
Pe da go gė su vai kais 
sten gia si bū ti są ži nin ga
And rius GRY GE LAI TIS

Šian dien Tarp tau ti nę mo-
ky to jų die ną Vil ka viš kio 
ra jo ne mi ni maž daug 740 
pe da go gų. Tarp jų – ir 
vie na ak ty viau sių mū sų 
kraš to spe cia lis čių, Vil ka-
viš kio „Auš ros“ gim na zi jos 
bio lo gi jos mo ky to ja Dai va 
Paš kaus kie nė.

Il gas ke lias mo kyk los link
D. Paš kaus kie nė – nea be jo ti nai 

vie na iš dau giau siai pa sie ku sių mū-
sų ra jo no pe da go gių. Ji – „Auš ros“ 
gim na zi jos ta ry bos bei me to di kos 
gru pės na rė, gam tos moks lų me to-
di kos ra te lio pir mi nin kė, Lie tu vos 
bio lo gi jos mo ky to jų aso cia ci jos 
Ma ri jam po lės re gio no ku ra to rė. Pe-
da go gės mo ki niai be veik kas met 
iš bran dos eg za mi nų pra džiu gi na 
gau tais šim tu kais, o išug dy tų ra jo-
ni nių bei res pub li ki nių olim pia dų 
pri zi nin kų tik riau siai ne ga lė tų su-
skai čiuo ti net ji pa ti. Jos ug dy ti niai 
nuo lat var žo si ir Eu ro pos Są jun gos 
jau nų jų moks li nin kų kon kur suo se, 
da ly vau ja įvai riuo se ne tik su bio-
lo gi ja su si ju siuo se pro jek tuo se. Pak laus ta, 
kaip vis ką su spė ja, D. Paš kaus kie nė tei gė, 
kad ne sun ku su de rin ti tai, kas įdo mu. O 
su do min ti vai kus sa vo dės to mu da ly ku ji 
tik rai ge ba! Tie sa, vi sai ne daug trū ko, kad 
vil ka viš kie tė šian dien bū tų ne mo ky to ja, o 
me di kė. Gy dy ti žmo nes ku rį lai ką ji no rė jo 
net la biau nei mo ky ti vai kus.

Bū si mo ji pe da go gė bu vo pa si ry žu si 
sto ti į me di ci ną, ta čiau nu vy ku si lai ky ti 
sto ja mų jų eg za mi nų ir pa ma čiu si di de lį 
bū rį sto jan čių jų ji pa bū go, kad ne pa vyks, 
ir ap si su ku si išė jo. Ta čiau min čių apie 
me di ci ną neat si sa kė ir tais pa čiais me tais 
įsto jo į Ma žy lio me di ci nos mo kyk lą mo ky-
tis fel če rio-la bo ran to spe cia ly bės. Moks lą 
pa bai gu si rau do nu dip lo mu D. Paš kaus kie-
nė bu vo pa skir ta dirb ti Drus ki nin kuo se 

vei ku sio je bio che mi jos la bo ra to ri jo je. Tuo 
pa čiu me tu ji Vil niaus uni ver si te te pra dė-
jo bio lo gi jos stu di jas, ku rias vė liau sėk min-
gai bai gė.

Drus ki nin kuo se vil ka viš kie tė dir bo 
maž daug de šimt me tį. Po to ji grį žo į gim ti-
nę ir įsi dar bi no Tu ber ku lio zės dis pan se rio 
la bo ra to ri jo je.

„Mo kyk lo je dirb ti pra dė jau 1998-ai-
siais. Tais me tais į Vil ka viš kio Sa lo mė jos 
Nė ries pa grin di nę mo kyk lą priė mė la bai 
daug nau jų mo ky to jų, nes kla sės bu vo di-
de lės, rei kė jo se niems pe da go gams su ma-
žin ti krū vį. Vė liau trum pai dir bau Ky bar tų 
Kris ti jo no Do ne lai čio vi du ri nė je mo kyk lo-
je bei Ky bar tų vai kų glo bos na muo se, kol 
bu vęs Pil viš kių „San ta kos“ gim na zi jos va-
do vas Arū nas Kiul kis pa ti kė jo ma ni mi ir 

su tei kė nuo la ti nį dar bą“, – ne leng vą pe da-
go gi nio ke lio pra džią pri si mi nė D. Paš kaus-
kie nė.

„Auš ros“ gim na zi jo je ji ne se niai pa-
si ti ko jau šeš tą jį rug sė jį. Čia dirb ti bu vo 
kvie čia ma ir anks čiau, ta čiau vis at si sa-
ky da vo, nes bu vo gai la pa lik ti Pil viš kių 
mo ki nius, su ku riais ją sie jo itin glau dūs 
san ty kiai.

Nukelta į 8 p.]

Daivos Paškauskienės silpnybė – augalai. Jų pilna ir pedagogės namuose, ir darbe. 
Au to riaus nuo tr.
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ŽIŪ RĖ KI TE
Sek ma die nį, 11 val., ra jo no gy ven to jai 
tu rė tų įsi jung ti „LRT kul tū ra“ ka na lą. 
Lai do je „7 Kau no die nos“ žur na lis tai 
kal bins Pil viš kių „San ta kos“ gim na zi jos 
pra di nių kla sių mo ky to ją Rū tą Ba kū nie-
nę, Kau no tech no lo gi jos uni ver si te to 
kas met ren gia muo se „Lie tu vos mo kyk-
lų ap do va no ji muo se“ šie met pel niu sią 
„Me tų mo ky to jo“ no mi na ci ją.

RE KOR DAS
De gu čių kai mo gy ven to jo Sau liaus Ma tu-
se vi čiaus plak tu kų mu zie jaus eks po zi ci-
ja ofi cia liai įtrauk ta į Lie tu vos re kor dų 
kny gą kaip gau sia sias plak tu kų rin ki nys 
ša ly je. Jo ko lek ci jo je – 533 plak tu kai, su-
rink ti per 4 me tus iš 15 skir tin gų ša lių. 
Sun kiau sias ko lek ci jos eks po na tas sve-
ria 21 kg, leng viau sias – 20 g. Se niau sias 
plak tu kas pa ga min tas 1870 me tais.
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Mie li pedagogai!
Mo ky to jas – tai žmo gus, ku ris at ve ria 
ži nių ho ri zon tus, ug do žmo giš ką sias 
ver ty bes, pa de da ras ti sa vo gy ve ni mo 
ke lią.

Mo ky to jas įkve pia da ry ti ge rus dar-
bus, siek ti moks lo aukš tu mų ir žvelg ti į 
pa sau lį švie siu žvilgs niu.

Mo ky to jo tiks las – ne ma te ria lios 
ver ty bės, nors jis vi sa da ieš ko mo ki niuo-
se sly pin čių lo bių.

Tarp tau ti nės mo ky to jų die nos pro ga 
nuo šir džiai svei ki na me vi sus bu vu sius ir 
esa mus Vil ka viš kio ra jo no mo ky to jus, 
švie ti mo dar buo to jus. Dė ko ja me už Jū-
sų pro fe sio na lų pe da go gi nį dar bą, kad 
mo ko te mū sų vai kus, per duo da te jiems 
ži nias ir lei džia te pa žin ti pa sau lį.

Lin ki me Jums kū ry biš ku mo ug dant 
jau ną ją kar tą, nau jų idė jų bei įkvė pi mo 
ves ti sa vo mo ki nius pa ži ni mo ke liu. Te-
gul kas dien Jus ly di vai kų šyp se nos ir 
pa gar ba.

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

Vi tas GA VĖ NAS
Ad mi nist ra ci jos di rek to riusUžsk. 3186

Užsk. 3165

Mie li pe da go gai,

Šian dien, kai švie ti mo sis te ma iš gy ve na ne leng vas per mai-
nas, kvie čiu iš lik ti vie nin giems, bend ruo me niš kiems bei pa si ti-
kė ti sa vo pro fe si jos ga lia ir pra smin gu mu.

Ti kiu, kad mo ky to jas vi sa da bu vo ir bus ypač rei ka lin gas 
įkvė pi mo šal ti nis tiek sa vo ug dy ti niams, tiek mies to bei ša lies 
bend ruo me nei. Juk tai – žmo gus, ve dan tis jau ną ją kar tą pir-
myn, ska ti nan tis drą siai pa si tik ti atei ties iš šū kius ir sa vo pa-
vyz džiu ug dan tis pa ma ti nes ver ty bes bei pi lie tiš ku mą.

Lin kiu sėk min gai įveik ti šiuo lai ki nės pe da go gi kos ke lia mus 
iš šū kius ir ne pa mirš ti, jog mes Ju mis pa si ti ki me, ir ger bia me.

Su Tarp tau ti ne mo ky to jų die na!

Al gir das BUT KE VI ČIUS
Lie tu vos Res pub li kos Sei mo na rysUžsk. 3126
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Eglė KVIESULAITIENĖ

Ieš ko mas Vo kie ti jo je
Pa rei gū nai prie sie nos su Len ki ja su lai-
kė į Lie tu vą ga ben tą vog tą au to mo bi lį.

Ant ra die nį su stab dę ką tik iš Len-
ki jos įva žia vu sį Lie tu vo je re gist ruo tą 
au to mo bil ve žį „Sca nia“ su prie ka ba 
pa rei gū nai pa pra šė pa teik ti vi sų ke tu-
rių ga ben tų nau do tų leng vų jų ma ši nų 
do ku men tus.

Sun kias vo rį au to mo bi lį vai ra vęs 
46-erių Kai šia do rių ra jo no gy ven to jas 
pa tei kė, ko pa pra šy tas. Ta čiau tik ri nant 
paaiš kė jo, kad vie nas iš ga be na mų au-
to mo bi lių – 2012 m. pa ga min tas „Mi ni 
Coo per“ – yra ieš ko mas Vo kie ti jos tei sė-
sau gi nin kų kaip pa vog tas šio je ša ly je. 
Šios trans por to prie mo nės paieš ka pa-
skelb ta rugp jū čio pra džio je.

Au to mo bil ve žio vai ruo to jas ti ki no 
nie ko apie vog tą ma ši ną ne ži nąs – jis 
tik sam do mas au to mo bi lių ga be ni mu 
už sii man čios Uk mer gės įmo nės vai ruo-
to jas.

Vai ruo to ją pa sie nie čiai ap klau sė ir 
lei do jam tęs ti ke lio nę bei ga ben ti ki-
tus au to mo bi lius su tvar kin gais do ku-
men tais.

Ve žė mig ran tus
Pa sie nie čiai su lai kė lat vį, leng vuo ju au-
to mo bi liu ga be nu sį ke tu ris mig ran tus 
iš Viet na mo.

Prie sie nos su Len ki ja vyk dę pa si-
rink ti nę as me nų bei trans por to prie-
mo nių kont ro lę, pa rei gū nai at krei pė 
dė me sį į „Toyo ta Aven sis“ lat viš kais 
re gist ra ci jos nu me riais. Au to mo bi lis 
va žia vo įtar ti nai ar ti ta pa čia eis mo 
juos ta Len ki jos link vy ku sio miš ko ve-
žio.

„Toyo ta Aven sis“ vai ruo to jas, pa ste-
bė jęs ša li ke lė je sto vė ju sį pa sie nie čių 
vi su rei gį, ap si su ko ir ban dė grįž ti. Ta-
čiau pa sie nie čiai jį pa si vi jo ir pra dė jo 
stab dy ti švie sos bei gar so sig na lais. 
Sup ra tęs, kad nie kur ne pasp ruks, vai-
ruo to jas su sto jo.

Paaiš kė jo, kad ma ši ną vai ra vo 26-
erių Lat vi jos pi lie tis. Jis ve žė ke tu ris 
ke lei vius – tris azi jie tiš kos iš vaiz dos 
vy rus ir mo te rį. 38 me tų vy ras, aš tuo-
nio lik me tis vai ki nas bei de vy nio lik-
me tė mer gi na pa sie nie čiams pa tei kė 
Viet na mo pi lie čių pa sus. Dar vie nas 
vy ras as mens do ku men tų ne tu rė jo, 
bet pri si sta tė 21-erių viet na mie čiu. Nė 
vie nas jų bū ti Šen ge no erd vė je tei sės 
ne tu rė jo.

Lat vi jos pi lie čiui pra dė tas iki teis-
mi nis ty ri mas dėl ne tei sė to žmo nių 
ga be ni mo per vals ty bės sie ną. Už tai 
gre sia lais vės atė mi mas iki še še rių me-
tų. Vai ruo to jas už da ry tas į areš ti nę. 
Už sie nie čiai ap gy ven din ti Pa bė gė lių 
priė mi mo cent re.

Su ža lo jo nu teis tą jį
Ky bar tų pa tai sos na muo se sun kiai su-
ža lo tas nu teis ta sis.

Ky bar tų pa tai sos na mų pir ma me 
nu teis tų jų bū ry je ras tas sun kiai su ža-
lo tas nu teis ta sis. 46-erių vy ras gy ve no 
bend ra bu čio ti po pa tal po se, įstai go je 
ka lė jo jau vie nuo li ka me tų. Nors tarp 
jo ir ki tų nu teis tų jų konf lik tų bu vo pa-
si tai kę ir anks čiau, ta čiau, pa rei gū nų 
ži nio mis, jie ne pe rau go į smur ti nius 
veiks mus.

Dėl sun kios gal vos trau mos nu teis-
ta sis sku biai iš ga ben tas į gy dy mo įstai-
gą, jam pri rei kė neu ro chi rur gi nės ope-
ra ci jos. Šiuo me tu li go nio būk lė sun ki.

Dėl įvy kio Ky bar tų pa tai sos na muo-
se pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas. Pa rei-
gū nai aiš ki na si įvy kio ap lin ky bes, nu-
sta ti nė ja įta ria muo sius.

ĮVYKIAI Šimt me tį po li ci jos pareigūnai 
at šven tė tran kiai
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Ju bi lie ji nę pro fe si nę šven-
tę po li ci jos pa rei gū nai 
šie met mi nė jo kaip nie ka-
da il gai. Penk ta die nį vy ku-
sius mi nė ji mus ap skri čių 
ko mi sa ria tuo se ant ra die nį 
vai ni ka vo kon cer tas Kau-
no „Žal gi rio“ are no je.

Pel nė ap do va no ji mus
Šiais me tais po li ci ja, kaip ir 

Lie tu va, mi ni 100-ąsias me ti nes, 
tad šven tė ypa tin ga. Pa mi nė ti 
An ge lų sar gų die nos ir Lie tu vos 
po li ci jos šimt me čio ra jo no po li-
ci jos ko mi sa ria to pa rei gū nai pir-
miau sia vy ko į Ma ri jam po lę. Ten 
kar tu su ko le go mis iš ki tų ap skri-
ties te ri to ri nių ko mi sa ria tų ly di-
mi or kest ro iš kil min gai žy gia vo 
mies to gat vė mis iki šv. Vin cen to 
Pau lie čio baž ny čios, kur bu vo 
au ko ja mos šv. Mi šios už po li ci jos 
dar buo to jus. Baž ny čio je pa rei gū-
nai klau sė svei ki ni mo žo džių ir lin kė ji mų, 
at siė mė ap do va no ji mus.

Mū sų ra jo no ko mi sa ria to vy res nio ji 
ins pek to rė, Veik los sky riaus ty rė ja Jo li ta 
Ul dins kie nė bu vo ap do va no ta pir mo jo 
laips nio po li ci jos pa si žy mė ji mo ženk lu 
„Už ne prie kaiš tin gą tar ny bą“. Ma ri jam po-
lės AVPK vir ši nin ko Min dau go Bar šio pa dė-
kos bu vo įteik tos ko mi sa rui ins pek to riui, 
Rea ga vi mo sky riaus vy res nia jam ty rė jui 
Žil vi nui Gra baus kui ir ins pek to rei, Veik los 
sky riaus ty rė jai Si mo nai Ži lins kai tei.

Ra jo no po li ci jos ko mi sa ria to va do vai 
– vir ši nin kas Ed var das Gruz dys, Rea ga vi-
mo sky riaus vir ši nin kė Ing ri da Po vi lai tie-
nė ir Veik los sky riaus vir ši nin kė Kris ti na 
Si riū nie nė – bu vo pa gerb ti Sei mo na rio 
Kęs tu čio Smir no vo pa dė ko mis.

Pa so di no ąžuo lus
Po li ci jos ju bi lie jų bei pro fe si nę šven tę 

mi nė jo ne tik Tė vy nei tar nau jan tys pa rei-
gū nai, bet ir esan tys at sar go je. Lie tu vos 
po li ci jos ve te ra nų aso cia ci ja to kia iš kil-
min ga pro ga at vy ko į mū sų ra jo ną – Lie tu-
vos tau ti nio at gi mi mo ąžuo ly ną, kad po li-

ci jos šimt me tį ga lė tų įpras min ti ąžuo lais, 
pa so din tais tau tos pa triar cho Jo no Ba sa na-
vi čiaus gim ti nė je.

Lie tu vos po li ci jos ve te ra nų aso cia ci jos 
(LPVA) val dy bos pir mi nin kas Vy tau tas Na-
vic kas kar tu su šios or ga ni za ci jos Lais vės 
gy ni mo at mi ni mo ko mi te to pir mi nin ku 
Pet ru Liu ber tu ir Lais vės gy ni mo at mi ni-
mo ko mi te to na riu Ra mu čiu Ole ka pa svei-
ki no iš įvai rių ša lies kraš tų su si rin ku sius 
ve te ra nus su šven te, pa mi nė jo šios su kak-
ties pra smę ir nuo at sar gos pa rei gū nų pa-
so di no du ąžuo liu kus.

Ap lan kę ąžuo ly ną sve čiai kar tu su vie ti-
niais at sar gos pa rei gū nais iš vy ko į Kau ną, 
kur „Žal gi rio“ are no je vy ko iš kil min gas po-
li ci jos šimt me čiui skir tas ren gi nys.

Įs pū din ga šven tė
86 mū sų ra jo no pa rei gū nai bei jų rė-

mė jai „Žal gi rio“ are no je įsi lie jo į tūks tan-
ti nę ko le gų mi nią ir klau sė svei ki ni mų, 
ku riuos ta rė prem je ras Sau lius Skver ne-
lis, po li ci jos ge ne ra li nis ko mi sa ras Li nas 
Per na vas, vi deos vei ki ni mą at siun tė ša lies 
Pre zi den tė Da lia Gry baus kai tė, ki ti aukš-

tas pa rei gas vals ty bė je uži man tys as me-
nys, ži no mi Lie tu vos žmo nės.

Po li ci jos pa rei gū nus pa svei kin ti at vy-
ko įvai rių pro fe si jų at sto vai – me di kai, 
ug nia ge siai, me ni nin kai, spor ti nin kai, mo-
ky to jai. 

