą ir rei kia at lik ti 
ope ra ci ją, kvie čia me į Akių chi-
rur gi jos cent rą, esan tį Sa va no rių 
pr. 66, Kau ne.

Šiuo lai ki nė mik ro chi rur gi nė 
įran ga, ko ky biš kos prie mo nės, 
pro fe sio na li pa ty ru sių spe cia lis-
tų ko man da pa dės pa siek ti pui-
kių re zul ta tų.

Re gist ruo ki tės te le fo nu (8 37) 
75 08 05, www.akiu chi rur gi ja.lt.

 Užsk. 3275

Re gė ji mas – vie nas svar biau sių žmo gaus ju ti mų, su tei kian tis apie 95 pro c. in for-
ma ci jos apie mus su pan čią ap lin ką. Ta čiau yra to kių li gų, dėl ku rių re gė ji mo do va-
ną ga li ma pra ras ti. Vie na iš jų – ka ta rak ta. Ko kia tai li ga, ka da rei kė tų su si rū pin ti 
ir kaip gy dy ti ka ta rak tą?

Ka ta rak ta – akies lę šiu ko su drums tė ji mas, ga lin tis su kel ti vi siš ką apa ki mą. Ši 
akių li ga daž niau siai iš si vys to vy res nio am žiaus žmo nėms, nes su me tais akies 
lę šiu kas pa laips niui drums tė ja, ta čiau ge ne ti nis po lin kis, akių su mu ši mai, trau-
mos, tam tik ros li gos, kenks min gos dar bo są ly gos ir kt. ga li nu lem ti ka ta rak tos 
pa si reiš ki mą ir jau nes nio am žiaus žmo nėms.

„Ki toks teat ras“ lapk ri čio 27 d., 18 
val., Vil ka viš kio kul tū ros cent re 
pri sta to efek tin gą ko me di ją „(Ne)
iš ti ki my bės spąs tai“, ku rios klas-
tų la bi rin tai ste bins ties kiek vie nu 
po sū kiu: pink lės čia spen džia mos 
taip įnir tin gai ir meist riš kai, kad 
ga liau siai pra noks ta pa čius me la-
vi mo gu ru.

Klam paus me lo ka ti las už ver da did mies-
čio bu te. Į pra ban gių apar ta men tų šei mi nin-
kės pink les pa ten ka su si rgu sio ko le gos pa-
keis ti at vy kęs meist ras. Jis net ne nu tuo kia, 
kur įsi vė lė! Pa laips niui ir pa ti bu to šei mi nin-
kė pa ten ka į ne lauk tos vieš nios, ne ti kė tai iš-
dy gu sios tarp du ry je, spąs tus. Atė ju si po nia 
gra si na at sklei sian ti daug ne ma lo nių fak tų 
apie šei mi nin kę. Ne ti kė tai už vi ręs gin čas 
per au ga į me la vi mo čem pio na tą, ku ria me 
dėl pir mo sios vie tos var žo ma si be skru pu lų.

Ko kias int ri guo jan čias staig me nas meist-
ras spon ta niš kai pa ruoš abiem po nioms? Kas 
pri vers iš virs ti iš ko to? Ar me lo ko jos tik rai 
trum pos, o ką, jei jis su aukš ta kul niais? Su ži-
no si te ap si lan kę nau jau sio je „Ki to kio teat ro“ 
ko me di jo je „(Ne)iš ti ki my bės spąs tai“, ku pi-
no je ne ti kė tu mų, ne lauk tų siu že to vi ra žų ir 
ga liau siai no kau tuo jan čio je me la gių vei kė jų 
vir tuo ziš ku mu.

Dė me sio: ko me di ja ga li su kel ti ne val do-
mus juo ko prie puo lius!

Re ži sie rius – Ri čar das Vit kai tis.
Įvaiz dis – Eg lė Kras no vė.
Vai di na Auš ra Štu ky tė, Vi ta li ja Moc ke vi čiū tė 

ir Ra mū nas Ši mu kaus kas, žiū ro vams ge rai at pa-
žįs ta mi iš TV lai dos „Dvi ra čio šou“ per so na žų,

te le vi zi jos se ria lų, fil mų ir teat ro pro jek tų.
Spek tak lio truk mė – 1 val. 30 min.
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♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

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

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

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

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

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

A

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

Užsk. 1285

Užsk. 3124

Užsk. 3281

Ko me di ja „(Ne)iš ti ki my bės spąs tai“ 
Vil ka viš kio kul tū ros cent re

Užsk. 3184

Lapk ri čio 24 d., 14 val., šau kia mas Dar bo par ti jos Vil ka viš-
kio sky riaus na rių pa kar to ti nis vi suo ti nis ata skai ti nis rin ki mų 
su si rin ki mas ad re su: Vil niaus g. 4, Vil ka viš kis. Bus ren ka mas sky-
riaus pir mi nin kas ir ta ry ba.