Pas ta rų jų var du svei kin ti pa rei gū nus 
gar bė te ko mū sų ra jo no pe da go gei, Pil viš-
kių „San ta kos“ gim na zi jos pra di nių kla-
sių mo ky to jai Rū tai Ba kū nie nei, šie met 
pel niu siai „Me tų mo ky to jos“ var dą. Tar ti 
svei ki ni mo žo džius ir pa ra šy ti lin kė ji mus 
stik lo „kny go je“ mo ky to ją at ly dė jo jos auk-
lė ti niai – vi si tie, ku rie dar mo ky da mie si 
pra di nė se kla sė se jau no ri tap ti po li ci jos 
pa rei gū nais.

Ren gi nio me tu bu vo pa sa ko ja ma vi-
sa Lie tu vos po li ci jos is to ri ja, nuo iš ta kų 
1918-ai siais me tais iki da bar ti nių pa sie ki-
mų, ku riais ga li me di džiuo tis tarp tau ti niu 
mas tu.

Šven tėje skam bė jo po pu lia riau sios lie-
tu viš kos dai nos, ku rias at li ko ži no mi at li-
kė jai. Šven tę ve dė pub li kai pui kiai pa žįs ta-
mi pro fe sio na lūs TV lai dų ve dė jai And rius 
Ta pi nas ir Arū nas Va lins kas.

Lietuvos policijos veteranų asociacija šimtmečio proga Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolyne Ožkabaliuose pasodino du ąžuoliukus. Vitaliaus ŠIDIŠKIO nuotr.  
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Ačiū už pa gal bą
Nuo šir džiai dė ko ja me už Jū sų pa ra mą 
ir pa lai ky mą, už Jū sų kil nu mą ir dos-
nu mą or ga ni zuo jant ra jo no žem dir bių 
šven tę „Ru dens pri juos tė 2018“.

Džiau gia mės ir di džiuo ja mės vi-
sais šven tės pa gal bi nin kais. Tai – UAB 
„Me vils ta“, ŽŪK „Nor mas“, AB „Kau no 
grū dai“, UAB „Bal tic Pet ro leum“, UAB 
„Jo niš kio ag ro che mi ja“, Vil ka viš kio 
kre di to uni ja, ŽŪK „Se no ji kryž ke lė“, 
UAB „Gru pi nis pir ki mas“, ŽŪK „Melb-
ras“, Re na to Mi siu ke vi čiaus IĮ, UAB 
„Tei vi da“, UAB „Bal tic Ag ro“, UAB 
„San ta kos laik raš tis“, „Li nas ag ro grū-
dų cent ras“, pa sė lių sa vid rau dos fon-
das „VH Lie tu va“, ŪB „Re pul sas“, AB 
„Ly tag ra“, UAB „Ek vi la“, AB „Lu mi nor 
Bank“.

Ačiū ta ria me už ska nią sriu bą Ūki-
nin kų są jun gai ir Kęs tu čiui Pra nai čiui.

Šven tės or ga ni za to riai
Užsk. 3164

NE RŪ KO MA
Stip rin da mos kenks min gų įpro čių pre ven-
ci ją, Vil ka viš kio mo kyk lų ad mi nist ra ci jos 
pri me na, kad mo ky mo įstai gų te ri to ri jo se 
ir jų priei go se rū ky ti (var to ti ta ba ko ga mi-
nius ir elekt ro ni nes ci ga re tes) drau džia-
ma. Šis pa žei di mas už trau kia bau dą nuo 
dvi de šim ties iki pen kias de šim ties eu rų. 
Apie tai tė vų pra šo ma pri min ti ir sa vo at-
ža loms.

IEŠ KAN TIEMS
Spa lio 9 d., 18.30 val., Ky bar tų pa ra pi jos 
na muo se ren gia mi ne mo ka mi AL FA kur-
sai. Tai evan ge li za ci nis kur sas, ku ris su-
pa žin di na su pa ma ti nė mis krikš čio ny bės 
tie so mis. Jis skir tas ir ne ti kin tiems, ir ti kin-
tiems žmo nėms, ku rie no ri ge riau pa žin ti 
krikš čio ny bę bei gi lin tis į jos tie sas. Su si do-
mė ju sie ji kvie čia mi re gist ruo tis te le fo nu 
8 630 10 561.

INI CIA TY VA
Ne se niai įsteig tas ky bar tie čių Ži vi lės ir 
Pau liaus pa ra mos fon das pra de da rink ti 

]

]

]

daik tus, ku riais Jūs no rė tu mėte pa si da ly ti 
su kuk liau gy ve nan čiais kraš tie čiais. Fon-
das vei kia Ky bar tuo se, J. Ba sa na vi čiaus g. 
13, prie au to bu sų sto ties, bu vu sios ka vi-
nės pa tal po se.

LIE TU VIŠ KI
Lie tu vo je užau gin tos dar žo vės, vai siai ir 
uo gos itin pa klau sūs tarp pir kė jų, ta čiau 
tai anaip tol ne vie nin te lė lie tu viš ka pro duk-
ci ja, ku rią ren ka si pir kė jai „Ma xi mos“ par-
duo tu vė se. Šia me pre ky bos tink le kas šeš ta 
pra mo ni nė pre kė yra pa ga min ta Lie tu vo je.

PROG NO ZĖS
Pa sau li nės kre di tų drau di kės „Co fa ce“ duo-
me ni mis, ge ri lai kai Vi du rio ir Ry tų Eu ro po-
je bai gė si: ne pai sant eko no mi nio au gi mo 
bank ro tų skai čius 2017 m. išau go 6,4 pro c. 
La biau siai ne mo ku mo at ve jų pa dau gė jo 
Len ki jo je, Veng ri jo je ir ypač Kroa ti jo je, o 
pa ste bi mai ma žė jo Če ki jo je bei Slo va ki jo-
je. Pa gal bank ro tų au gi mą Lie tu va tarp 14 
ša lių pa te ko į penk tą ją vie tą. Eks per tų ver-
ti ni mu, mi nė ti po žy miai ro do eko no mi nio 
cik lo pa bai gą. Eko no mi kos au gi mas Vi du-
rio ir Ry tų Eu ro pos re gio ne pa ma žu slops, 
bank ro tų at ve jų dau gės: šie met – 10,4 pro c., 
2019 me tais – 15,5 pro c.

]

]

TRUMPAI



„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

2018 m. spalio 5 d.3

Ne se niai dar ke le to 
šei mų būs tuo se vals ty-
bi nių įstai gų rū pes čiu 
bu vo įreng ti dū mų 
de tek to riai.
Vil ka viš kio prieš gais ri nės 
gel bė ji mo tar ny bos ir ra jo no 
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
ci vi li nės sau gos spe cia lis tai 
šį kart va ži nė jo po pa tį Vil ka-
viš kį ir lan kė si sun kiau gy ve-
nan čių šei mų būs tuo se.

Trims šei moms, gy ve nan-
čioms vie na me iš S. Nė ries 
dau gia bu čių na mų, ir vie nai 
Gim ti nės gat vė je įsi kū ru siai 
šei my nai bu vo pa do va no ti 
dū mų de tek to riai. Prie tai sai 
bu vo nu pirk ti iš Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos skir tų lė šų.

„Nė vie na me iš S. Nė ries 
g. 44-ojo na mo bu tų, ku riuo se 
ap si lan kė me, žmo nės ne tu rė-
jo dū mų de tek to rių, tad ge ra pra džia 
jau pa da ry ta. Ti ki mės, kad ir ki ti žmo-
nės la biau pa si rū pins sa vo sau gu mu“, 

– kal bė jo Vil ka viš kio prieš gais ri nės gel-
bė ji mo tar ny bos ins pek to rius Da rius 
Ur bo nas.

Vis dėl to, ug nia ge sių pa ste-
bė ji mu, jau dau giau gy ven to jų 
ne nu mo ja ran ka į sa vo bei ar-
ti mų jų sau gu mą ir vis daž niau 
įsi gy ja dū mų de tek to rius. Kaip 
tei gė D. Ur bo nas, iš Vil ka viš kio 
PGT dar buo to jų ap lan ky tų pri-
va čių gy ve na mų jų na mų dau-
giau nei pu sė jau tu ri šiuos prie-
tai sus, ga lin čius gais ro me tu 
iš gel bė ti žmo gaus gy vy bę.

Su lau kę bent kiek ge res-
nių orų pa rei gū nai dar ke le tą 
šei mų ruo šia si ap lan ky ti ir su 
ka mink rė čiu. Mat pra si dė jus 
šil dy mo se zo nui pra si de da ir 
va di na mie ji ka mi nų gais rai, 
kai ne va ly tuo se dūmt rau kiuo se 
už si de ga suo džiai. To kių at ve jų 
mū sų ra jo ne jau už fik suo ta ir 
šį ru de nį. Tai gi žmo nėms no ri-
ma pri min ti, kaip svar bu prieš 
šil dy mo se zo ną ir bent po rą kar-
tų jo me tu iš si va ly ti ka mi nus, o 
vie nuo se ki tuo se na muo se, ku-

rių gy ven to jams la bai rei ka lin ga pa gal-
ba, gal būt ir iš va ly ti dūmt rau kį.

„San ta kos“ inf.

De tek to rių na muo se dau gė ja

At kak lu mu ste bi nan ti gy dy to ja 
pa si rin ko Vil ka viš kį
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Nors dau ge lis jau nų me di kų sa vo 
atei tį įsi vaiz duo ja tik di džių jų 
mies tų kli ni ko se, gy dy to ja en-
dok ri no lo gė Ilo na Ba ni šaus kai tė 
vi sa da no rė jo dirb ti pro vin ci jo je. 
At kak liai sa vo tiks lų sie kian ti 
jau na spe cia lis tė pa ti su si ra do 
Vil ka viš kio li go ni nę ir dar nė se-
kun dės dėl to ne si gai lė jo.

Ei na kryp tin gai
Iš Prie nų ki lu si gy dy to ja Ilo na sa ko, kad 

gy ve ni me ne mėgs ta mė ty tis iš vie no ke lio į 
ki tą, o už si brė žu si tiks lą žvel gia tik pir myn. 
Dėl to, kai vai kys tė je pa ma čiu si bal tą ma-
mos cha la tą drau gei pa sa kė, kad bus gy dy-
to ja, nie kas tuo ir ne sua be jo jo.

– Aš pa ti to ne pri si me nu, bet drau gė vis 
pa sa ko ja, kad dar be si mo ky da ma ket vir to-
je kla sė je jai pa sa kiau, kad bū siu gy dy to ja, 
– juo kia si jau na me di kė. – Ma no ma ma me-
di kė, ta čiau ne gy dy to ja, o slau gy to ja. Tad 
bal tas cha la tas man vi suo met at ro dė sa vas. 
Be to, la bai pa ti ko bio lo gi ja, ypač ana to mi-
ja. O ypač pa ti ko tas jaus mas, kad ga lė siu pa-
dė ti žmo nėms, gal būt net iš gel bė ti gy vy bę.

Bai gu si vi du ri nę mo kyk lą bū si ma me-
di kė taip pat ėjo kryp tin gai. Kai ki ti kla sės 
drau gai svars tė, ku rią stu di jų pro gra mą 
ra šy ti pir mą ja ir ko kia tvar ka iš dės ty ti prio-
ri te tus, Ilo na įra šė vie nin te les me di ci nos 
stu di jas. Ir ne kur ki tur, o Kau no me di ci-
nos uni ver si te te (da bar Lie tu vos me di ci nos 
moks lų uni ver si te tas). Tuo met ji net nea be-
jo jo, jog ne pa vy kus įsto ti, ban dys ki tą met, 
ta čiau sa vo nu si sta ty mo ne keis.

Ty rė an tinks čius
Vis dėl to vis kas pa vy ko pa gal pla ną 

– prie niš kė per si kraus tė į Kau ną ir de šim-
čiai me tų at si da vė me di ci nos stu di joms. 
Kai te ko rink tis, ko kios sri ties spe cia lis te no-
rė tų bū ti, jau na jai me di ci nos gy dy to jai taip 
pat ne bu vo sun ku. Mat dar be si mo ky da ma 
ket vir ta me kur se Ilo na su si ža vė jo en dok ri-
no lo gi ja.

– Man pa si ro dė la bai įdo mu, kad en-
dok ri ni nės li gos ga li keis ti ne tik žmo gaus 
iš vaiz dą, bet ne tgi cha rak te rį, – pa sa ko jo Vil-
ka viš kio li go ni nės Kon sul ta ci nio sky riaus 
en dok ri no lo gė. – Kai ku rios li gos ga li žmo-
gų pa keis ti neat pa žįs ta mai. Daž nai esa me 
įsi ti ki nę, kad žmo gaus svei ka tos „ved lys“ 
– ner vų sis te ma ar šir dis, ta čiau pa mirš ta-
me, kad di džiu lę įta ką mū sų or ga niz mui 
da ro hor mo nai.

Stu di juo da ma Ilo na už siė mė moks li ne 
veik la LSMU En dok ri no lo gi jos ins ti tu te. Jos 
dar bo va do vai bu vo do cen tas Va len ti nas 
Ma tu le vi čius ir me di ci nos moks lų dak ta ras 
Ry tas Ost raus kas, jau na me di kė at li ko daug 
moks li nių ty ri mų, su si ju sių su an tinks čių 
pa to lo gi ja. I. Ba ni šaus kai tė šia te ma yra pa-
ra šiu si ne ma žai moks li nių straips nių, da ly-
va vu si tarp tau ti nė se kon fe ren ci jo se įvai rio-
se Eu ro pos ša ly se.

Kau nas ne pri si jau ki no
Ta čiau vi sam gy ve ni mui pa nir ti į moks-

lo stu di jas, teo ri ją ir sta tis ti ką jau nai me di-

kei ne si no rė jo. Dar bas su pa cien tais Lie tu-
vos svei ka tos moks lų uni ver si te to Kau no 
kli ni ko se jai pa ti ko daug la biau, nei moks li-
niai ty ri mai ir skai čiai.

– Man daug sma giau pa dė ti žmo gui 
– skir ti jam gy dy mą ir ma ty ti re zul ta tą, 
– kal bė jo I. Ba ni šaus kai tė. – Dėl to nu ta riau 
rink tis kli ni ki nį dar bą.

Vis dėl to baig da ma stu di jas Ilo na su-
pra to, kad Kau nas jos taip ir ne pri si jau ki-
no. In ter na tū rą jau na me di kė at li ko Ma-
ri jam po lės li go ni nė je ir jau ta da su pra to, 
kad no ri grįž ti dirb ti į Su val ki ją ar ki tą 
ma žes nį Lie tu vos mies tą, kur žmo nės tar-
pu sa vy je daug ar ti mes ni, gy dy to jas ga li 
dirb ti sa va ran kiš kiau, kur ma žes nis „kon-
ve je ris“ ir me di kas pa cien tui ga li skir ti 
daug dau giau lai ko.

Tad rink da ma si bū si mą dar bo vie tę I. Ba-
ni šaus kai tė daug bend ra vo su bend ra moks-
liais. O apie Vil ka viš kio li go ni nę ir jau niems 
spe cia lis tams jo je tei kia mas ga li my bes iš gir-
do iš vil ka viš kie čių stu den tų.

– Ži no jau, kad li go ni nė ne ma ža, tu ri 

daug diag nos ti nės apa ra tū ros, ty ri mų ga li-
my bių, tad nu spren džiau pa ban dy ti, – at vi-
ra vo gy dy to ja Ilo na. – Ir sa vo pa si rin ki mu 
la bai džiau giuo si.

Ren gia pa ro das
I. Ba ni šaus kai tė dir ba ne tik mū sų ra-

jo no li go ni nė je, kur pa cien tus kon sul tuo ja 
kiek vie ną tre čia die nį, nuo 9 iki 17 val., bet 
ir Jo na vo je. Gy dy to ja juo kia si, kad va ži nė-
ji mas jos ne var gi na, nes vai ruo ti la bai pa-
tin ka.

O ir dar bas bei va ži nė ji mas vi so lais va-
lai kio ne su ry ja. Jau na me di kė mėgs ta fo tog-
ra fuo ti, o pa sta ruo ju me tu dar ir stu di juo ja 
Prie nų me no mo kyk lo je, suau gu sių jų fo tog-
ra fi jos kur se, su ko le go mis yra su ren gu si 
ke le tą pa ro dų. Tad gal būt jau nos gy dy to jos 
lais va lai kio po mė gio dar bus ka da nors teks 
iš vys ti ir vil ka viš kie čiams.

Anot jau nos en dok ri no lo gės, vil ka viš-
kie čiai pa cien tai nie kuo neiš sis ki ria iš 
ki tų mies tų gy ven to jų. Daž niau sios jų en-
dok ri ni nės li gos – dia be tas ir skyd liau kės 
su tri ki mai. Ta čiau en dok ri no lo gi ja api ma 
vi są žmo gaus hor mo ni nę sis te mą, tai gi en-
dok ri no lo gams ten ka gy dy ti an tinks čių, 
hi po fi zės li gas, taip pat ly ti nių hor mo nų 
su tri ki mus, os teo po ro zę.

Dar bo už teks
Jau na spe cia lis tė pa ti at lie ka skyd liau-

kės echos ko pi jas, o jei pri rei kia – ir biop si-
jas. Tad pa cien tams ne be reikia at ski rai re-
gist ruo tis pas gy dy to ją echos ko puo to ją ar 
vyk ti į tre ti nio ly gio gy dy mo įstai gą, kad 
bū tų paim tas au di nio mė gi nys. Šiuo lai ki-
niai spe cia lis tai ruo šia mi uni ver sa les ni ir 
tu ri dau giau kva li fi ka ci jų.

Gy dy to ja tvir ti no, kad en dok ri ni nių li-
gų vis dau gė ja, o už kirs ti joms ke lią la bai 
sun ku. Mat gal tik ant ro ti po cuk ri nis dia be-
tas pri klau so nuo žmo gaus gy ven se nos ir 
įpro čių. Ki tų en dok ri ni nių li gų kal ti nin kė 
– imu ni nė sis te ma, ge ne ti nis po lin kis.

Jau na gy dy to ja įsi ti ki nu si, kad en dok-
ri no lo gams dar bo tik rai ne trūks, tad abi 
su ko le ge gy dy to ja Al do na Laz daus kie ne 
tu rės pa kan ka mai pa cien tų. Dėl to, kad pri-
rei kus en dok ri no lo go kon sul ta ci jos teks 
lauk ti ma žes nė je ei lė je, iš loš tik pa cien tai.