Na rių da ly va vi mas pri va lo mas.
 L. e. sky riaus pir mi nin ko pa rei gas
 Po vi las PIAU LO KAS

 Užsk. 3284

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
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Geros būklės pianiną. 
Tel. 8 686 42 082.

3304

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

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

1189

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

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

2397

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

1889

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

1043

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

1044

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

2596

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

2595

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

1042

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

UAB „Grupinis pirkimas“ 
AKCIJOS: akyto betono blokelis 
250x200x625 – 54 Eur už 
m³, stogo / sienų 0,5 mm 
storio skarda T-14+RAL8017 
1149x2500 – 5 Eur už m², vata 
„Paroc Extra“ – nuo 12,80 Eur 
už paką, OSB plokštė – nuo 2,08 
Eur už m² (perkant didesnius 
kiekius taikomos papildomos 
nuolaidos), gipso kartono plokštė 
„Knauf“ 12,5x1200x2600 – 4,2 
Eur už vnt., 20 proc. nuolaida 
vidaus dažams „Kabe“, vinilinės 
grindys – nuo 12 Eur už m², 
lietuviškas grindinis polistireninis 
putplastis EPS80 – 40 Eur 
už m³, drenažiniai vamzdžiai 
su filtru – nuo 1 Eur už m, 
dažytas tvoros segmentas 
4x1530x2500 mm – 15,80 Eur 
už vnt., pilkos grindinio trinkelės 
60x100x200 mm – 8 Eur už 
m³ ir visos kitos statybinės bei 
apdailos medžiagos geriausiomis 
kainomis Lietuvoje! Mus rasite 
adresu: Giedrių g. 141, Bučiūnų 
k., Vilkaviškio r. (už Giedrių 
geležinkelio pervažos „Regitros“ 
link). 
Tel.: 8 671 33 638, 
8 671 33 635.

87

Vaiko (jaunuolio) kambario baldų 
komplektą.
Tel. 8 656 19 852.

3307

Sodybą (6 km nuo Marijampolės, 
yra 71 a žemės, 30x50 m 
įžuvintas tvenkinys).
Tel. 8 680 51 644. 

3288

1,02 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Alvito kad. v. (asfaltuotas 
privažiavimas, yra elektra, šalia  
upelis, 5400 Eur).
Tel. 8 614 10 358.

3290

2 ha dirbamos žemės sklypą 
Viščiakaimio k., Šeimenos sen., 
prie ežero (51 našumo balas).
Tel. 8 604 02 070.

3110

AUDI A6 C4 CARAVAN TDI (1996 
m., 2,5 l, 103 kW, TA iki 2021 m. 
birželio mėn., violetinės spalvos, 
geros žieminės padangos, 
1100 Eur).
Tel. 8 688 70 707.

3273

OPEL ASTRA CARAVAN (1999 
m., dyzelis, TA, draudimas, geros 
būklės, 650 Eur). 
Tel. 8 615 96 257.

3259

Pigiai – SUBARU FORESTER (2000 
m., 2 l, benzinas).
Tel. 8 612 66 418.

3260

TOYOTA VERSO (2011 m., 1,8 l, 
benzinas, 6 pavaros), HONDA 
INSIGHT (2009 m., 1,3 l, benzinas 
/ elektra, automatinė pavarų 
dėžė), TOYOTA YARIS (2003 m., 
1,3 l, benzinas, automatinė pavarų 
dėžė). Automobiliai Lietuvoje 
neeksploatuoti.
Tel. 8 615 12 231.

3309

Traktorių JUMZ.
Tel. 8 630 34 357.

3289

Šiaudapjovę („akselinę“) su 
vienfaziu vokišku varikliu, 5 durų 
didelę medinę spintą.
Tel. 8 670 49 964.