Endokrinologė Ilona Banišauskaitė įsitikinusi, kad darbo tikrai nepritrūks, nes 
endokrininių sutrikimų vis daugėja. Autorės nuotr.
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PAŽINTIS

Dūmų detektoriai privalomi visuose gyvena-
muosiuose būstuose, tačiau ne visi gyventojai 
šio reikalavimo paiso. Eg lės MI ČIU LIE NĖS nuo tr.

S

Lie tu vo je, Es ti jo je ir Lat vi jo je vy kęs po pie žiaus 
Pran ciš kaus vi zi tas prie TV ek ra nų su trau kė gau-
sias žiū ro vų gre tas – per 1,65 mln. Dau giau sia žiū-
ro vų įsi trau kė Lie tu vo je – čia aukš čiau sią rei tin gą 
pa sie kė trans lia ci ja iš po pie žiaus vi zi to pre zi den-
tū ro je: be veik pu sė (44,8 pro c.) tie sio giai žiū rin čių-
jų te le vi zi ją tuo me tu ste bė jo šį vi zi tą.

Bent trum pam tie sio gi nes po pie žiaus vi zi to 
trans lia ci jas įsi jun gė 42,3 pro c. ar ba 1,138 mln. vi sų 
Lie tu vos gy ven to jų. Aukš čiau sias trans lia ci jos rei-
tin gas, iš pre zi den tū ros aikš tės, bu vo pa siek tas pir-
mo sios vi zi to die nos vi dur die nį. Ge ro kai dau giau 
nei įpras tai to kio lai ko trans lia ci jos pri trau kė ir po-
pie žiaus pa si ti ki mo oro uos te ce re mo ni ja – ją bent 
trum pam įsi jun gė 14 pro c. TV au di to ri jos.

Po pie žiaus vi zi tas yra san tū rus re li gi nio tu ri nio 
ren gi nys, ne pai sant to, jis su ge bė jo pri trauk ti au di-
to ri jas pri lygs tan čias, o kar tais net ir pra len kian čias 
po pu lia riau sius spor to ar pra mo gi nius ren gi nius. 
Prog no zuo ja ma, kad jis bus tarp de šim ties ge riau-
sių LRT trans lia ci jų per me tus, o bend ra me są ra še 
tik rai pa teks į ge riau siai žiū rė tų vi sų ka na lų lai dų 
dvi de šim tu ką.

Ne ma ža da lis gy ven to jų da ly va vo su si ti ki muo se 
su po pie žiu mi ne prie ek ra nų. Or ga ni za to riai skai-
čiuo ja, kad Lie tu vo je per dvi die nas su si ti ki muo se 
su Šven tuo ju Tė vu da ly va vo apie 200 tūkst. žmo-
nių.

Pa gal pra ne ši mus spau dai

Po pie žiaus vi zi tas 
kėlė TV reitingus
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PO LA kvie čia bur tis on ko lo gi nius li go nius

– Pa gal bos on ko lo gi niams li go niams 
aso cia ci ja (PO LA) – ne vy riau sy bi nė or ga-
ni za ci ja, vie ni jan ti on ko lo gi nė je sri ty je 
vei kian čias or ga ni za ci jas. Da lis jų – on ko-
lo gi nių pa cien tų drau gi jos, ki tos – pa gal bą 
vė žiu ser gan tie siems žmo nėms tei kian čios 
or ga ni za ci jos, – sa vo at sto vau ja mą ins ti tu-
ci ją pri sta tė Jo li ta Vyš niaus kie nė.

– Ko kia konk re čia veik la už sii ma Pa-
gal bos on ko lo gi niams li go niams aso cia-
ci ja?

– Mes sie kia me, kad vė žiu sirg tų kuo 
ma žiau žmo nių, o pa cien tai ir jų ar ti mie ji 
gau tų efek ty vų gy dy mą ir kuo ge res nę in-
for ma ci nę, so cia li nę, psi cho lo gi nę ir dva-
si nę pa gal bą. To dėl švie čia me vi suo me nę, 
kaip su ma žin ti ti ki my bę su si rgti vė žiu, 
mo ko me pa cien tus ak ty viai da ly vau ti sa-
vo li gos gy dy me. Taip pat or ga ni zuo ja me 
ne mo ka mus se mi na rus, mo ky mus, me no 
te ra pi jas ir kon fe ren ci jas pa cien tams, in-
for muo ja me juos ak tua lio mis te mo mis.

Aso cia ci ja sten gia si stip rin ti pa cien tų 
or ga ni za ci jas, į jas su telk ti kuo dau giau vė-
žiu ser gan čių as me nų ir jiems su teik ti kuo 
dau giau ga li my bių. Bend ras vi suo me nės 
na rių su si tel ki mas yra la bai svar bus. Pa-
sau li nė pra kti ka ro do, kad ak ty vus vi suo-
me nės pa lai ky mas ir pa ra ma pa de da ma-
žin ti šios ag re sy vios li gos au gi mo tem pus.

– Pa gal bos on ko lo gi niams li go niams 
aso cia ci jos (PO LA) duo me ni mis, kiek-
vie nais me tais mū sų ša ly je vė žiu su ser-
ga dau giau nei 18 tūkst. žmo nių, tarp 
jų, be abe jo, ir da lis Vil ka viš kio ra jo no 
gy ven to jų. Ką ga li te pa sa ky ti?

– Lie tu vo je gy ve na apie 100 tūkst. 

žmo nių, ku rie šiuo me tu 
gau na ak ty vų gy dy mą ar ba 
re gu lia riai lan ko si gy dy mo 
įstai go se dėl ga li mo li gos at-
si nau ji ni mo. Kaip ži no me, 
on ko lo gi nių li gų gy dy mas 
yra il gas, ali nan tis ir daž nai 
su ke lian tis il ga lai kių pa sek-
mių. Di džio ji da lis pa cien tų, 
bai gu sių ak ty vų gy dy mą, 
tam pa neį ga liais, su ma žė ja jų pa ja mos, 
daug iš lai dų pa ti ria ma sie kiant at sta ty ti 
or ga niz mą po gy dy mo. Nors Lie tu vo je me-
di ci ni nės pa slau gos yra ga na aukš to ly gio, 
ta čiau la bai trūks ta psi cho lo gi nės, emo ci-
nės ir fi nan si nės pa gal bos.

Mū sų aso cia ci jos mi si ja – dė ti vi sas 
įma no mas pa stan gas, kad bū tų pa ge rin ta 
on ko lo gi nių pa cien tų ir jų ar ti mų jų gy ve-
ni mo ko ky bė.

Aš esu aso cia ci jos vyk do mo PO LA kor-
te lės pro jek to va do vė. Šiuo pro jek tu mes 
sie kia me su ma žin ti ser gan tiems žmo nėms 
fi nan si nę naš tą, su teik ti ge rų emo ci jų ir 
po zi ty vu mo, pa ro dy ti vi suo me nės so li da-

ru mą, pa ra mą ir pa gal bą, kad ser gan tie ji 
vė žiu jaus tų si pil na ver čiais vi suo me nės 
na riais, nes kar tu sveik ti, pa ti kė ki te, yra 
leng viau.

Di de lė pa spir tis vė žiu ser gan tiems 
žmo nėms yra PO LA kor te lė, ku rią kvie čiu 
įsi gy ti ir vi sus šia li ga ser gan čius vil ka viš-
kie čius.

– Ko kia nau da įsi gi jus šią kor te lę?
– PO LA kor te lė iš duo da ma ne mo ka mai. 

Ji su tei kia ga li my bę gau ti ne mo ka mas tei-
si nes ir psi cho lo gi nes kon sul ta ci jas, pa si-
nau do ti nuo lai do mis įvai rioms pre kėms 
ir pa slau goms bei gau ti kvie ti mų ne mo-
ka mai ap si lan ky ti kul tū ros ren gi niuo se 

– spek tak liuo se, kon cer tuo se, mu-
zie juo se. Or ga ni zuo ja me įvai rius 
se mi na rus, mo ky mus ir ki to kius 
ren gi nius, į ku riuos kvie čia me pa-
cien tus ir jų ar ti muo sius.

Ver ta pa mi nė ti, kad aso cia ci ja 
kiek vie nais me tais or ga ni zuo ja 
kon fe ren ci ją Sei me, šie met ji vyks 
spa lio 12 d. ir va din sis „Ka da ne-
duo si me ky šių Lie tu vos svei ka tos 
sis te mo je?“. Kon fe ren ci jo je kvie-
čia me da ly vau ti ir vi sus PO LA kor-

te lės tu rė to jus.
Šiuo me tu aso cia ci ja yra 

pa si ra šiu si su tar tis su dau-
giau nei 90 vers lo par tne rių, 
ku rie su tei kia nuo lai das iki 
80 pro c., o ke le tas tei kia pa-
slau gas ne mo ka mai.

Tu ri me pa si džiaug ti, kad 
prie PO LA kor te lės pro jek to 
pri si de da ir sa vi val dy bės. 
Jo na vos, Kė dai nių ir Ma ri-
jam po lės sa vi val dy bių ta-
ry bos priė mė spren di mus, 
kad PO LA kor te lės tu rė to jai 
mies to ir prie mies čio re gu-
lia raus su si sie ki mo au to bu-
sais bi lie tus ga lė tų pirk ti 
su 80 pro c. nuo lai da. Ti ki-
mės, kad prie šios gra žios 
ini cia ty vos pri si jungs bei 
ga li my bei on ko lo gi niams 
li go niams nau do tis trans-
por to leng va to mis pri tars ir 
dau giau sa vi val dy bių, tarp 
jų – ir Vil ka viš kio ra jo no.

Taip pat bend ra dar biau-
ja me su 60 vals ty bi nių ir pri-

va čių kul tū ros įstai gų, ku rios mū sų aso cia-
ci jai su tei kia tam tik rą skai čių ne mo ka mų 
kvie ti mų da ly vau ti jų or ga ni zuo ja muo se 
ren gi niuo se.

Dau ge liu moks li nių ty ri mų įro dy ta, 
kad ser gan čių jų psi cho lo gi nę bū se ną ir 
emo ci nę sa vi jau tą la bai pa ge ri na me no te-
ra pi ja, lan ky ma sis kul tū ros ren gi niuo se, o 
ge ros emo ci jos ir po zi ty vios min tys pa de-
da sveik ti.

– Ar daug vil ka viš kie čių nau do ja si PO-
LA kor te le?

– Šiuo me tu Vil ka viš ky je šią kor te lę 
tu ri 45 gy ven to jai, o ki to se ra jo no vie to-
vė se – tik 18. Tai gi vi si, ku rie no ri pla čiau 
su ži no ti apie mū sų aso cia ci jos veik lą bei 
įsi gy ti PO LA kor te les, spa lio 18 d., 10 val., 
kvie čia mi į su si ti ki mą Vil ka viš kio tu riz mo 
ir vers lo in for ma ci jos cent re (J. Ba sa na vi-
čiaus a. 7).

Kar tu su ma ni mi į su si ti ki mą taip pat 
at vyks Pa gal bos on ko lo gi niams li go niams 
aso cia ci jos di rek to rius Vir gi ni jus Šau lys, 
ku ris skai tys pa skai tą „Mais to įta ka, pa-
cien to pa tir tis ir as me ni niai pa ta ri mai 
gy dan tis on ko lo gi nius su si rgi mus“. Vi sų 
vil ka viš kie čių la bai lauk si me.

POLA bendruomenė – tai 
vėžiu sergantys asmenys, 
norintys gyventi aktyvų ir 
pilnavertį gyvenimą, įtraukti 
į duomenų bazę ir turintys 
POLA kortelę.

Dan gy ra APA NA VI ČIE NĖ

Spa lio 18 d. į su si ti ki mą kvie čia mi Vil ka viš kio ra jo no gy-
ven to jai, ser gan tys on ko lo gi nė mis li go mis, ir jų šei mos 
na riai. Bus skai to ma pa skai ta apie maisto įtaką gy dan tis 
šią li gą, dalijimasi asmeniniais patarimais, pri sta to ma Pa-
gal bos on ko lo gi niams li go niams aso cia ci jos veik la, PO LA 
kor te lių tei kia mos ga li my bės.

Apie tai, ko kios pa gal bos ga li ti kė tis į ne vil tį dėl šios 
klas tin gos li gos puo lęs žmo gus, pa pra šė me pa sa ko ti šios 
aso cia ci jos at sto vės, PO LA kor te lės pro jek to va do vės 
Jo li tos VYŠ NIAUS KIE NĖS.

„Kar tu sveik ti yra leng viau“, – sako Jo li ta Vyš niaus kie nė.S

Vil ka viš kio se niū ni ja
Go da Ka ce vi čiū tė
Her kus Au gus ti na vi čius
Ka jus Ruz gys
Ele na Pu žai tė
So fia Češ ke vi čiū tė
Erik Češ ke vi čius
Ka jus Rau ly nai tis

Gus tas Ša rū nas
Ak vi lė Gi rai ty tė

Ky bar tų se niū ni ja
Ad rian Kas pa ro vič
Nor man tas Tre pė nai tis
Ari jus Ni či po ru kas
Aria na Kanc le ry tė

Vil tė Nem ke vi čiū tė
Ka jus Koz lo vas
Jo ris Mac ke vi čius
Jus tė Žel vy tė

Šei me nos se niū ni ja
Mi ja Vyš niaus kai tė
Ma tas Kau kas
Ry tė Pet ru cio ny tė

Ke tur va la kių se niū ni ja
Ig lė Dem bins kai tė

Klausu čių se niū ni ja
Ari jus Grėb liū nas
Mig lė Ba niu ly tė
Ka ri na Kaz laus kai tė

Gi žų se niū ni ja
Evi ta Iva naus kai tė
Di le ta Pa jau jy tė

Pil viš kių se niū ni ja
Ga bi ja Ka ti liū tė
Si mas Žu kas

Vir ba lio se niū ni ja
Ad ri jus Čer kaus kas

Gra žiš kių se niū ni ja
Do mas Be le vi čius

Viš ty čio se niū ni ja
Do mas Kar ta vi čius

Rugsėjis mūsų rajone: po ra se niū ni jų nei džiau gė si, nei liū dė jo

Statistika
Rug sė jo mė ne sį Ci vi li nės met ri-
ka ci jos sky riu je įre gist ruo tas 31 
nau ja gi mis (15 mer gai čių ir 16 
ber niu kų). Trys vai ku čiai gi mė 
Da ni jo je, du – Jung ti nė je Ka ra lys-
tė je, po vie ną – Vo kie ti jo je, Ai ri jo-

je ir Nor ve gi jo je. 13 vai kų yra pir-
ma gi miai, 12 sa vo šei mo se – ant ri, 
3 – tre ti, 2 – ket vir ti, 1 – aš tun tas. 
23 kū di kiai gi mė su tuok ti nių šei-
mo se, 4 įre gist ruo ti bend ru tė vų 
pra šy mu, ke tu rios ma mos nau ja-
gi mio tė vo ne nu ro dė.

Praė ju sį mė ne sį už re gist ruo-

tos 36 mū sų ra jo no gy ven to jų mir-
tys. Į am ži ny bę išė jo 19 vy rų ir 17 
mo te rų.

Per rug sė jo mė ne sį Ci vi li nės 
met ri ka ci jos sky riu je įre gist ruo-
tos 23 san tuo kos, iš tuo kas įfor mi-
no 10 po rų.

Naujagimiai registruojami Civilinės metrikacijos skyriuje pirmadieniais–ketvirtadieniais, darbo valandomis, penktadieniais – iki 12 valandos.s

Vil ka viš kio ra jo no savivaldybės administracijos Ci vi li nės met ri ka ci jos sky riu je įre gist ruo ti nau ja gi miai:

SENIŪNIJOS GIMĖ MIRĖ
Vilkaviškio 9 10
Kybartų 8 7
Virbalio 1 -
Bartninkų - -
Gižų 2 1
Gražiškių 1 -
Keturvalakių 1 1
Klausučių 3 5
Pajevonio - -
Pilviškių 2 4
Šeimenos 3 7
Vištyčio 1 1

IŠ VISO: 31 36
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Didins vil kų me džiok lės li mi tą
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Šio mis die no mis Ap lin kos mi-
nis te ri jo je tu ri bū ti pa tvir tin tas 
vil kų su me džio ji mo Lie tu vo je 
li mi tas. Jį siū lo ma įtei sin ti be veik 
du kar tus di des nį nei praė ju siais 
me tais.

Ar tė ja se zo nas
Vil kų me džiok lės se zo nas Lie tu vo je pra-

si de da spa lio 15 die ną ir tę sia si iki ba lan-
džio 1 d. Iš nau do jus su me džio ji mo li mi tą, 
se zo nas už bai gia mas anks čiau, tad rea liai 
me džiok lė bai gia si dar nea tė jus pa va sa-
riui.

Prieš pra si de dant se zo nui, t. y. iki spa lio 
vi du rio, kiek vie nais me tais Ap lin kos mi nis-
te ri ja tu ri nu ma ty ti lei džia mą su me džio ti 
mak si ma lų vil kų skai čių.

Tre jus pa sku ti nius me džiok lės se zo nus 
vil kų Lie tu vo je kas met bū da vo lei džia ma 
su me džio ti vie no dai – po 60.

Įsa ky mą pa si ra šan tis ap lin kos mi nist-
ras re mia si šių žvė rių ap skai tos duo me ni-
mis, moks li nin kų iš va do mis, re ko men da ci-
jo mis.

Vis dėl to ap skai tų pa ti ki mu mu se niai 
abe jo ja ma. Mat gi lių snie guo tų žie mų vis 
ma žiau, o ne sant snie go pa gal pėd sa kus 
neį ma no ma su skai čiuo ti ir žvė rių. Ki ta ver-
tus, vil kai ga li nu bėg ti di džiu lius at stu mus, 
to dėl tas pa ts žvė ris skir tin go se vie to se ga li 
bū ti už fik suo tas ke le tą kar tų.

Po žiū riai ski ria si
Dėl vil kų me džiok lės daug me tų ver da 

ar šios dis ku si jos.
Aso cia ci ja „Bal ti jos vil kas“ gi na miš ko 

sa ni ta rais nuo se no va di na mus žvė ris ir de-
da vi sas pa stan gas, kad jų bū tų su me džio ja-
ma kuo ma žiau. Vil kų gy nė jai ūki nin kams 
siū lo la biau rū pin tis sa vo gy vu liais ir ne pa-
lik ti jų neap sau go tų pa miš kė se kaip ma sa-
lo plėš rū nams. „Bal ti jos vil ko“ ak ty vis tai 
ne tgi su kū rė pro jek tą „Sau gi avis“, ku riuo 
sie kia ma pa dė ti ūki nin kams ap sau go ti sa-
vo gy vu lius nuo plėš rū nų pa tei kiant in for-
ma ci ją apie ap sau gos prie mo nes, kom pen-
sa ci jas bei pa ra mos ga li my bes

Tuo tar pu ūki nin kai ir me džio to jai 
pyks ta, kad did mies čiuo se gy ve nan tys aso-
cia ci jos na riai ne tu ri su pra ti mo apie rea lią 
si tua ci ją. Pik ti na ma si, kad vil kų po pu lia ci-
ja per smar kiai išau go, vil kai jau ei na į gy-
ven vie tes, pjau na gy vu lius ir pa da ro daug 
ža los. Spė ja ma, jog da lis plėš rū nų iš si gi mė, 
su si kryž mi no su šu ni mis, to dėl ne be bi jo 
žmo nių.

Pa tei kė siū ly mą
Šie met į ūki nin kų skun dus, at ro do, bu-

vo įsi klau sy ta. Ap lin kos mi nist ro Kęs tu čio 
Na vic ko su da ry ta dar bo gru pė pa siū lė per 
2018–2019 m. me džiok lės se zo ną leis ti su-
me džio ti 110 vil kų.

Mi nist ras, at si žvel gęs į šį siū ly mą bei 
moks li nin kų iš va das ir re ko men da ci jas, 
ar ti miau siu me tu (mat iki me džiok lės se-
zo no be li ko tik kiek dau giau nei sa vai tė), 
tu ri pa tvir tin ti vil kų su me džio ji mo li mi tą.

Pa siū ly mą ren gu si dar bo gru pė rė mė-
si nau jes ne, ki tų Eu ro pos ša lių pra kti ka 
pa grįs ta vil kų po pu lia ci jos ap skai čia vi mo 
me to di ka, lei džian čia tiks liau nu sta ty ti, 

kiek šių žvė rių gy ve na Lie tu vo je, ir tiks lin-
ti kas me tį lei džia mų su me džio ti skai čių. 
Da bar vil kus siū lo ma skai čiuo ti ne tik pa-
gal jų pėd sa kus snie ge, o re mian tis komp-
lek si niu duo me nų kau pi mo me to du.

Kom pen suos 3,5 tūkst. eu rų
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės Že mės 

ūkio sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė Jū ra tė 
Bin do kai tė pri mi nė, jog per nai pra šy mų 
kom pen suo ti vil kų pa da ry tą ža lą gau ta iš 
12 mū sų ra jo no ūki nin kų. Plėš rū nai pa pjo-
vė 22 gy vu lius, bend ra kom pen suo ja mų 
nuo sto lių su ma bu vo 3013 eu rų.

Šie met ra jo no ūki nin kai Sa vi val dy bei 
jau pa tei kė 13 pra šy mų, bend ra kom pen sa-
ci jų su ma sie kia be veik 3500 eu rų. Vil kai 
pa pjo vė 20 gy vu lių, iš jų 9 avis ir 11 gal vi-
jų prieaug lio (di džiau sia te ly čia svė rė apie 
300 kg).

Gy vu liai bu vo už pul ti Gra žiš kių, Ky-
bar tų, Ke tur va la kių, Viš ty čio, Šei me nos, 
Klau su čių, Bart nin kų ir Pa je vo nio se niū-
ni jo se.

„Ta čiau ga nia va dar ne pa si bai gu si, tad 

nuo sto lių ga li bū ti ir dau giau. Per nai pra šy-
mų dėl kom pen sa ci jų ga vo me dar ir spa lio 
mė ne sį“, – kal bė jo spe cia lis tė.

Kvie čia kreip tis pa ra mos
J. Bin do kai tė ska ti no ūki nin kus da ly-

vau ti pro gra mo je, ku ri skir ta įsi gy ti pre-
ven ci nėms prie mo nėms, sie kiant iš veng ti 
me džio ja mų jų gy vū nų da ro mos ža los. Lė-
šos jai ski ria mos iš Sa vi val dy bės ap lin kos 
ap sau gos rė mi mo spe cia lio sios pro gra-
mos.

Šį pa va sa rį ra jo no Sa vi val dy bei pa-
raiš kas pa tei kė ke tu ri ra jo no gy ven to jai, 
no rin tys gau ti pa ra mą ap sau gos prie mo-
nėms nuo vil kų įsi gy ti. Du iš šių ūki nin kų 
sa vo pla nus jau įgy ven di no: vie nas sa vo 
gy vu liams įsi ren gė sta cio na rų ap tva rą, ki-
tas įsi gi jo kil no ja mą jį elekt ri nį pie me nį.

Ki ti du ūki nin kai sa vo pa si rink tas bei 
įgy ven din tas prie mo nes taip pat ne tru kus 
tu rė tų pri sta ty ti Sa vi val dy bės spe cia lis-
tams.

Pir mo ji dar prieš ket ve rius me tus pa-
ra ma įsi gy jant ap sau gos prie mo nes nuo 
plėš rū nų pa si nau do jo Viš ty čio se niū ni jo je 
gy ve nan ti ūki nin kų šei ma, ta čiau tą kart 
gau ti pa ra mą žmo nėms pa dė jo „Bal ti jos 
vil ko“ or ga ni za ci ja.

Pa tiks li no tvar ką
Spręs da ma su vil kų gau sos re gu lia vi mu 

su si ju sias pro ble mas, Ap lin kos mi nis te ri ja 
prii ma ir dau giau spren di mų. Prieš ge rą 
mė ne sį, rugp jū čio 28 d., bu vo pa tiks lin ta 
Sau go mų rū šių nau do ji mo tvar ka.

Li gi šiol sa vi val dy bė je lei di mas me-
džio ti vil kus ne se zo no me tu ga lė jo bū ti iš-
duo tas tik ofi cia liai re gist ra vus 10 ža los at-
ve jų. Ta čiau šis skai čius neats pin di rea lios 
ža los, nes to kių at ve jų ga li bū ti ir ma žiau 
nei 10, bet jų me tu vil kai bū na iš pjo vę dau-
giau gy vu lių.

Pa tiks lin ta Sau go mų rū šių nau do ji mo 
tvar ka nu sta to, kad lei di mai me džio ti vil-
kus ne se zo no me tu iš duo da mi pri klau-
so mai nuo įre gist ruo tų ža los at ve jų skai-
čiaus ir pra šy mo pa tei ki mo da tos. Tu ri 
bū ti re gist ruo ja mi ir su muo ja mi sa vi val-
dy bės te ri to ri jo je pa da ry tos vil kų ža los at-
ve jai, įvy kę nuo ge gu žės 1 d. iki pra šy mo 
pa tei ki mo die nos.

Vilkų medžioklės sezonas prasidės po dešimties dienų – iki to laiko turi būti 
paskelbti sumedžiojimo limitai. Autorės nuotr.
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Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Šeš ta die nį, spa lio 6 die-
ną, Viš ty čio pae že rė je, 
miš ke ir pa lau kė se ga li te 
su tik ti bū re lius be si dai-
ran čių jau nų žmo nių. Jie 
skai čiuos gim ti nę pa lie-
kan čius spar nuo čius.
Viš ty čio re gio ni nio par ko di rek-
ci ja jau daug me tų pri si de da 
prie dau giau nei 30-yje Eu ro-
pos ša lių vyks tan čio ren gi nio – 
Paukš čių pa ly dų šven tės. Pap-
ras tai ji or ga ni zuo ja ma pir mą jį 
spa lio sa vait ga lį.

„Pas mus paukš čių pa ly dos – 
gi li tra di ci ja. Aš pa ts jo se da-
ly vau ju jau dvy li ka me tų. 
Paukš čius skai čiuo ti vi suo met 
pri si jun gia moks lei viai. Šie met mū sų pa-
ly do se da ly vaus Viš ty čio Petro Kriau čiū no 
mo kyk los-dau gia funk cio cent ro, Liu ba vo 
Juo zo Mont vi los pa grin di nės mo kyk los, 
pri si jungs ir Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo 
cent ro jau nie ji gam tos ty ri nė to jai. Pla nuo ja-
ma, kad da ly vių tu rė tų su si rink ti apie 60“, 
– kalbėjo Viš ty čio re gio ni nio par ko vyr. 
spe cia lis tas eko lo gas Vai das Leo na vi čius.

Par ko dar buo to jas pa sa ko jo, jog šiuo 
me tu kai ku rie spar nuo čiai jau iš skri dę: 
se no kai liz dus pa li ko gand rai, iš lė kė lakš-
tin ga los, griež lės, kregž dės. Kol kas prie 
Viš ty čio dar kly kau ja ger vės, nors pa pras-
tai šiuo me tu jos jau bū na iš skri dusios.

Vis dėl to daugiausia paukš čių emig ruoja 
į šil tes nius kraš tus bū tent to kiu lai ku.

Anot V. Leo na vi čiaus, per pa ly das Viš ty-

ty je pa ste bi ma ypač daug lau kių, 
di džių jų an čių, kly kuo lių, ne ma-
žai kor mo ra nų, var nė nų. Ste bė-
to jams yra pa si se kę pa ma ty ti ir 
re tų paukš čių, pa vyz džiui, jū ri nį 
ere lį.

Viš ty čio re gio ni nia me par ke, 
kaip ir vi so je ša ly je, paukš čių 
skai čiuo to jų su rink ti duo me nys 
vi suo met per siun čia mi Lie tu-
vos or ni to lo gų drau gi jos (LOD) 
spe cia lis tams. Pas ta rie ji vis ką 
per duo da Eu ro pos paukš čių ste-
bė to jų koor di na vi mo cent rui, ku-
rio funk ci jas šiais me tais at lie ka 
Liuk sem bur gas. Vė liau tarp tau-
ti nė paukš čių ap sau gos or ga ni-
za ci ja „Bird Li fe In ter na tio nal“ 
api bend ri na ir pa vie ši na re zul-
ta tus, ku rie pa ro do kiek vie nos 
ša lies in dė lį. Šis tarp tau ti nis vi-
suo ti nas ren gi nys skai čiuo ja jau 
25-uo sius me tus.

Paukš čių ste bė ji mus or ga ni zuo jan tys 
žmo nės tei gia, jog ši šven tė – tai pui ki ga-
li my bė iš ar čiau pa žin ti mig ruo jan čius 
sparnuočius, pa ma ty ti jų gy ve na mas te ri-
to ri jas ir tie siog dar vie ną die ną pra leis ti 
ru de nė jan čio je gam to je.

Tad jei no ri te pri si jung ti prie paukš čių 
ste bė to jų, šeš ta die nį 9.30 val. tu ri te at vy ti 
į Viš ty čio re gio ni nio par ko lan ky to jų cent-

rą. Spar nuo čių ste bė ji mai ir skai čia vi mas 
vyks nuo 10.30 iki 13.30 Ši le lio miš ke bei 
Viš ty čio pae že rė je. Ne pa mirš ki te ru de nė-
jan čiai gam tai tin ka mos ap ran gos, ava-
ly nės, o jei tu ri te, bū ti nai pa siim ki te ir 
žiū ro nus. Pa siim ki te du be nė lį, šaukš tą, 
puo de lį: pa si bai gus skai čia vi mams, Viš ty-
čio sto vyk la vie tė je ren gi nio da ly viai bus 
vai ši na mi karš ta sriu ba ir ar ba ta.

No rin tie ji da ly vau ti tu ri re gist ruo tis pa-
skam bi nę V. Leo na vi čiui tel. (8 342) 63 532 
ar ba el. pa štu v.leonavicius@vistytis.lt.

Sa vait ga lį gam ti nin kai kvie čia iš ly dė ti paukš čius

Paukš čių skai čiuo to jai ga li pa ma ty ti ir gel to ną ją star tą. 
Ta čiau jos plunks ne les vė jai ke dens il gai: šis paukš te lis 
lie ka žie mo ti gim ti nė je. Au to rės nuo tr.

S

STATISTIKA

2017 m. dau giau sia paukš čių su-
skai čiuo ta Suo mi jo je (1 285 000), 
Šve di jo je (980 tūkst.) ir Veng ri jo-
je (479 tūkst.)

Gau siau siai per nai Lie tu vo je skri-
do pa pras tie ji ki ki liai (39 606), 
pa pras tosios pem pės (23 042), 
pa pras tieji var nė nai (21 901).

Gau siai skri do di dieji kor mo ra nai, 
mė ly no sios zy lės, lau kiai, ker šu-
liai, di džiosios zy lės, pil ko sios ger-
vės, alks ni nu kai.

s

s
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Baž ny čia at šven tė 90 me tų ju bi lie jų
Sek ma die nį Ky bar tuo se 
bu vo su reng ta nuo sta bi 
šven tė – gau sia me ti kin-
čių jų bū ry je pa mi nė tas 
Ky bar tų Eu cha ris ti nio 
Iš ga ny to jo baž ny čios 
90-me tis.

Pas vei kin ti pa ra pi jos šia iš kil-
min ga pro ga su si rin ko pil nu tė lė 
baž ny čia bend ruo me nės na rių. 
Su laug ta ir gar bių sve čių, tarp 
ku rių bu vo ir baž ny čios pro jek-
to au to riaus, gar saus to me to 
ar chi tek to Vy tau to Lands ber gio-
Žem kal nio pa li kuo nys – sū nus 
pro fe so rius Vy tau tas Lands ber-
gis ir anū kė Bi ru tė Lands ber gy-
tė-Ce cha na vi čie nė, Sei mo na rys 
Al gir das But ke vi čius, Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bės va do-
vai – me ras Al gir das Nei ber ka 
bei Ad mi nist ra ci jos di rek to rius 
Vi tas Ga vė nas, Pa sau lio ky bar-
tie čių drau gi jos pir mi nin kas 
Leo nas Nar bu tis ir kt.

Šv. Mi šias lai kė Kau no ar ki vys ku pas 
eme ri tas Si gi tas Tam ke vi čius, ku ris nuo 
1975 me tų bu vo Ky bar tų pa ra pi jos kle bo-
nas. Jis pri si me na mas kaip vie nas veik liau-
sių Vil ka viš kio vys ku pi jos ku ni gų, sklei dęs 
gi lų ver ty bi nį po žiū rį, į veik lą ak ty viai 
įtrau kęs jau ni mą. Šios ver ty bės Ky bar tuo se 
iš sau go tos iki šių die nų.

Šven tė je pri si min ta 1928 me tais baig-
tos sta ty ti Ky bar tų Eu cha ris ti nio Iš ga ny to-
jo baž ny čios is to ri ja. Pa gal V. Lands ber gio-
Žem kal nio pa reng tą pro jek tą pa sta ty ta 
mo der ni neo ro ma ni nių for mų baž ny čia, 
ar ka su jung ta su at ski ru var pi nės bokš-
tu. To kio ti po baž ny čia – vie nin te lė Lie tu-
vo je. Sta ty bų pra džiai da lį lė šų suau ko jo 
ku ria mos pa ra pi jos žmo nės ir už sie ny je 
gy ve nan tys lie tu viai. Ka dan gi trū ko lė šų, 
baž ny čiai pa sta ty ti ir iki ga lo įreng ti pri rei-
kė dau giau kaip 15 me tų. Vis dėl to šiems 
Die vo na mams ne pa vy ko iš veng ti ka ro 
bai su mų. 1944 m. be si trau kian ti vo kie čių 
ar mi ja baž ny čią su bom bar da vo. O mies-
tą užė mus rau do nar mie čiams šven to vė 
bu vo ga lu ti nai iš nie kin ta: su kū ren tos 
me di nės lu bos, grin dys, du rys, pa grob tas 
bokš to var pas. Baž ny čia bu vo at sta ty ta tik 
po ka ry je.

Dar dau giau is to ri nių fak tų ir neį kai-
no ja mos ar chy vi nės me džia gos bu vo ga li-
ma iš vys ti baž ny čio je su reng tos pa ro dos 
sten duo se, ku riuos pa ruo šė Su val ki jos (Sū-
du vos) kul tū ros cent ro-mu zie jaus mu zie ji-
nin kė Auš ra Mic ke vi čie nė.

Reikš min gos su kak ties mi nė ji me pri si-
min ti šio je pa ra pi jo je tar na vu sie ji ku ni gai, 

jų nu veik ti dar bai, pa si džiaug ta stip ria ir 
vie nin ga Baž ny čios bend ruo me ne. Daug 
gra žių žo džių bu vo iš sa ky ta da bar ti niam 
Ky bar tų pa ra pi jos kle bo nui Vai do tui La ba-
šaus kui.

Sa vo at vy ki mu šven tę pa ger bęs pro f. 
V. Lands ber gis da li jo si pri si mi ni mais apie 
sa vo tė vą ar chi tek tą V. Lands ber gį-Žem-
kal nį. Jis pa pa sa ko jo, kaip gi mė Ky bar tų 
baž ny čios pro jek tas, kaip ar chi tek tui se kė-
si iš pil dy ti sa vo su ma ny mą, dir bant iš ties 
ne pap ras tu lai ko tar piu, kai rei kė jo at sta-
ty ti Lie tu vą, iš gy ve nant įvai rias po li ti nes 
su maiš tis.

„Ši baž ny čia bu vo vie na pir mų jų ma no 
tė vo sta ty tų baž ny čių ir jis ją la bai my lė jo. 
Ir ji iš si ski ria. Išs ki ria ir iš jo dar bų, ir iš vi-
sų Lie tu vos baž ny čių. Di de lis džiaugs mas 
ją vėl pa ma ty ti gra žiai švie čian čią iš to lo, 
iš Ky bar tų pa kraš čio. Tar tum koks švy tu-
rys iš kel tas var pi nė, ku ria jis džiaug da vo-
si, kad pa sta tė kaip ita liš ką kam pa ni lę gre-
ta baž ny čios ir spe cia liai iš kel tą, aukš tą. 
Šian dien, kai aš į ją žiū riu, su pran tu, kad 
jis no rė jo, jog šir dys bū tų ke lia mos į dan-
gų“, – baž ny čios sta ty bų de ta lė mis da li jo si 
V. Lands ber gis.

Pri si mi ni mais apie se ne lį da li jo si ir B. 
Lands ber gy tė-Ce cha na vi čie nė, ku ri pri sta-
tė ir Ky bar tų baž ny čios ar chi tek tū ri nės 
idė jos prie šis to rę, ki tus gar saus ar chi tek-
to dar bus.

Sve čių kal bo se ne kar tą pa mi nė ta, kad 
šian dien Ky bar tų Eu cha ris ti nio Iš ga ny to-
jo baž ny čia iš gy ve na sa vo auk so am žių. 
Nuos ta biai bal tas pa sta tas švie čia iš to li ir 

kvie čia ap si lan ky ti kiek vie ną pa ra pi jie tį, 
mal dos na mus puo šia nau ji spal vo ti vit ra-
žai, iš var pi nės bokš to šlo vin gai gau džia 
var pai.