255

Karvę antru veršiu (veršiuosis 
lapkričio pab., 700 Eur).
Tel. (8 342) 20 607.

3287

Paršelius.
Tel. 8 626 34 966.

3293

Kiaulę skersti.
Tel. 8 698 71 974.

3291

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

3142

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

PARDUODA

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

PREKYBA VISŲ RŪŠIŲ DEGALAIS
KROSNINIS KURAS PASTATŲ ŠILDYMUI

Užsk. 3427

Užsk. 1

UAB „Sūduvos galvijai“

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

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Telia“), 

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

Užsk. 7

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

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

Vilkaviškyje (buvusios transporto 
įmonės teritorijoje, prie metalų 

supirktuvės).
  Tel. 8 656 58 172.

Užsk. 2801

Užsk. 2832 Užsk. 3107

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Užsk. 424

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

  
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. 3185

Užsk. 3311

Siu vi mo kur sai pra de dan tie siems!
Kur sai or ga ni zuo ja mi nuo gruo džio 9 d., 17.30 val.
Juose iš mok si te su konst ruo ti, su kirp ti ir pa siū ti no ri mo mo de lio 

dra bu žius.
Kursus organizuoja Ma ri jam po lės pro fe si nio ren gi mo cent ro Vil-

ka viš kio sky rius, S. Nė ries g. 40, Vil ka viš kis.
Re gist ra ci ja te le fo nais: (8 342) 20 883, 8 646 79 932.

Užsk. 3283
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Kasa tvenkinius, valo senus, 
išlygina žemes, atlieka įvairius 
kasimo, krovimo, žemės lyginimo 
darbus. 
Tel.: 8 659 45 419, 
8 686 15 419.

1211

Atlieka vidaus apdailos darbus, 
dažo, tapetuoja, montuoja 
gipso kartono plokštes, klijuoja 
plyteles, kloja grindis ir kt.
Tel. 8 622 98 333.

3299

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

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

576

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

171

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
juodžemį, akmenukus ir kt. 
krovinius. Išveža gruntą, 
statybines atliekas. Gali pats 
pasikrauti. 
Tel. 8 658 01 358.

3069

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.

2752

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

539

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

432

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

149

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

2058

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

3292

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

13

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

3296

Nereikalingas knygas, tarybinių 
laikų ir senesnius daiktus. 
Tel. 8 699 45 009.

3165

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

2327

Šieną, šienainį.
Tel. 8 650 92 663.

3295

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

426

Motociklus, motorolerius, 
keturračius, automobilių 
priekabas, namelius ant ratų, 
traktorių T-25, T-16.
Tel. 8 630 64 004.

3294

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

1612

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

1951

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

1615

Įvairių markių automobilius.
Tel. 8 644 15 555.

3204

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

Dovanoja nedidelio ūgio 2 mėn. 
amžiaus šuniukus.
Tel. 8 636 83 152.

3298

Dovanoja gražius kačiukus. Gali 
atvežti.
Tel. 8 690 58 747.

3305

Dovanoja labai gražius kačiukus.
Tel. 8 641 91 459.

3308

Dovanoja naudotą televizorių 
PHILIPS (geros būklės) 
Vilkaviškyje.
Tel. 8 601 41 597.

3301

Pieno ūkyje (Visgirdų k., Pilviškių 
sen.) reikalingas gyvulių šėrikas.
Tel. 8 650 91 178.

3277

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

3180

Virbalyje reikalingas maišytojas-
fasuotojas. Darbo pobūdis: 
įmonės produkcijos (vandens 
pagrindo dažų, glaistų, gruntų, 
kitų apdailos medžiagų) 
gaminimas pagal pateiktas 
produktų receptūras, pagamintos 
produkcijos fasavimas į tarą, 
etikečių klijavimas, kiti su 
gamyba susiję pagalbiniai 
darbai. Reikalavimai: atidumas, 
savarankiškumas, loginis 
mąstymas, bent 1 m. darbo 
patirtis. Privalumai: darbo 
gamyboje patirtis, autokrautuvo 
vairuotojo pažymėjimas. 
Atlyginimas – 600–700 
Eur neatskaičius mokesčių 
(priklausomai nuo patirties, su 
perspektyva kilti atsižvelgiant į 
darbo rezultatus).
Gyvenimo aprašymus prašoma 
siųsti el. paštu laima@procolor.lt.
Tel. 8 652 25 866.