Sa vi val dy bės me ras A. Nei ber ka, svei-
kin da mas pa ra pi jos bend ruo me nę su gra-
žiu ju bi lie ju mi, dė ko jo vi siems ky bar tie-
čiams ir bend ra min čiams, ku rie pri si dė jo 
ir pri si de da prie šios baž ny čios kles tė ji mo, 
pa dė kos žo džius ta rė čia tar na vu siems ku-

ni gams. Me ras lin kė jo, kad šie mal dos na-
mai vi sa da bū ti my li mi pa ra pi jie čių.

Jaut rią šven tę pa puo šė Ky bar tų Eu-
cha ris ti nio Iš ga ny to jo baž ny čios jau ni mo 
cho ro gie da mos gies mės ir Ky bar tų pu čia-
mų jų inst ru men tų or kest ro at lie ka ma mu-
zi ka.

Po iškilmių visi buvo pakviesti į agapę 
bažnyčios šventoriuje.

Ie va ŠLI VINS KIE NĖ

Šv. Mišias aukojo prieš daugelį metų Kybartuose klebonavęs Kauno arkivyskupas 
emeritas Sigitas Tamkevičius. Au to rės nuo tr.

S

Iškilmių šeimininkas, parapijos klebonas 
Vaidotas Labašauskas pasidžiaugė 
stipria ir vieninga Kybartų bažnyčios 
bendruomene.

S

Prisiminimais apie bažnyčią projektavusį 
architektą Vytautą Landsbergį-Žemkalnį 
pasidalijo jo anūkė Birutė Landsbergytė-
Cechanavičienė.

S

Jubiliejaus šventėje dalyvavo ir prof. Vytautas Landsbergis 
bei buvęs Kybartų klebonas kun. Vytautas Sakavičius.

S

Prie altoriaus nusidriekė ilga sveikintojų eilė.S

Neįkainojamos archyvinės medžiagos buvo 
galima išvysti bažnyčioje surengtos parodos 
stenduose.

S
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Do va nų vež tas gin ta ras pa bran go ke lia gu bai
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Gin ta ro kont ra ban dą ga be nęs Ru-
si jos pi lie tis li ko ne pa ten kin tas 
Lie tu vos teis mais. Ta čiau pa si-
džiau gė bent tuo, kad teis mas 
ne kon fis ka vo jo au to mo bi lio.

Mui ti nin kai ne pa ti kė jo
Ka li ning ra do sri ties gy ven to jas Ta ra sas 

B. Ky bar tų ke lio po ste įkliu vo dar va sa rio 
mė ne sį. Anks ty vą ket vir ta die nio ry tą, vos 
ke lios mi nu tės po 5 va lan dos, ka li ning ra-
die čio vai ruo ja mas mik roau to bu sas „VW 
Trans por ter“ įrie dė jo į Ky bar tų ke lio po sto 
te ri to ri ją.

Anks ty vas ke liau nin kas pa trau kė mui-
ti nin kų dė me sį. Ta čiau pa klaus tas apie 
ve ža mas dek la ruo ti nas pre kes ru sas tvir ti-
no nie ko ne leis ti no vež ti ar dek la ruo ti no 
ne tu rįs.

Vis dėl to mui ti nin kai nu ta rė de ta liau 
pa tik rin ti ru so au to bu siu ką ir neap si ri ko. 
Ap žiū rė ję ma ši nos ba ga ži nę ir as me ni nius 
daik tus pa rei gū nai ra do iš slaps ty tus gin ta-
ro dir bi nius: dvi ink rus tuo tas dė žu tes, 45 
pa veiks lė lius, 235 gin ta ri nius bi žu te ri jos 
rin ki nius ir 84 sta tu lė les. Iš vi so dir bi niai 
svė rė per 10 ki log ra mų, o jų ver tė, įskai-
tant pri va lo mus su mo kė ti mo kes čius, – be-
veik ir 1700 eu rų.

Dėl gin ta ro kont ra ban dos pa rei gū nai 
pra dė jo ad mi nist ra ci nio nu si žen gi mo by lą 
ir po ke lių mė ne sių ji bu vo nag ri nė ta Ma ri-
jam po lės apy lin kės teis mo Vil ka viš kio rū-
muo se.

Ga vo sko lon
Į by los nag ri nė ji mą at vy kęs Ta ra sas 

B. sa kė, kad la bai gai li si įvyk dęs to kį nu-
si žen gi mą. Vy ras tvir ti no ne ži no jęs, kad 
Lie tu vos įsta ty mai drau džia iš tre čio sios 
ša lies į Eu ro pos Są jun gos te ri to ri ją at vyks-

tan tiems as me nims ga ben ti gin ta rą ne su-
mo kė jus mui to mo kes čio. Jis ap gai les ta vo, 
kad mui ti nin kai jo apie tai neįs pė jo.

Ka li ning ra die tis sa kė, kad įvai rių gin ta-
ro dir bi nių įsi gi jęs le ga lio je par duo tu vė je 
Ka li ning ra de. Gin ta ro dir bi niai kai na vo 
18 tūkst. rub lių, kas tė ra kiek dau giau nei 
200 eu rų. Tie sa, ru sas pri si pa ži no už pre-
kes par duo tu vė je ne su mo kė jęs – ga vęs jas 
sko lon ir pi ni gus bū tų grą ži nęs po ke lio-
nės.

Ta ra sas B. mu šė si į krū ti nę, kad gin-
ta ro Lie tu vo je ne ke ti no par duo ti. ne va 
ve žęs ju ve ly ri nius dir bi nius į Vol gog ra dą 
(Ru si ja). Ten jų pra šę duk te rį iš te ki nan tys 
gi mi nai čiai. Gin ta ro dir bi niai tu rė jo tap ti 
ves tu vi ne do va na.

Pak laus tas, ko dėl dir bi nius slė pė tarp 

as me ni nių daik tų, bu vo įvy nio jęs į dra bu-
žius, ru sas tei si no si, kad sau go jo tra pius 
daik tus, kad šie ke lio nės me tu ne su si ga-
din tų, ne su si rai žy tų.

Kont ra ban di nin kas skun dė si gau nąs 
vos 19 tūkst. rub lių pen si ją, ta čiau tu rįs 
iš lai ky ti ne dir ban čią žmo ną, dvi duk te ris 
ir sū nų. Abi duk ros dar mo ko si vi du ri nė je 
mo kyk lo je, bai gia mo sio se kla sė se. Sū nus 
jau suau gęs, ta čiau ser ga sun kia plau čių li-
ga, dėl to ne ga lįs už si dirb ti pra gy ve ni mui. 
Ka dan gi sū nus šiuo me tu gy do si, jo kios 
neį ga lu mo pa šal pos ne gau na.

Ver si ja neį ti ki no
Pa rei gū nų ka li ning ra die čio ver si ja 

apie ves tu vi nes do va nas neį ti ki no. Jau 
vien tai, kad ru sas gin ta rą iš par duo tu vės 

pa siė mė sko lon, ver tė ma ny ti, kad žmo gus 
ke ti no pa si pel ny ti ir ta da grą žin ti pi ni gus. 
Ti kė ti na, kad ir gin ta ro par da vė jui bu vo 
pa ža dė tas at ly gis už pa si ti kė ji mą. Ta čiau 
tai – tik ver si jos, ku rių įro dy ti neį ma no-
ma.

Vis dėl to vie na de ta lė aki vaiz džiai iš-
duo da, kad kont ra ban di nin kas ne tik ke ti-
no pa si pel ny ti, bet dar ir ap gau ti pir kė jus. 
Mat at li kus eks per ti zę paaiš kė jo, kad 84 
„gin ta ri nės“ sta tu lė lės – vi sai ne gin ta ri-
nės, o pa ga min tos iš epok si di nės der vos. 
Tad gin ta ro su pir kė jai bū tų įsi gi ję vi sai ne-
ver tin gų klas to čių.

Sky rė bau dą
Įver ti nęs vi sas ap lin ky bes teis mas 

kont ra ban di nin kui nu spren dė skir ti bau-
dą, o nu si žen gi mo prie mo nės – au to mo-
bi lio – ne kon fis kuo ti. Teis mas mo ty va vo, 
kad au to mo bi ly je ne bu vo įreng ta spe cia-
lių slėp tu vių kont ra ban dai ga ben ti. Tai gi 
ga li ma da ry ti prie lai dą, kad nu si žen gi mas 
ne bu vo pla nuo tas iš anks to, nė ra ty či nis ir 
nuo la ti nis.

Ta ra sui B. skir ta 1600 eu rų bau da ir 
kon fis kuo ti vi si gin ta ro ga mi niai, ne tgi iš 
epok si di nės der vos pa ga min tos sta tu lė lės. 
Pa žei dė jui išaiš kin ta, kad pa skir ta bau da 
ne vė liau kaip per 40 ka len do ri nių die nų 
nuo nu ta ri mo iš da vi mo die nos tu ri bū ti 
su mo kė ta į nu ro dy tą Lie tu vos vals ty bi nės 
mo kes čių ins pek ci jos są skai tą.

Tie sa, Ru si jos pi lie tis ne li ko pa ten kin-
tas to kiu Ma ri jam po lės apy lin kės teis mo 
Vil ka viš kio rū mų spren di mu ir ap skun dė 
nu ta ri mą Kau no apy gar dos teis mui. Ta čiau 
by lą iš nag ri nė ję Kau no tei sė jai pa li ko ga lio-
ti Vil ka viš kio ko le gų priim tą spren di mą. 
Tad ka li ning ra die čiui ne tik teks su mo kė ti 
di džiu lę bau dą, bet ir ieš ko ti pi ni gų, kad ga-
lė tų grą žin ti sko lą gin ta ro par da vė jui.

Ru si jos pi lie tis įspė tas, kad lai ku ne su-
mo kė jus bau dos ji bus išieš ko ma pri vers ti-
nai.

Iš Kaliningrado srities kontrabandininkai veža ir gintaro žaliavą, ir juvelyrinius 
dirbinius. VSAT nuotr.

S

Sun ku pa ti kė ti
Pa ra mos vai kams cent ro or ga ni zuo to je 

kon fe ren ci jo je „Sek sua li nė prie var ta prieš 
vai kus: at sklei di mas, pa gal ba ir prevenci-
ja“ įvai rių sri čių spe cia lis tai da li jo si įžval-
go mis ir re ko men da ci jo mis, kaip už kirs ti 
ke lią sek sua li niam vai kų iš nau do ji mui. 
Šiuo me tu 90 pro c. to kių at ve jų vis dar lie-
ka neatsk leis ta.

Pa sak Pa ne vė žio apy gar dos pro ku ra-
tū ros vy riau sios pro ku ro rės Ni dos Gruns-
kie nės, si tua ci ja ims keis tis, kai ma ty da mi 
konk re čius at ve jus ar įtar da mi, kad yra 
smur tau ja ma, ne lik si me abe jin gi. Šiuo me-
tu ke lias nu si kal ti mui vis dar lai ku neuž ker-
ta mas – daž nai kai my nai ir ar ti mie ji ži no, 
kad šei mo je ne vie ne rius me tus sek sua liai 
iš nau do ja mas vai kas, ta čiau ty li ir ne pra ne-
ša tar ny boms.

Iša na li za vus 164 at ve jus – eks per-
ti zes ga li mai nu ken tė ju sių nuo sek sua-
li nės prie var tos vai kų, paaiš kė jo, kad 
net 40 pro c. ar ti mų jų, ži no da mi ne pil na-
me čių iš nau do ji mo fak tus, ne tik nie ko 
ne siė mė, kad bū tų su stab dy tas nu si kal ti-
mas, bet kal ti no vai kus me lu. Atsk lei dus 
sek sua li nio smur to at ve jus, dau giau nei 
pu sė nu ken tė ju sių ne su lau kė pa gal bos.

Ken čia nuo ar ti mų jų
Pa ra mos vai kams cent ro psi cho lo gė, 

pro gra mos „Vai kys tė be smurto“ va do vė 
Ie va Da niū nai tė, pri sta ty da ma rin kos ana-
li zės ir ty ri mų gru pės UAB „RAIT“ at lik tą 
ap klau są, at krei pė dė me sį, kad tė vai įspė ja 
vai kus sau go tis ne pa žįs ta mų jų. Ta čiau sta-
tis ti ka ro do, kad daž niau siai vai kai nu ken-
čia nuo ar ti mų ir jiems pa žįs ta mų žmo nių.

Vie nas iš ke tu rių ap klaus tų tė vų ma no, 
kad pa si kal bė ti su sa vo at ža lo mis apie tai, 
kaip at si ran da vai kai, rei kia paaug lys tė je 
– kai vai kui su kan ka 10–12 me tų. Ta čiau 
daž nai to kio am žiaus ne pil na me čiai jau 
yra su si dū rę su vi lio ji mu, prie ka bia vi mu ir 
po rnog ra fi ja in ter ne te.

„Vai kų li ni jos“ psi cho lo gė Jur gi ta Smil-
tė Ja siu lio nė pa tvir ti no, kad jų te le fo nu 

skam bi nan tys vai kai pa sa ko ja apie pa tir tis 
in ter ne te. Net 9-erių me tų vai kai jau žiū ri 
po rnog ra fi nio tu ri nio fil mus. Vai kai daž nai 
klau sia sa va no rių, ką da ry ti, kai in ter ne ti-
niai pa žįs ta mi rei ka lau ja nu si fo tog ra fuo ti 
nuo gam ir at siųs ti nuo trau kų.

Kaip kal bė tis
Iš veng ti ne tin ka mo tu ri nio in ter ne te 

ga li ma įdie giant tam tik rų pus la pių blo ka-
vi mo ar ba se ki mo pro gra mas. Ta čiau tai 
ne pa de da iš veng ti pa vo jų, pri si jun gus prie 
ki to kom piu te rio. To dėl kur kas efek ty viau 
ap tar ti su vai kais konk re čias si tua ci jas.

In for ma ci jos, kaip tė vams ir spe cia lis-
tams kal bė tis su vai kais apie kū ną, sau gu-
mą, pa vo jin gas si tua ci jas, kad jie ne tap tų 
sek sua li nės prie var tos au ko mis, ga li ma ras-
ti Pa ra mos vai kams cent ro in ter ne ti nia me 
pus la py je: www.pvc.lt.

Tė vai ir spe cia lis tai su pa žin di na mi su 
svar biau siais vai kų sek sua li nio iš nau do ji-
mo fak tais, su ne ri mą ke lian čiais vai kų el ge-
sio pa vyz džiais. Paaiš ki na ma, ką vai kams 
svar bu ži no ti apie sau gu mą in ter ne te. Ap-
ta ria mi tin ka mi kal bė ji mo su vai kais apie 

sek sua li nę prie var tą me to dai. Iš dės ty tos 
re ko men da ci jos, kaip rea guo ti, jei gu vai-
kas pa pa sa ko ja apie pa tir tą sek sua li nę 
prie var tą, kaip elg tis (įskai tant tei si nę 
in ter ven ci ją), kai vai kas at si du ria pa vo-
jin go je si tua ci jo je in ter ne te ar ba rea lia-
me pa sau ly je.

Vai da STOŠ KU VIE NĖ
Pa ra mos vai kams cent ro 
ko mu ni ka ci jos spe cia lis tė

Dau gu ma sek sua li nio iš nau do ji mo at ve jų 
lie ka neatsk leis ti
Pa sau lio svei ka tos or ga ni za ci ja skel bia, kad Eu ro po je vie nas iš pen-
kių vai kų pa ti ria sek sua li nę prie var tą rea lia me gy ve ni me ar ba vi lio-
ji mą, prie ka bia vi mą vir tua lio je erd vė je. Ty ri mų duo me ni mis, net 85 
pro c. ne pil na me čių nu ken čia nuo ar ti mo ar ba pa žįs ta mo žmo gaus, 
ta čiau tė vai sa vo vai kus daž niau įspė ja sau go tis ne pa žįs ta mų jų.

Vaikai  klausia, ką daryti, 
kai internetiniai pažįstami 
reikalauja nusifotografuoti 
nuogam ir atsiųsti 
nuotraukų.

Po li ci ja įspė ja apie vis la biau plin tan tį 
su kčia vi mo bū dą. Šį kart bud res ni tu rė-
tų bū ti įmo nių fi nan si nin kai.

Nu si kal ti mo mo de lis la bai pa pras-
tas. Nu si kal tė lis ap si me ta įmo nės at-
sto vu (daž niau siai di rek to riu mi) ir 
elekt ro ni niu laiš ku krei pia si į įmo nės 
fi nan si nin ką dėl sku baus tarp tau ti nio 
pa ve di mo. Pap ras tai ta ria mo įmo nės 
va do vo elekt ro ni nis pa štas su ku ria-
mas pa na šus į ori gi na lų jį, ku rį su kčiai 
ne sun kiai ran da įmo nės rek vi zi tuo se 
in ter ne te. Tad fi nan si nin kas net neatk-
rei pia dė me sio, kad laiš kas – fik ty vus.

Pir ma me laiš ke daž niau siai nu si kal-
tė lis ne nu ro do jo kių rek vi zi tų pi ni gams 
per ves ti, o klau sia, ko kių jo duo me nų 
rei kia šiam pa ve di mui at lik ti. Taip ku-
ria ma la bai įti ki na ma iliu zi ja, kad bend-
rau ja ma su tik ruo ju di rek to riu mi.

Kai dar buo to jas at sa ko į pir mą jį 
laiš ką, ki ta me laiš ke ki ber ne ti nis nu si-
kal tė lis pa tei kia rei ka lin gus rek vi zi tus 
ir pra šo at lik ti sku bų pa ve di mą. To liau 
„di rek to rius“ ir fi nan si nin kas su si ra ši-
nė ja tol, kol gau na mi pi ni gai.

Fi nan si nin kai tu rė tų la bai at sar giai 
ver tin ti ir tik rin ti bet ko kius pra šy mus 
at lik ti mo kė ji mus, atei nan čius elekt-
ro ni niu pa štu. Suk las to tuo se laiš kuo-
se į akis tu rė tų kris ti įtar ti nas teks tas, 
mat jis daž niau siai ra šo mas nau do jant 
„Goog le“ ver ti mo pro gra mą.

At pa ži nus su klas to tą laiš ką bū ti na 
in for muo ti ki tus įmo nės dar buo to jus, 
ypač tuos, ku rie tu ri tei sę at lik ti mo kė-
ji mo ope ra ci jas.

„San ta kos“ inf.

Nu si tai kė 
į bu hal te riusNEBŪKIME ABEJINGI
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TAU stu den tai pra dė jo 
nau juo sius moks lo me tus
Spa lio 1-ąją Tre čio jo am-
žiaus uni ver si te tas sen-
jo rus su kvie tė į šven tę 
„Pa sau liui aš vis dar rei-
ka lin gas“, skir tą Tarp tau-
ti nei pa gy ve nu sių žmo nių 
die nai pa mi nė ti. Tra di ciš-
kai, jau penk tą jį kar tą, šią 
die ną kar tu pra de da mi ir 
nau ji uni ver si te to moks lo 
me tai.
Tre čio jo am žiau uni ver si te to 
(TAU) di rek to rė Da ly tė Ši lei kie nė 
pa svei ki no gau siai su si rin ku sius 
nau jus ir jau ak ty viai da ly vau-
jan čius uni ver si te to veik lo je stu-
den tus. Su pa žin di no su fa kul te tų 
de ka nais ir pa kvie tė stu den tus 
ak ty viai da ly vau ti vi suo se moks-
lo me tų ren gi niuo se.

Ren gi ny je bu vo pri si min ta 
uni ver si te to įkū ri mo is to ri ja, ap-
žvelg ti praė ju sių moks lo me tų pa-
sie ki mai, pri sta ty ti nau ji pla nai 
ir veik los. Pa si džiaug ta, kad uni-
ver si te te at si ra do „Ke liau to jų klu bas“, ku-
ris su lau kė di de lio sen jo rų su si do mė ji mo. 
Jau da bar su pla nuo tos trys eks kur si jos.

Uni ver si te tas pa si ra šė su tar tį su UAB 
„Bal ti jos kom piu te rių aka de mi ja“, tad šiais 
me tais sen jo rai ga lės mo ky tis kom piu te ri-
nio raš tin gu mo.

Pas vei kin ti ren gi nio da ly vių at vy kęs 
Sa vi val dy bės me ras Al gir das Nei ber ka vi-
siems pa lin kė jo nie ka da ne si liau ti mo ky tis. 
Jo tei gi mu, uni ver si te tas yra la bai rei ka lin-
gas Vil ka viš kio sen jo rams, nes čia jie ne tik 
įgy ja nau jų ži nių, pa tir čių, bet ir su si ran da 
nau jų drau gų. Jis pa ti ki no, kad Sa vi val dy bė 
ir to liau fi nan suos bei rems uni ver si te to 
veik lą.

Vil ka viš kio de ka nas prel. kan. Vy tau-
tas Gus tai tis stu den tams lin kė jo: „Pa si li-
ki te to kie, ko kie esa te. Ne gal vo ki te, kad 
tu ri te pa da ry ti per vers mą sa vo gy ve ni me. 
Pap ras čiau siai pa žin ki te sa ve ir pa do va no-
ki te vie ni ki tiems sa vo lai ko va lan dė lę, sa-
vo šyp se ną ir tie siog bū ki te lai min gi“.

Su si rin ku siuo sius taip pat svei ki no Sei-
mo na rys Kęs tu tis Smir no vas, 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, Vil ka viš kio „Ąžuo lo“ pro gim na zi jos di-
rek to rė Gi le ta Nau jo kie nė, vi suo me ni nio 
ju dė ji mo „Už vie nin gą Vil ka viš kio kraš tą“ 
va do vas Žil vi nas Gel go ta bei sve čiai iš Kal-
va ri jos Tre čio jo am žiaus uni ver si te to.

Ren gi nio da ly viams sa vo dai nas do va no-
jo mo te rų an samb lis „Va ka rė“ (vad. Da nu tė 
Ma žei kie nė) ir liau diš kos mu zi kos ka pe la 
„Vin gis“ (vad. Gin tas Tu ro nis).

TAU di rek to rė D. Ši lei kie nė nuo šir džiai 
pa dė ko jo vi siems pri si de dan tiems prie 
uni ver si te to gy va vi mo: Sa vi val dy bei – 
už ski ria mą dė me sį bei fi nan si nę pa ra-
mą, „San ta kos“ laik raš čio re dak ci jai – 
už ne mo ka mą in for ma ci jos sklei di mą, 
Švie ti mo pa gal bos tar ny bai – už kon sul-
ta vi mą ir šil tą bend ra vi mą. Ačiū ta rė ir 
vi siems ki tiems, ku rie dėl uni ver si te to ge-
ro vės ne gai li sa vo lai ko ir pa stan gų.

Dei man tė JO ČY TĖ

Lankydami užsiėmimus senjorai įgyja naujų patirčių, džiaugiasi bendravimu.
Au to rės nuo tr.

S

Pe da go gė su vai kais sten gia si bū ti są ži nin ga
Atkelta iš 1 p.

Svar biau sia – nuo šir du mas
Du de šimt me čius pe da go ge dir ban ti D. 

Paš kaus kie nė ti ki no, kad vi sais lai kais bu vo 
tiek mo ty vuo tų, tiek mėgs tan čių nu si ženg ti 
tai syk lėms vai kų. Tie sa, kas met su ras ti pa si-
ry žu sių sun kiai dirb ti tam pa vis sun kiau.

„Kiek vie nais me tais ieš kau vai kų, su ku-
riais ga lė čiau dirb ti ne vien per pa mo kas, 
bet ir pa pil do mai. Se niau juos pri trauk ti 
bu vo leng viau. Dėl to kal ta pa si kei tu si ug dy-
mo sis te ma. Anks čiau vai kus mo ky da vo me 
nuo penk tos kla sės, su jais at lik da vo me įvai-
rius ty ri mus, tad ir su do min ti pa pil do ma 
veik la juos bū da vo daug leng viau. Da bar 
su mo ki niais dir bu tik nuo de vin tos kla sės. 
Prit rauk ti to kio am žiaus jau nuo lių dė me sį 
yra daug sun kiau“, – tei gė pa šne ko vė.

Vis dėl to be si do min čių bio lo gi ja ne-
trūks ta. Nea be jo ti nai vie na to prie žas čių 
– nuo šir dus mo ky to jos dar bas.

„Svar bu su pras ti vai kus, mo kė ti jiems 
per teik ti ži nias, prieš juos iš lik ti at sa kin gu 
ir tei sin gu žmo gu mi. Dar be si mo ky da ma 
mo kyk lo je tu rė jau mo ky to ją, ku ri sa vo duk-
rai per pa mo kas leis da vo nu si ra ši nė ti. Tuo-
met su pra tau, kad jei aš ka da nors bū siu 
pe da go ge, pas ma ne vi si vai kai bus ly gūs. 
Tuo prin ci pu ir va do vau juo si“, – tvir ti no pa-
šne ko vė.

Ji labai ver ti na są ži nin gu mą. Jei mo ki-
nys ne pa si ruo šė pa mo kai ir apie tai pra ne-
šė mo ky to jai, jam vi suo met bus su teik ta 

] ga li my bė pa si tai sy ti ir at si skai ty ti vė liau. 
D. Paš kaus kie nė ne sku ba ra šy ti nei gia mų 
pa žy mių, nes no ri, kad vai kai įgau tų ži nių.

Ak ty vus poil sis
Su vai kais bend rą kal bą D. Paš kaus kie-

nė ran da ir ne for ma lio je ap lin ko je. Ji kas-
met su auk lė ti niais or ga ni zuo ja įvai rius 
žy gius dvi ra čiais ar bai da rė mis, iš ky lau ja 
prie lau žo, vyks ta į gy vy bės moks lų cent rą 
bei mo der niau sią ša ly je biop re pa ra tų įmo-
nę „Ther mo fis her“, ku rios me ti nis biu dže-
tas ke lis kar tus vir ši ja vi sos Lie tu vos biu dže-
tą. Kar tais mo ky to ja sa vo auk lė ti nius per 
pa mo kas tie siog pa vai ši na le dais ar ki tais 
ska nu my nais.

Pe da go gę la bai pa lai ko jos vy ras Al vy-
das, ku ris ne tik pa de da or ga ni zuo ti iš vy-
kas, bet ir pa ts jo se da ly vau ja.

„Vi sa mū sų šei ma mėgs ta ak ty vų poil-
sį. Vai kai To mas, Ie va ir Si mas su mu mis 
ke liau ja nuo ma žų die nų, vi si jie pri klau so 
skau tų or ga ni za ci jai. Mėgs ta me va ži nė ti 
dvi ra čiais, žie mą – sli di nė ti. Gu lė ti prie jū-
ros – ne mums. Esa me ap lan kę dau gy bę Lie-
tu vos pi lių, pi lia kal nių, iš skir ti nių me džių 
bei ak me nų. Kaž ka da per olim pia dą duk rai 
rei kė jo iš nuo trau kų at pa žin ti kai ku rias 
ša lies pi lis. Ši už duo tis jai pa si ro dė leng va, 
nes jau vi sas jas bu vo ap lan kiu si“, – šyp so jo-
si pa šne ko vė.

At sai nus mi nis te ri jos po žiū ris
Ste bint D. Paš kaus kie nę, ne re tai su si da-

ro įspū dis, kad ji gy ve na sa vo dar bu. Tai, ko 
ji ima si, daž niau siai su lau kia itin di de lės 
sėk mės. Pa ti mo ky to ja tai aiš ki na no ru vis-
ką at lik ti ge rai ir be prie kaiš tų.

„Mo ki niai kar tais pa prie kaiš tau ja, kad 
man vis kas nors ne ge rai. Esu tik rai reik li. 
Sten giuo si, kad vai kams ne lik tų jo kių neaiš-
ku mų ir kad jie ge bė tų iš si suk ti iš bet ko kios 
si tua ci jos“, – tei gė vil ka viš kie tė.

Dirb ti dar pro duk ty viau mo ky to jai truk-
do la bo ra to ri nės įran gos trū ku mas. Tai ne 
tik „Auš ros“ gim na zi jos, ta čiau vi sos Lie tu-
vos ug dy mo įstai gų pro ble ma. 

Maž daug prieš pen ke rius me tus Švie ti-
mo ir moks lo mi nis te ri ja ža dė jo įreng ti mo-
der nias la bo ra to ri jas to se mo kyk lo se, ku rių 
mo ki niai ak ty viai da ly vau ja įvai rio se gam-
ta moks li nė se olim pia do se ir jau nų jų moks-
li nin kų kon kur suo se. „Auš ros“ gim na zi jos 
at sto vai – ak ty viau si iš vi sų Ma ri jam po lės 
re gio no ug dy mo įstai gų. De ja, pa na šu, kad 
gra žūs mi nis te ri jos pa ža dai bent ar ti miau-
sio je atei ty je ir liks tik kal bo mis.

„Mi nis te ri jos po žiū ris į moks lą šiek 
tiek ke lia ne ri mą. Pa vyz džiui, Lie tu vos 
mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cent ro 
kie me jau dve ji me tai sto vi ne nau do ja ma 
mo der ni mo bi lio ji moks li nė la bo ra to ri ja, 
ku ri ne taip se niai bu vo at vy ku si ir į „Auš-
ros“ gim na zi ją. To prie žas tis – mi nis te ri ja 
ne ski ria lė šų ben zi nui. Dėl to kių da ly kų 
kar tais api ma di de lė ne vil tis“, – ap gai les-
ta vo pa šne ko vė.

Anot jos, tai ne pri si de da prie sie kio 

su grą žin ti mo ky to jo pres ti žą. Tie sa, pe da-
go gė tei gė, kad ne pai sant vis ko ji ir to liau 
bus lai min ga, kol ga lės dirb ti sa vo my li mą 
dar bą.

Di džiuo ja si vi sais
„Džiau giuo si vi sais sa vo da bar ti niais 

ir bu vu siais mo ki niais. Nes var bu, kas kiek 
pa sie kia pro fe si nė je sri ty je, daug svar biau, 
kad jie tap tų pui kiais žmo nė mis“, – tei gė 
pe da go gė.

Iš la biau siai pa si žy mė ju sių sa vo ug dy-
ti nių ji iš sky rė Vo kie ti jo je kar dio chi rur ge 
dir ban čią Ri mą Pa liš ky tę, Nor ve gi jo je gy-
ve nan tį dak ta rą Ed ga rą Kir ve lai tį, ne tru-
kus dak ta ro di ser ta ci ją bio me di ci nos ir 
bio fi zi kos sri ty se gin sian tį Balt ra mie jų 
Jakš tą bei miš ki nin ką iš pa šau ki mo Ry tį 
Bu lo tą. Jai ma lo nu, kai bet ku ris jos bu vęs 
ar esa mas mo ki nys ją pri si me na, pa skam-
bi na, pa svei ki na ar pa dė ko ja už pa ro dy tą 
gy ve ni mo kryp tį. O to kių pa dė kų D. Paš-
kaus kie nė su lau kia ne taip ir re tai. Ir ne 
tik Tarp tau ti nės mo ky to jų die nos pro ga. 
Ši šven tė jai svar bi, ta čiau pa ti pe da go gė 
ne no rė jo su reikš min ti sa vo pro fe si jos. 
Anot jos, mo ky to jo dar bas ly giai tiek pat 
svar bus, kiek ir bet ku ris ki tas.

„Te gul kas die ni niai iš šū kiai bū na ne 
kliū ti mis ke ly je, o laip te liais sie kiant sa vo 
tiks lų. Ti kė ki me, jog tai, ką da ro me, ne nuei-
na vel tui“, – vi siems ra jo no pe da go gams 
pro fe si nės šven tės pro ga lin kė jo D. Paš-
kaus kie nė.

8  /  švietimas „Valstybė buvo, yra ir bus“

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

Ger bia mi mo ky to jai,

Gra žes nio žo džio ne ran du
Už pa pras tą lie tu viš ką jį „Ačiū“,
Ku rį iš mo kėt pa mo kų me tu
Tar si bur ta žo dį, atė ju sį iš bo čių.
Dar pa dė kot no rė jau už ži nias,
Už ši lu mą, už rū pes tį, už mei lę,
Už tai, kad man pa dė jo te sa ve rast,
Iš mo kėt ne pa lūžt, pa da rius klai dą.

Su Tarp tau ti ne mo ky to jų die na vi sus 
ra jo no pe da go gus svei ki na

Kraš to ap sau gos sa va no rių pa jė gų 
Dai na vos apy gar dos 1-osios rink ti nės 
106-osios leng vų jų pės ti nin kų kuo pos 

ka riai
Užsk. 3134

Mie li mo ky to jai, 
auk lė to jai, švie ti mo 
dar buo to jai,

mar gas pal vių la pų ta ku ke liau ja ru duo, 
ne šda mas gra žią šven tę – Tarp tau ti nę 
mo ky to jų die ną.

Te gul iš min tis, kū ry ba, su pra ti mas, 
pa siau ko ji mas, kant ry bė puo šia Jū sų sie-
las, te gul de ga di de lis no ras sa vo dva si-
niais lo biais da ly tis su mo ki niais.

VšĮ „Bru ne ros“ ko lek ty vas
Užsk. 3169

Lie tu vos sta tis ti kos de par ta-
men to duo me ni mis, šian dien 
Tarp tau ti nę mo ky to jų die ną 
ša ly je su tin ka maž daug 43,5 
tūkst. pe da go gų. 
Iš jų apie 30 tūkst. dir ba bend ro jo ug dy-
mo mo kyk lo se, 3 tūkst. – pro fe si nio ren-
gi mo cent ruo se, 2,5 tūkst. – ko le gi jo se, 
8 tūkst. – uni ver si te tuo se. Mokytojų 
mąžta: prieš 5 me tus ša ly je pe da go gų 
bu vo dau giau nei 51 tūkst. Vil ka viš kio 
ra jo ne šie met dir ba maž daug 120 mo ky-
to jų ma žiau nei prieš pen kerius me tus.

„San ta kos“ inf.

Ma žė ja pe da go gų
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Ar Lie tu va tu ri sa vo Čer či lį?

„Pa kar to siu Rū mams tą pa tį, ką jau sa kiau 
nau jo sios vy riau sy bės mi nist rams: ne ga-
liu pa ža dė ti nie ko – tik krau ją, sun kų triū-
są, aša ras ir pra kai tą“, – tai le gen di niai 
Vins to no Čer či lio žo džiai. Šis Bri ta ni jos 
prem je ras la bai daug pri si dė jo prie pa sau-
lio, ku ria me gy ve na me iki šiol, for ma vi-
mo. V. Čer či lio pa vyz dys liu di ja, kiek ga li 
nu lem ti vie nas žmo gus ir kaip bet ko kio-
mis is to ri jos są ly go mis ga li ma pa siek ti 
sa vo tiks lą. Šis ly de ris ta pa ti no si su sa vo 
vals ty be, gy ve no jai ir bu vo fan tas ti nis 
stra te gas. Gal vo jo ne apie tai, ar bus my li-
mas tau tos ir ap lin kos, bet kaip vals ty bę, 
ku riai jis tar na vo, pa da ry ti stip ria ly de re. 
Es mi nė jo va ro mo ji jė ga bu vo pa žan ga ir 
ly de rys tė.

„Kad už deg tum, vi sų pir ma pa ts tu ri 
deg ti tuo jaus mu. Kad pra virk dy tum, vi sų 
pir ma aša ros tu ri te kė ti pa čiam. Kad įti kin-
tum, vi sų pir ma pa ts tu ri ti kė ti“, – tei gė V. 
Čer či lis.

Perž vel ki me sa vo vals ty bės po li ti nį lau-
ką pa sta rų jų 10 me tų ret ros pek ty vo je ir 
at sa ky ki me sau į klau si mą: kiek Čer či lių ar 
bent jau šiek tiek sa vo mąs ty mu ir sie kiais 
pa na šių į jį tu rė jo ar tu ri mū sų vals ty bė? 
De ja, bet per daug ir vie nos ran kos pirš tų 
jiems su skai čiuo ti...

V. Čer či lis pri si dė jo prie XX a. pra džios 
ge ro vės vals ty bės užuo maz gų, bu vo vie-
nas iš dar bo bir žų, ar ba tos per trau kų ir 
ne dar bo drau di mų su ma ny to jų. Su kū rė 
Ka ra liš ką jį oro lai vy ną ir tan ką, bu vo vie-
na iš ker ti nių fi gū rų įku riant Iz rae lį, karš-
tas vie nin gos Eu ro pos agi ta to rius.

Ga li me kal bė ti apie tai, kad tai bu vo 
ki tas laik me tis ir ki ti iš šū kiai. Bet kiek vie-
nas po li ti kas tu ri sa vo laik me tį ir sa vo iš-
šū kius. Ro dos, kad mū sų po li ti kų iš šū kiai 
da bar la bai pa pras ti: atim ti ir tei sin gai pa-
da ly ti, už draus ti ir įves ti vals ty bės val dy-
mą, iš leis ti „uka zus“, ką ir kiek tu ri val gy ti 
mū sų vai kai, nuo ku rios va lan dos mes ga-
li me var to ti al ko ho lį, ko kios mu zi kos klau-
sy tis, ko kiais vais tais gy dy tis ir, ma tyt, 
ar ti miau siu me tu dar vi si bū si me iš siųs ti 
į Aju ver dos cent rus, kur mus gy dys me di-
ta ci ja ir ma sa žais.