3235

17 m. mergina ieško darbo po 
pamokų. 
Tel. 8 648 62 912.

2666

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

3268

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

3071

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

3119

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

4369

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

2555

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

3302

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

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

2018

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

86

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

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

3253

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

3120

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

2910

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

3640

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

1873

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

1613

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

3134

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

876

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

763

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

219

Nuolat – dideles riebias kiaules, 
bekonus ir paršavedes.
Tel. 8 685 17 817.

3231

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

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

132

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

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

7761

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

427

Šiaudiniškių kaimo bendruomenė 
įvykdė projektą „Dėl bendruo-
meninių organizacijų įgyvendinimo 
projekto“. Gavėjo įgyvendintas 
projektas „Gražios ir patogios 
gyventi aplinkos kūrimas“. 
Sutarties suma 514 Eur.

3312

Sūduvos medžiotojų sąjunga 
gruodžio–sausio mėnesiais 
Marijampolėje organizuoja 
medžiotojų rengimo kursus. 
Registruojama tel. 
8 687 12 892.

3189

Išnuomojamos 1000 m² 
patalpos, tinkamos remontuoti 
automobilius, sandėliams (3 km 
nuo Vilkaviškio, šalia yra didelė 
aptverta aikštelė).
Tel. 8 612 66 418.

3264
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

DARBAS

DOVANOJA

Liūdesys, skausmas ir netektis peržengė Jūsų namų 
slenkstį.

Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Mickevičienę ir jos šeimą dėl mamos-
močiutės mirties.
Teiberių kaimo Lauko gatvės kaimynai

3297

UŽJAUČIAME

ĮVAIRŪS

PARDUODA

PERKA

DĖKOJAME

Nors, atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę, bet tai visada 
užklumpa skaudžiai ir netikėtai.

Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome mūsų 
mylimą vyrą-tėtį-senelį-brolį Vitą MIELIAUSKĄ. 

Už pagalbą, už paguodos žodžius ir buvimą šalia šią 
sunkią valandą dėkojame visiems giminėms ir artimiesiems, 
draugams, gerbiamiems kaimynams, Bačkiškių ir Keturvalakių 
kaimų gyventojams, bičiuliams, pažįstamiems. Tegul velionis 
ilsisi ramybėje, likdamas mūsų visų širdyse.
Žmona ir vaikai su šeimomis

3303



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Ruduo šiemet kaip niekada ilgai lepino ramiais šiltais orais.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

Ar tai syk lin ga sa ky ti 
„biu le te nis jau už da ry tas“?

Ne, sa ky ti na biu le te nis jau baig tas, biu le te-
nis jau nu trauk tas (ne už da ry tas). Be to, 
jis ne ga li bū ti ir ati da ry tas. Biu le te nis (ne-
dar bin gu mo pa žy mė ji mas) ne ati da ro mas, 
o iš duo da mas, pra de da mas.

KALBOS PATARIMAI

Lapkričio 22-oji – 
Šv. Ce ci li ja

Lapkričio 23-ioji – 
Lie tu vos ka riuo me nės die na
Šv. Kle men sas, Žve jų die na

Lapkričio 25-oji –
Tarp tau ti nė ko vos su smur tu prieš 
mo te ris die na

DIENOS

Lapkričio 22 d. 
Cecilija, Cilė, Steigintas, Dargintė

Lapkričio 23 d. 
Klemensas, Adelė, Kolumbas, Orestas

Lapkričio 24 d. 
Mantvinas, Žybartė, Gerardas

Lapkričio 25 d. 
Kotryna, Santautas, Germilė

s

s

s

s

VARDINĖS

Astrologinė prognozė / 11-25 – 12-01
Avi nai bus lin kę fi lo so fuo ti, ste-
bins sa vo po žiū riu, nuo sta to mis. 
Ga li at si ras ti ga li my bė iš vyk ti 
sta žuo tis, pa dir bė ti ar stu di juo ti. 
Rim tai pa plu šė ki te, kad įvyk dy-
tu mė te įsi pa rei go ji mus.

Jau čiai tu rės po kal bių apie fi nan-
sus, okul ti nius da ly kus, psi cho-
lo gi ją. Ga li mos ge ra le mian čios 
ži nios. Sa vai tės pa bai go je bus 
pro ga da ly vau ti svar bia me ren-
gi ny je, gal būt vyk si te į sve čius.