Štai ko kiu ke liu žen gia me po 28 me tų 
rin kos eko no mi kos, na rys tės ES ir įsto ji mo 
į EB PO. Lo giš ka, kad jei gu jau esa me rin-
kos eko no mi ka, tai ir ei ki me tuo ke liu, bet, 
at ro do, daug pa pras čiau pa suk ti ten, kur 
jau esa me bu vę. Bet ar no ri me ten grįž ti? 
Ra cio na lų pro tą ir sun kų dar bą, įgy ven di-
nant vals ty bei rei ka lin gas re for mas, pa kei-
tė po pu liz mas, ku ris kaip ma ras api ma ne 
tik val džio je esan čius, bet ir jau nus po li ti-
kus, su ku riais dau ge lis sie jo mū sų po li ti-
nio eli to at si nau ji ni mo vil tis.

Ar tė jant rin ki mams vis gar siau kal ba-
me apie kai nų re gu lia vi mą, pel nų ri bo-
ji mą, vals ty bi nius ban kus ir vais ti nes, t. 
y. apie vals ty bi nį ka pi ta liz mą, ku rio pa-
sek mes jau ma to me Ve ne sue lo je. Ga li ma 
ei li nį kar tą pa si guo džiant pa sa ky ti sak ra-

li nę fra zę: „La bai ti kiuo si, kad ra cio na lus 
pro tas lai mės ir ra di ka liau si pa siū ly mai 
ne bus įgy ven din ti“. Bet kai jau no ji po li ti-
kų kar ta skel bia, kad Lie tu vai rei kia nau-
jo vals ty bės tei kia mų pa slau gų stan dar to, 
kal ba apie rū pes tin gą vals ty bę, ku ri už tik-
rins ati tin ka mų stan dar tų gy ve ni mą žmo-
nėms, tai...

Kas at si ti ko šiai vals ty bei, kad net jau-
ni mas, užau gęs ir su bren dęs ne prik lau-
so mo je Lie tu vo je, stai ga me tė si į po pu liz-
mą, pa mirš da mas, kad vals ty bė sto vi ant 
pri va čia nuo sa vy be grįs to pa ma to, kur 
es mi nė ašis yra žmo gus, ku ris ga li ir no-
ri sa va ran kiš kai veik ti, dirb ti ir kur ti, o 
po li ti kų pa rei ga – su da ry ti tam są ly gas ir 
pa ska tas. Ne jau gi vi sos prie mo nės yra pa-
tei si na mos, kai pra si de da ar ši ko va už rei-
tin gus, bū si mų vie tų skai čių sa vi val do je 
ir par la men te ar per ga les vi suo se ki tuo se 
rin ki muo se?

Vi si mes esa me egois tai – to kia žmo-
gaus pri gim tis. Bet jei kiek vie nas mū sų ne-
dė si me pa stan gų bend ram la bui ir gė riui, 
jo tie siog ne bus. Gal nu skam bės ba na liai, 
bet pa kar to siu – kiek vie nas tu ri me jaus ti 
pa rei gą vals ty bei ir kiek vie nas tą duok lę 
vals ty bei ati duo dam sa vaip.

Kiek gir dė jo te mū sų po li ti kų, kal ban-
čių apie ak ty vų ir sa va ran kiš kai vei kian tį 
žmo gų, apie jo pa rei gą vals ty bei? Apie tai, 
kad kiek vie nas ga li kaž ką nu veik ti pa gal 
sa vo ga li my bes. Apie tai, kad mes sa vo 
vai kuo se tu ri me au gin ti vi di nį įsi pa rei go ji-
mą kur ti vals ty bei ir sa vo dar bu ku ria me 
vals ty bę. Ir ne bū ti na užim ti po stų, bū ti 
mi nist ru ar par la men ta ru – po žiū ris į kai-
my ną, sa vo bend ra dar bį, kon sen su so ieš-
ko ji mas, su ta ri mas nu si kas ti snie gą sa vo 
kie mo aikš te lė je, kad aikš te lė bū tų pa to gi 
vi siems gy ven to jams – tai jau yra vei ki-
mas bend ram la bui.

Aki vaiz du, kad šian die nos po li ti kams 
ak ty vus, mąs tan tis ir vei kian tis žmo gus 
yra la bai ne pa to gus, nes ta da jis klaus 

„ne ką tu man duo si?“, o „kaip pa da ry si 
ir ką pa da rei?“. Per 28 me tus nea tė jo su-
vo ki mas, kad stip rus, grei tai vei kian tis, 
at sa kin gas, ge ban tis kur ti pri dė ti nę ver-
tę pi lie tis yra neį kai no ja mas vi suo me nei. 
Tik ge ban ti kur ti, ap gin ti sa vą jį „aš“, tu rin-
ti stu bu rą ir su si klau san ti vi suo me nė ga li 
ju dė ti į prie kį. Vi suo me nė, ku ri ne tik tu ri 
sa vo nuo mo nę, bet ir ge ba su si tar ti.

Vi suo me nė tu ri bū ti są mo nin ga ir ge-
ban ti at jaus ti, nes tik taip ga li ma ma žin ti 
vis di di na mą vi suo me nės su si prie ši ni mą. 
Vi suo me nė yra la bai su kir šin ta: mes ko-
vo ja me su vi sais, įro di nė da mi sa vo tie sas. 
Tuo me tu, kai mes vie ni su ki tais ko vo ja me, 
tai nie ko ne ku ria me. Is to ri ja ne kar tą įro dė 
– kuo di des nis ka ras ir ga lin ges ni gink lai, 
tuo to liau nu stu mia mas žmo gaus kū ry bi-
nis po ten cia las. Tai kal bė ji mas bokš te, kur 
kiek vie nas už si da ręs sa vo bokš te ly je ir ne-
gir di vie nas ki to. Bet kū ry ba pra si de da, kai 
pra de da me kal bė tis ir gir dė ti vie nas ki tą. 
Pri si min ki me po pie žiaus Pran ciš kaus pa sa-
ky tus žo džius: „Bro liai ir se se rys, val džios 
ir gar bės troš ki mas yra la bai pa pli tęs gy ve-
ni mo sti lius tų, ku rie ne pa jė gia iš gy ti iš sa-
vo praei ties žaiz dų, ir gal būt to dėl šian dien 
ne no ri įsi pa rei go ti dar bui. To dėl ir dis ku-
tuo ja apie tai, kaip kas la biau su ži bė jo, kie-
no praei tis bu vo ty res nė, kas tu ri dau giau 
tei sių nei ki ti gau ti pri vi le gi jas.“

„Atei ties im pe ri jos yra pro to im pe ri jos“, 
– tei gė V. Čer či lis. Tai gal jau lai kas rin ki-
muo se mums ieš ko ti ne kuo ak ty ves nių 
glo bė jų ir pa ža dų da ly to jų, o pro to. Pro to, 
ku ris tu rės drą sos pri pa žin ti, kad po li ti nis 
eli tas pa sken do po pu liz mo jū ro je, ir po li ti-
ko je ne be li ko idė jų, yra tik žai di mai, kad 
mums rei kia ly de rių, įkve pian čių bend ruo-
me nę dis ku si jai apie vals ty bės atei tį ir to li 
ei nan čius spren di mus. Is to ri ja įro dė, kad 
lie tu vių ge nuo se yra už ko duo tas po rei kis 
tu rė ti sa vo vals ty bę, bet ko kia bus ta vals ty-
bė be ak ty vaus, są mo nin go ir to bu lė jan čio 
žmo gaus?

ATO DAN GOS

Ro ber tas DAR GIS
Lie tu vos pra mo ni nin kų kon fe de ra ci jos 
pre zi den tas

Kau no ap skri ties vals ty-
bi nė mo kes čių ins pek ci ja 
at krei pia gy ven to jų dė me-
sį į kai ku riuos le ga lios 
pre ky bos as pek tus.
Gy ven to jai, par duo dan tys sa vo 
skly pe užau gin tas gė les, ne pri va-
lo įsi gy ti vers lo liu di ji mo. „To kia 
gy ven to jo veik la yra pri ski ria ma 
že mės ūkio veik lai. Pa ja mos iš 
šios veik los yra neap mo kes ti na-
mos gy ven to jų pa ja mų mo kes čiu 
(to liau – GPM), jei gu jas gau nan-
tis gy ven to jas mo kes ti niu lai ko-
tar piu ne pri va lo re gist ruo tis pri-
dė ti nės ver tės mo kes čio (to liau 
– PVM) mo kė to ju“, – paaiš ki no 
Kau no ap skri ties vals ty bi nė mo-
kes čių ins pek ci ja (to liau – Kau no 
AV MI) vir ši nin kė Ju di ta Stan kie nė. Ji pa žy-
mė jo, kad prie vo lė re gist ruo tis PVM mo kė-
to ju at si ran da, kai pa ja mos per pa sta ruo-
sius 12 mė ne sių vir ši ja 45 tūkst. eu rų.

Jei gu gy ven to jas pre kiau ja ne sa vo išau-
gin to mis gė lė mis, t. y. jas per par da vi nė ja, 
jis pri va lo įsi gy ti pre ky bos vers lo liu di ji mą, 
įre gist ruo ti in di vi dua lią veik lą pa gal pa žy-
mą ar ba steig ti įmo nę ir ati tin ka mai mo kė ti 
mo kes čius. „Trum piau sias pre ky bos vers lo 
liu di ji mo lai ko tar pis – 1 die na. Tai la bai pa-
to gu as me nims, gė lė mis pre kiau jan tiems 
tik tam tik rų šven čių pro ga, mat jį ga li ma 
iš anks to įsi gy ti vi soms die noms, ku rio mis 
ke ti na ma pre kiau ti, pa vyz džiui, spa lio 5 d., 
lapkričio 1 d. ir pan.“, – sa kė J. Stan kie nė.

Praė ju sių me tų rugp jū čio pa bai go je – 
rug sė jo pra džio je pa tik ri nus pre kei vius 

gė lė mis, nu sta ty ti 5 bu hal te ri nės ap skai-
tos tvar ky mo tai syk lių pa žei di mai, dar 7 
pre ky bi nin kai neaps kai tė pa ja mų, vie nas 
gy ven to jas gė lė mis pre kia vo neį si gi jęs vers-
lo liu di ji mo ar neį re gist ra vęs in di vi dua lios 
veik los.

Įsi gy jant vers lo liu di ji mą su mo ka mas 
fik suo tas GPM, ku rį nu sta to kiek vie na sa-
vi val dy bė. Pre li mi na rią vers lo liu di ji mo 
kai ną ga li ma su ži no ti skai čiuok lė je, ku rią 
ra si te https://www.vmi.lt/cms/verslo-liu di-
ji mu-skaiciuokle12. Įre gist ra vus pre ky bos 
in di vi dua lią veik lą pa gal pa žy mą, gau toms 
pa ja moms, atė mus iš lai das, tai ko mas GPM 
ta ri fas, pri klau san tis nuo už dirb tų pa ja mų. 
Abiem at ve jais, gau tas pa ja mas, net jei gu 
to kių ne bu vo, pri va lo ma dek la ruo ti iki ki tų 
me tų ge gu žės 2 die nos.

Įsi gy ti vers lo liu di ji mą ar 
įre gist ruo ti in di vi dua lią veik lą 
pa gal pa žy mą grei čiau sia ir pa to-
giau sia sis te mo je Ma no VMI, ad re-
su https://www.vmi.lt/manovmi/. 
Nau do da mie si elekt ro ni nė mis 
pa slau go mis gy ven to jai ga li su-
tau py ti lai ko ir ki tų re sur sų: ne-
be rei kia vyk ti į Mo kes čių ins pek-
ci jos pa da li nį, esant po rei kiui, 
vers lo liu di ji mą ar in di vi dua lios 
veik los pa žy mą ga li at si spaus din-
ti pa tys.

Atk reip ti nas gy ven to jų dė me-
sys, kad per kant gė les pre ky bos 
vie to je, ku rio je yra ka sos apa ra-
tas, pri va lo ma iš duo ti fis ka li nį 
kvi tą. Per kant gė les pre ky bos 
vie to je, ku rio je nė ra ka sos apa ra-
to, pir kė jo pra šy mu pri va lo ma iš-
duo ti do ku men tą, liu di jan tį apie 

su mo kė tus pi ni gus.
Apie pa ste bė tus ga li mus mo kes ti nius 

pa žei di mus gy ven to jai ga li pra neš ti pa-
si ti kė ji mo te le fo nu 1882, pa si nau do jus 
pro gra mė le „Pra nešk“ (https://www.vmi.
lt/cms/mobiliosios-pro gra me les), taip pat už-
pil džius spe cia lią an ke tą (https://www.vmi.
lt/cms/stop-se se liui) ar ba at vy kus į bet ku rį 
Vals ty bi nės mo kes čių ins pek ci jos pa da li nį.

Dau giau in for ma ci jos mo kes čių klau-
si mais gy ven to jai ir įmo nės ga li gau ti pa-
skam bi nę trum puo ju Mo kes čių in for ma-
ci jos cent ro te le fo nu 1882 ar ap si lan kę 
in ter ne to sve tai nė je www.vmi.lt. Tei kia-
mos kon sul ta ci jos įra šo mos ir yra ly gia ver-
tės ra šy ti nėms.

Kau no ap skri ties vals ty bi nė mo kes čių 
ins pek ci jos inf.

Pre ky ba gė lė mis – ką bū ti na ži no ti?

Prekiaujančiųjų gėlėmis padaugėja prieš įvairias 
šventes. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val-
dy bės ad mi nist ra ci ja skel-
bia kon kur są So cia li nės 
pa ra mos sky riaus vy riau-
sio jo spe cia lis to (kar je ros 
vals ty bės tar nau to jo) 
A ly gio, 11 ka te go ri jos pa-
rei gy bei užim ti.
As me nys, pa gei dau jan tys da ly vau ti 
kon kur se, per Vals ty bės tar ny bos 
val dy mo in for ma ci nę sis te mą ad-
re su www.tes ta vi mas.vtd.lt iki 2018 
m. spa lio 18 d. pri va lo pa teik ti:

1. Pra šy mą leis ti da ly vau ti kon-
kur se, ku ria me nu ro do mas as mens 
ko das, su ti ki mas tvar ky ti as mens 
duo me nis, ku rie nau do ja mi iden-
ti fi kuo ti as me nį Sis te mo je ir sta tis-
ti kos tiks lais, ir elekt ro ni nio pa što 
ad re sas;

2. Sis te mo je nu ro dy tos for mos 
gy ve ni mo ap ra šy mą;

3. Už pil dy tą ne prie kaiš tin gos 
re pu ta ci jos rei ka la vi mų ati tik ties 
dek la ra ci ją (Kon kur sų į vals ty bės 
tar nau to jo pa rei gas or ga ni za vi mo 
tvar kos ap ra šo 3 prie das).

Do ku men tai pil do mi ir tei kia mi 
tik per Sis te mą!

In for ma ci ja apie kon kur są 
tei kia ma Per so na lo sky riu je, 321 
kab., S. Nė ries g. 1, Vil ka viš ky je, 
tel. (8 342) 60 067, el. p. aus ra.
sinkeviciene@vilkaviskis.lt, www.
vil ka vis kis.lt.

Vi tas GA VĖ NAS
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 

di rek to rius
Užsk. 3168
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SIŪLOME PARAGAUTI

Ky bar tie tė Emi li ja SA VIC KAI-
TĖ sa ko net ne ži nan ti, kas 
šio pui kaus re cep to au to rius. 
Pa ta ri mų, kaip iš si kep ti mėgs-
ta mą de ser tą, va di na mą šo-
ko la dai nį, ji ieš ko jo in ter ne te 
ir iš ban dė dau gy bę re cep tų. 
Pa sak Emi li jos, skai ty to jams 
siū lo mas re cep tas yra to bu-
las. Pa gal jį iš kep tas šo ko-
la dai nis, mer gi nos tei gi mu, 
nuo jos šei mos sta lo dings ta 
aki mirks niu.

Šo ko la dai nis

PRO DUK TAI:
200 g juo do jo šo ko la do,
250 g svies to,
200 g cuk raus,
4 šaukš tai mil tų (ku pi ni),
6 šaukš tai ka ka vos (nu brauk ti),
4 kiau ši niai,
žiups ne lis drus kos,
70 g laz dy nų rie šu tų (tik tiems, kas 
juos mėgs ta).

GA MI NI MAS: cuk rų iš su ka me su 
kiau ši niais (pa to giau elekt ri niu 
plak tu vu), su pi la me iš tir pin tą svies-
tą, iš ly dy tą šo ko la dą, be ria me drus-
ką – vis ką iš mai šo me. Su be ria me 
ka ka vą, mil tus ir vėl vis ką iš mai šo-
me. Tie, kas mėgs ta rie šu tus, ga li 
įdė ti ir jų, bet ir be rie šu tų šo ko la-
dai nis bus la bai ska nus.

Pa ruoš tą ma sę pi la me į ke pi mo 
in dą, iš klo tą ke pi mo po pie riu mi, ir 
pa šau na me į įkai tin tą or kai tę. Kep ti 
180 laips nių tem pe ra tū ro je apie 16 
mi nu čių.

Svar bu ne per kep ti! At vė sęs šo-
ko la dai nis tu ri bū ti drėg nas ir lip-
nus.

Tu ri nin gas „Bo čių“ lais va lai kis
Vo kie čių li te ra tū ros kla si ko J. V. Gė tės žo-
džiai „Ne di de lis me nas pa sen ti, me nas 
įveik ti se nat vę“ taik lūs kiek vie nam iš mū-
sų bend ri jos sen jo rų. Di de lis da ly kas yra 
bend ra vi mas su ki tais ko lek ty vais, iš si kal-
bė ji mas vie ni su ki tais, da li ji ma sis pa tir ti-
mi, bend ra veik la, ap jun gian čia įvai rius 
po mė gius. Toks ir yra mū sų „Bo čių“ bend-
ri jos veik los tiks las.