Dvy niams rū pės įsi dar bi ni mas, 
svei ka ta. Pai sy ki te ant ro sios pu-
sės po rei kių, jei no ri te ge rų san-
ty kių. Ryž tin gai ieš ko ki te nau jų 
kū ry bos ir dar bo for mų. No ras 
pa da ry ti ge rą įspū dį kai nuos.

Vė žiai nu vargs nuo dar bų, bend-
ra vi mo, bet pa si da lys pa tir ti mi, 
sa ve pa ro dys, ki tus įver tins. Ga-
li mas da ly ki nis pa siū ly mas. No-
rė sis keis ti įvaiz dį, gy ven se ną. 
Lau kia ro man tiš kas sa vait ga lis.

Liū tai pa si žy mės ge ru sko niu, 
pui kiu hu mo ro jaus mu, pa dau-
gės en tu ziaz mo, kū ry bin gu mo. 
Sma gių aki mir kų su teiks šei ma. 
Kils ūpas dai lin ti na mus, džiu gin-
ti ar ti muo sius, pa si le pin ti.

Mer ge lės tu rės už baig ti šei mai 
svar bius rei ka lus. Tai, ką pla nuo-
si te, tu rės ten den ci ją pil dy tis, 
to dėl kur ki te tik po zi ty vius 
pla nus. Sa vait ga lį pa si rū pin ki te 
sa vo ir ar ti mų jų svei ka ta.

Svars tyk lių dė me sys kryps į 
nuo sa vy bę, vers lą, pi ni gus. Sek-
sis megz ti ry šius, de monst ruo ti 
ži nias, dirb ti pro ti nį dar bą, mo ky-
tis. Sa vait ga lį no riai šei mi nin kau-
si te vir tu vė je, bend rau si te.

Skor pio nų lau kia pro duk ty vi 
sa vai tė. Ga li te gau ti in for ma-
ci jos, ku ri pa dės iš tai sy ti kai 
ku rias klai das, pra tur tė ti. Rū pės 
stam būs pir ki niai, gal būt įgy si te 
ver tin gos pa tir ties, idė jų vers lui.

Šau lių nuo tai kos kai ta lio sis. 
Teks pa si rū pin ti li go niu ar ba 
sa vo svei ka ta. Gal būt pa vyks 
su tar ti dėl pel nin go už sa ky mo, 
kils idė jų, kaip pa ge rin ti bui tį. Bū-
si te itin iš ra din gi vir tu vė je.

Ožia ra giai vis stip riau jaus ra my-
bės, su si kau pi mo, as me ni nės 
erd vės po rei kį. Išei tį iš neaiš kios 
pa dė ties pa dik tuos jū sų pa są mo-
nė ar ba pa ti si tua ci ja. Ga lė si te 
pa de monst ruo ti me ni nį ta len tą.

Van de niai gvil dens pro fe si nes 
ir vi suo me ni nes pro ble mas. 
Kai ku riuos sie kius pa keis nau ji, 
op ti miz mą ža dins kū ry bi nis įkvė-
pi mas ar įsi my lė ji mas. Sa vait ga-
lį jums itin no rė sis poil sio.

Žu vims teks pra ktiš kai pla nuo ti 
svar bius rei ka lus. Sa vai tės pra-
džio je pa dir bė ki te, kad ne lik tų 
ne baig tų sku bių už duo čių. Tar da-
mie si dar bo, vers lo klau si mais 
bū ki te drau giš ki, konk re tūs.

ELTA

Lai kas dai ry tis šil tes nių dra bu žių. 
Šian dien pūs stip ro kas piet ry čių vė jas, 
ter mo met rų stul pe liai sun kiai kils aukš-
čiau nu lio. Kri tu lių ne nu ma to ma.

Šeš ta die nio nak tį tem pe ra tū ra 
smuks iki 5–6 laips nių šal čio, die ną ir gi 
svy ruos apie 0 laips nių. Kri tu lių ti ki my-
bė ne di de lė, piet ry čių vė jas iš liks ga na 
stip rus. Sek ma die nį lai ky sis pa na šūs 
orai, pri me nan tys apie ar tė jan čią žie-
mą. Pro tar piais švys te lė jus sau lu tei, 
tem pe ra tū ra die ną mė gins pa siek ti po-
rą laips nių ši lu mos, bet nak ti mis vėl 
kris že miau nu li nės pa da los.

Žie ma kasdien 
vis ar čiau
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APKLAUSA

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

SUDOKU Teisingas lapkričio 15 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 2637 ir 4235. 

s

Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Al vi te
Šian dien, 13 val., Al vi to sa va no rių ka-
pi nė se vyks Lie tu vos ka riuo me nės 
die nos mi nė ji mas. Po ren gi nio vi si da-
ly viai kvie čia mi su si rink ti prie bend-
ruo me nės na mų, kur jų lauks vai šės: 
ka rei viš ka ko šė ir karš ta ar ba ta.

Lapk ri čio 24 d., 17 val., bend ruo me nės 
na muo se vyks at li kė jos Auš ri nės ir gru-
pės „Par kas“ kon cer tas. Bi lie tus (kai na 
5 Eur) kvie čia ma įsi gy ti iš anks to. In for-
ma ci jos ga li ma tei rau tis paskambinus 
tel. 8 612 12 742.

Ky bar tuo se
Šian dien, 14 val., kul tū ros cent ro ga le ri-
jo je vyks po pie tė „Ky bar tie čiai se no se 
fo tog ra fi jo je“, skir ta mies to tei sių su tei-
ki mo Ky bar tams 100-me čiui pa mi nė ti.

Ož ka ba liuo se
Šian dien, 16 val., Ba sa na vi čy nė je vyks 
168-ųjų Jo no Ba sa na vi čiaus gi mi mo 
me ti nių mi nė ji mas. Ren gi ny je bus pri-
sta to mi Al gir do Gri ga ra vi čiaus kny gos 
„At sis ky rė lis iš Su val ki jos“ II ir III to-
mai. Au to rių kal bins muziejaus viešnia 
is to ri kė dr. Vil ma Bu kai tė.

s

s

s
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Vil ka viš ky je
Lapk ri čio 23 d., 10 val., pa ra pi jos sa-
lė je vyks Pa sau li nės dia be to die nos 
mi nė ji mas. Į jį kvie čia mi „In su los“ 
bend ri jos na riai. Renginyje kon cer tuos 
ka pe la „Plium pa“, bus svei ki na mi ju bi-
lia tai, vyks vik to ri na, bus da li ja mi vi ta-
mi nai. Vai šės su neš ti nės.
Lapk ri čio 24 d., 15 val., bu vu sio S. Nė-
ries pa grin di nės mo kyk los bend ra bu-
čio pa tal po se or ga ni zuo ja ma mu zi ki nė 
po pie tė. Kvie čia da ly vau ti „Bo čių“ bend-
ri jos na rius.

Pae že riuo se
Lapk ri čio 23 d., 14 val., Pae že rių dva ro 
so dy bo je vyks Lais vės ko vų 100-me čio 
ir Lie tu vos ka riuo me nės die nos pa mi nė-
ji mas.
Lapk ri čio 30 d., 15 val., vyks dva rų se-
no vi nės mu zi kos fes ti va lio „Vi va la mu-
si ca“ kon cer tas „Klar ne ti nin kų kar na va-
las“. Ren gi nys dvare – ne mo ka mas.

Viš ty ty je
Lapk ri čio 24 d., 13 val., bend ruo me nės 
na muo se vyks po pie tė – kon cer tas „Me-
nu aš tuos lai kus...“. Nuo 12 val. bus 
pri sta to mas pro jek tas „Pri si jun gu si Lie-
tu va“. Vi si no rin tie ji ga lės da ly vau ti žai-
di me „Iš ma nu sis lai mės ra tas“. 
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KAS? KUR? KA DA?

Kaip reaguojate į ūkininkų 
protestą dėl mokesčių ir 
dyzelino kainų didinimo?

Dalyvauju „Žaliųjų kryžių“ 
akcijoje. 
4 (4 %) 
Aš – žemdirbių pusėje. 
28 (26 %)
Esu prieš privilegijas 
ūkininkams. 
65 (59 %)
Neturiu nuomonės. 
12 (11 %)

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Skorpionas (10 24–11 22)

Delčia iki lapkričio 27 d.

08:00
16:09
08:09

12 (11 %)

Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 109 
skaitytojai.