Apž vel giant pra bė gu sios va sa ros ir ru-
dens pra džios ren gi nius, no ri si pa mi nė ti 
svar biau sius. Ne se niai pas mus Vil ka viš-
ky je vie šė ju sio Kaz lų Rū dos sen jo rų klu bo 
pir mi nin kė Ra mu tė Vi ni kie nė pa kvie tė į 
sa vo su ruoš tą šven tę Lie tu vos 100-ečiui 
pa mi nė ti. At vy ko ir „Bo čiai“ iš Sim no, su 
ku riais mus sie ja il ga me tė drau gys tė. Ir 
sve čių, ir šei mi nin kų ko lek ty vai su si rin-
ku siuo sius džiu gi no sa vo pro gra mo mis. 
Skam bė jo dai nos gim ta jam kraš tui, bu vo 
ap si keis ta at mi ni mo su ve ny rais, gė lė mis. 
Sen jo rams lin kė ta bū ti tvir tiems kaip Lie-
tu vos ąžuo lai. Ren gi nys ir nuo šir dus bend-
ra vi mas prie ka vos puo de lio su šil dė mū sų 
šir dis ir il gam įsi mi nė.

Kar tą per mė ne sį bend ri jos „Bo čiai“ 
na riai su kvie čia mi į te mi nes po pie tes. Kiek-
vie ną kar tą vo ka li nis an samb lis su si rin ku-
siuo sius pra džiu gi na vis nau ja pro gra ma. 
Tu ri me ge rą tra di ci ją pa svei kin ti mė ne sio 
su kak tu vi nin kus. Ypa tin gas dė me sys ski-
ria mas ju bi lia tams. Sen jo rų am žius ga na 
gar bus, dau gu ma iš jų – vie ni ši, tad ge ra 
ma ty ti pa gerb tų na rių dė kin gu mą, šil tus 
žvilgs nius, kar tais ir džiaugs mo aša rą. Juk 
kas ga li bū ti žmo gui svar biau už dė me sį, už 
ži no ji mą, kad esi rei ka lin gas.

Bu vo su reng tos pui kios po pie tės „At-
sis vei ki nant su va sa ra“, „Svei kas, ru de nė-
li“. Jo se dai nuo ja me mums mie las dai nas, 
pa si šo ka me. Sma giai su ka mės sustoję į ra-
te lius, pa mir šę am žių ir li gas. Esant fi nan-
si nei ga li my bei pa si kvie čia me sve čių ar 

me no mė gė jų ko lek ty vų iš ki tų mies tų.
Veik los idė jų tu ri me daug, ta čiau vis ką 

ri bo ja lė šos. Sen jo rų gy ve ni mą pra skaid ri-
na ga li my bė ra šy ti ir teik ti pro jek tus. Ra jo-
no Sa vi val dy bės fi nan suo tas pro jek tas „Ne 
jau ni, bet jau nat viš ki“ at vė rė mums ke lią 
pa si žval gy ti po kai my ni nę Len ki ją.

Sa ko ma, kad Au gus ta vas – Len ki jos 
Ve ne ci ja. Tad sa vo ke lio nę pra dė jo me 
plau kdami Au gus ta vo ka na lais ir gro žė-
da mie si kraš to vaiz džiu. Iš li po me Ma ri jos 
šven to vė je Stu de no je, ku rio je lan kė si po-
pie žius Jo nas Pau lius II. Jo gar bei pa sta ty-
tas pa mink las vi suo met sken di gė lė se. No-
rin tys ir ti kin tys, kad ga li pa ge rin ti sa vo 
re gė ji mą, nu si prau sė Die vo Mo ti nos šal ti-

nio van de niu. Ap lan kė me gra žią me di nę 
baž ny čią, Kris taus ke lio sta ti nius.

To liau lei do mės į ke lio nę ap žiū rė ti „Vil-
ko guo lio“ bun ke rių, sta ty tų A. Hit le rio 
va da vie tei įreng ti. Pir mą kar tą čia be si lan-
kan tiems net kva pą gniau žė ma sy vūs ir 
bau gi nan tys be to ni niai sta ti niai su ga lin-
go mis, net iki 7 m sto rio, sie no mis ir dar 
sto res nė mis per dan go mis. Pri si lies ti prie 
is to ri jos čia sa vaip įdo mu, tik ap lin ka ne la-
bai tvar kin ga, apau gu si ša bakš ty nais.

Įs pū džių ši iš vy ka vi siems pa li ko la bai 
daug. Na mo grį žo me su dai na ir vi sai pa-
mir šę nuo var gį.

Da nu tė ME DEK ŠIE NĖ
„Bo čių“ bend ri jos na rė

„Vilko guolyje“ bočiai grupelėmis fotografavosi prie bunkerių liekanų.S

Šiais me tais gy ve no me džiaugs mu, kad Lie-
tu vos Nep rikl au so my bei – 100 me tų, kad 
mes lais vi, kad du rys at ver tos į pa sau lį.

Rug sė jo 21-ąją Ma ri jam po lės ko le gi jo je 
bu vo mi ni ma Eu ro pos kul tū ros pa vel do die-
na „At ras ki me šimt me čio pa vel dą“. Jai skir-
tą po pie tę suor ga ni za vo ko le gi jos dės ty to ja 
Vi da Mic ku vie nė. Šven tė vy ko Kvie tiš kio 
dva ro (pa li var ko) kie me, prie grū dų „ma ga-
zi no“ – san dė lio.

Jau nuo pa t ry to čia šur mu lia vo da ly-
viai ir dva ro sve čiai. Kas lan kė se nų jų že-
mės ūkio įran kių eks po zi ci ją bei fo tog ra fi jų 
pa ro dą, kas de gus ta vo vais ti nių au ga lų – žo-
le lių ar ba tą, kas gar džia vo si ru gi ne duo na, 
kas „čir vi niais“ bly nais ir ki to kiais ska nu-
my nais. O vi sus sve čius, už su ku sius į dva-
rą, ma lo niai priė mė šei mi nin kė gra fie nė 
Pran ciš ka Ščiu kai tė-But le rie nė. Gra fie nės 
vaid me nį at li ko pa ti šven tės or ga ni za to rė 
Vi da Mic ku vie nė.

Ne tik ma lo nus gra fie nės žo dis, bet ir 
įvy kių Kvie tiš kio dva re per 100 me tų pri-
sta ty mas by lo jo apie įsi min ti ną ir svar bią 
kiek vie nam ma ri jam po lie čiui is to ri ją – Sta-
ra po lės at si ra di mą.

O koks dva ras be mu zi kos? Ją sve čiams 
do va no jo ko le gi jos stu den tai ir mes – Vil-
ka viš kio kul tū ros cet ro Viš ty čio folk lo ro 
an samb lis „Ši lo jai“ (va do vė Al do na Kra pa-
vic kie nė).

Mū sų pro gra mo je skam bė jo tar pu ka-
rio ir šių die nų ro man sai, o ko lek ty vui 
šo kant se nų jų lai kų šo kius ir žai džiant 
žai di mus, gau siai pri si jun gė ir šven tės da-
ly viai. Po pro gra mos bu vo me pa vai šin ti 
pa gal se nus dva ro re cep tus kep tu ku ge liu, 
ru gi ne duo na ir gi ra.

Šur mu lia vo Kvie tiš kio dva ras, kle gė jo 
sve čiai ir šei mi nin kai. Ro dos, at gi mė se nų-

jų gra fų gy ve ni mas: vis kas tik ra, iš gy ven-
ta, ne pa mirš ta.

Ele na DE REŠ KE VI ČIE NĖ
Folk lo ro ko lek ty vo „Ši lo jai“ 

da ly vė

Šimt me čio pa vel das pri min tas Kvie tiš kio dva re

Susitikimui su grafiene Pran ciš ka But le rie ne (renginio organizatorė Vida 
Mickuvienė – nuotr. centre) „Šilojų“ kolektyvas ypatingai pasipuošė.

S

10  /  Lietuva – širdy

Projektą „Lietuva – širdy“ 
remia Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondas

Duk tė ruo šia si tap ti vi rė ja. Ma ma klau sia:
– Ir jums lei džia val gy ti tai, ką jūs pa ga-
mi na te?
Duk tė (pro aša ras):
– Mus ver čia tai da ry ti!

 
Is te ri jos iš tik ta mo te ris skam bi na sa vo 
die to lo gui:
– Gy dy to jau, pa dė ki te man. Man at ro do, 
kad aš tu riu ant svo rio!
– Ko dėl taip nu spren dė te?
– Įsi vaiz duo ki te: šian dien nu si pir kau kal-
ban čias svars tyk les ir pa si svė riau.
– Na ir ką jos jums pa sa kė?
– „Pra šau lip ti po vie ną!“

SU ŠYP SE NA
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6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Senis“. 102 s.
10.20 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
4 s.

11.10 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 94 s.

12.00 Beatos virtuvė 
(kart.).

13.00, 18.30 Klauskite 
daktaro.

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

Žinios.
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 

403 s.
18.00 „Kas ir kodėl?“
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. „Genijus. 

Einšteinas“. 5 s.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Senis“. 103 s.
10.20 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
5 s.

11.10 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 95 s.

12.00 Stilius (kart.).
13.00, 18.30 Klauskite 

daktaro.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 404 s.
18.00 „Kas ir kodėl?“
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“.

22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „12 beždžionių“. 

6 s.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Senis“. 104 s.
10.20 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
6 s.

11.10 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 96 s.

12.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (kart.).

13.00, 18.30 Klauskite 
daktaro.

13.58, 20.25 Loterija 
„Keno Loto“.

14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
Žinios.

14.15, 15.10, 16.15 Laba 
diena, Lietuva.

16.30 Ser. „Seserys“. 405 s.
18.00 „Kas ir kodėl?“
19.30 Gyvenimas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Mano mama 

gamina geriau!“
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Smaragdo 

miestas“. 6 s.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
9.15 Ser. „Senis“. 105 s.
10.20 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
7 s.

11.10 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 97 s.

12.00 Gyvenimas (kart.).
13.00, 18.30 Klauskite 

daktaro.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.30 Ser. „Seserys“. 

406 s.
18.00 „Kas ir kodėl?“
19.30 Specialus tyrimas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 UEFA „Tautų lygos“ 

futbolo turnyras. 
Lietuva – Rumunija.

23.45 Klausimėlis.lt 
(kart.).

24.00 LRT radijo žinios.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Senis“. 106 s.
10.20 Ser. „Štutgarto 

kriminalinė policija“. 
8 s.

11.10 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 98 s.

12.00 (Ne)emigrantai 
(kart.).

13.00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).

13.58, 20.25 Loterija 
„Keno Loto“.

14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
Žinios.

14.15, 15.10, 16.15 Laba 
diena, Lietuva.

16.30 Ser. „Seserys“. 407 s.
18.00 „Kas ir kodėl?“
18.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 V. f. „Krydas: gimęs 

kovoti“. Sportinė 
drama. JAV. 2015 m. 

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė 

ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“ (kart.).

7.00 Gimtoji žemė.
7.25 V. f. „Jokas“. 

Fantastinė komedija. 
Vokietija, Austrija, 
Švedija. 2012 m.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Dok. ser. „Planeta 

Žemė 2“. 2 d. 5 s.
12.55 Dok. ser. „Misija 

„Galapagai“. 2 d.
13.50 Ser. „Džesika 

Flečer“. 4 d. 19, 20 s.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45, 17.30 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 „Du balsai – viena 

širdis“.
22.40 V. f. „Antikvariato 

paslaptys 8. Žmog-
žudystė ir paplūdi-
mys“. Kriminalinis 
trileris. JAV. 2017 m. 

0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė (kart.).
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime gera. 

Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų 

pasakos“. 22 s.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 12.55 , Pasaulio 

dokumentika.
13.55 Ser. „Puaro“. 6 d. 4 s.
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45, 17.30 Žinios.
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio 

žiniomis“.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.15 UEFA „Tautų lygos“ 

futbolo turnyras. 
Lietuva – Juodkalnija.

23.45 V. f. „Nepakenčiamas 
žiaurumas“. Komedi-
ja. JAV. 2003 m.

1.25 Kartojimai.

6.25 „Inoekspertai“.
6.55, 15.00 

Animac. ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.50 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
9.50 Ser. „Tai – mano 

gyvenimas“.
12.00 Ser. „Laukinė 

žemė“.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Visi mes žmonės“.
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 Ser. „Kobra 11“.
23.00 Ser. „Blogas 

policininkas“.
0.05, 4.50 Ser. „Nuodėmių 

daktaras“.
1.00 Ser. „Kaulai“.
1.55 Ser. „Rouzvudas“.
2.45 Ser. „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“.
3.35 Ser. „Kaip išsisukti 

įvykdžius 
žmogžudystę“.

4.25 Ser. „Paskutinis 
žmogus Žemėje“.

5.40 Ser. „Naujokė“.

6.25 „Mokytis niekada 
nevėlu“.

6.55, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Visi mes žmonės“.
8.50 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
9.50 Ser. „Tai – mano 

gyvenimas“.
12.00 Ser. „Laukinė 

žemė“.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Džiunglės“. 

Australija, veiksmo 
ir nuotykių filmas, 
2017.

0.15, 5.00 Ser. „Nuodėmių 
daktaras“.

1.15 Ser. „Kaulai“.
2.05 Ser. „Rouzvudas“.
2.55 Ser. „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“.
3.45 Ser. „Kaip išsisukti 

įvykdžius 
žmogžudystę“.

4.35 Ser. „Paskutinis 
žmogus Žemėje“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.50 Ser. „Meilės sūkuryje“.
9.50 Ser. „Tai – mano 

gyvenimas“.
12.00 Ser. „Laukinė žemė“.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Persekiojama 

daktaro. Sugrįžimas“. 
JAV, trileris, 2016.

Pertraukoje – 22.25 
„Vikinglotto“.

23.55, 4.35 Ser. „Nuodė-
mių daktaras“.

0.50 Ser. „Nusikalstami 
protai. Kitapus 
sienų“.

1.40, 5.25 Ser. 
„Rouzvudas“.

2.30 Ser. „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

3.20 Ser. „Kaip išsisukti 
įvykdžius 
žmogžudystę“.

4.10 Ser. „Paskutinis 
žmogus Žemėje“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.50 Ser. „Meilės sūkuryje“.
9.50 Ser. „Tai – mano 

gyvenimas“.
12.00 Ser. „Laukinė žemė“.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Dredas“. Indija, 

Pietų Afrika, JAV, 
veiksmo ir mokslinės 
fantastikos filmas, 
2012.

23.50, 4.35 Ser. „Nuodė-
mių daktaras“.

0.50 Ser. „Nusikalstami 
protai. Kitapus 
sienų“.

1.40, 5.20 Ser. 
„Rouzvudas“.

2.30 Ser. „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

3.20 Ser. „Kaip išsisukti 
įvykdžius 
žmogžudystę“.

4.10 Ser. „Paskutinis 
žmogus Žemėje“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.50 Ser. „Meilės sūkuryje“.
9.50 Ser. „Tai – mano 

gyvenimas“.
12.00 Ser. „Laukinė žemė“.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Animac. f. „Mulan“. 

JAV, 1998.
21.10 V. f. „Bėgantis labirin-

tu 2“. JAV, veiksmo 
trileris, 2015.

23.50 V. f. „Lemtingas 
posūkis 6“. JAV, 
siaubo filmas, 2014.

1.35 V. f. „Geriausias 
egzotiškas Marigold 
viešbutis 2“. JAV, ko-
miška drama, 2015.

3.40 V. f. „Persekiojama 
daktaro. Sugrįžimas“ 
(kart.).

5.15 Ser. „Nusikalstami 
protai. Kitapus sienų“.

6.30 Animac. ser.
9.00 „Virtuvės istorijos“.
9.30 „Gardu Gardu“.
10.00 „Svajonių ūkis“.
10.30 „Mokytis niekada 

nevėlu“.
11.00 „Misija: dirbame sau“.
11.30 „Inoekspertai“.
12.00 V. f. „Druska bran-

gesnė už auksą“. 
Nuotykių komedija 
visai šeimai, 1983.

13.50 V. f. „Draugės – prie-
šės“. JAV, komiška 
drama, 2012.

15.45 Ser. „Havajai 5.0“.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 V. f. „Ilgai ir laimin-

gai. Pelenės istorija“. 
JAV, komiška melo-
drama, 1998.

22.00 V. f. „Vanduo 
drambliams“. JAV, 
melodrama, 2011.

0.25 V. f. „Bėgantis 
labirintu 2“ (kart.).

2.45 V. f. „Greisė“. JAV, 
drama, 2013.

4.35 Ser. „Kaip išsisukti įvyk-
džius žmogžudystę“.

5.20 Ser. „Naujokė“.

6.30, 17.25 Animac. ser.
8.30 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Kulinarinis 

detektyvas“.
9.30 „Penkių žvaigždučių 

būstas“.
10.00 „Pasaulis pagal 

moteris“.
10.30 „Svajonių sodai“.
11.30 Animac. f. „Sarila. 

Prarastoji žemė“. 
Kanada, 2013.

13.10 V. f. „Auklių 
nuotykiai“. JAV, 
nuotykių komedija 
visai šeimai, 2016.

15.10 V. f. „Keistuolis ir 
gražuolė“. JAV, 
komiška drama visai 
šeimai, 2011.

18.00 „Raudonas kilimas“.
18.30 Žinios.
19.30 „X Faktorius“.
22.00, 4.05 V. f. „Profe-

sionalai“. Australija, 
kriminalinis veiksmo 
trileris, 2011.

0.25 V. f. „Vanduo 
drambliams“ 
(kart.).

2.35 V. f. „Lemtingas 
posūkis 6“ (kart.).

7.00 Ser. „Didžiojo 
sprogimo teorija“.

7.30, 13.45 Ser. „Kijevo 
operatyvinė grupė“.

8.30, 14.50 Ser. „Farų 
karai“.

9.30, 15.50 Ser. „Teisingu-
mo agentai“.

10.35, 16.50 Ser. „Kobra 11“.
11.40 Ser. „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

12.45, 19.00 Ser. „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

20.00 DELFI dėmesio 
centre su Edmundu 
Jakilaičiu.

20.30 Info diena.
21.00 V. f. „Žvaigždžių 

kelias į begalybę“.
23.20 V. f. „Dvylika kėdžių“ 

(kart.).
2.20 Ser. „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
3.10 Ser. „Gyvi numirėliai“.

7.00 Ser. „Didžiojo 
sprogimo teorija“.

7.30 Ser. „Kijevo 
operatyvinė grupė“.

8.30, 14.50 Ser. „Farų 
karai“.

9.30, 15.50 Ser. „Teisingu-
mo agentai“.

10.35, 16.50 Ser. „Kobra 11“.
12.45, 19.00 Ser. „Įstatymas 

ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

13.45 Ser. „Žiniuonis“.
18.00 Ser. „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

20.00 DELFI dėmesio 
centre su Edmundu 
Jakilaičiu.

20.30 Info diena.
21.00 V. f. „Specialistas“.
23.15 V. f. „Žvaigždžių kelias 

į begalybę“ (kart.).
1.30 Ser. „Kortų namelis“.
2.25 „Velniški Stivo Ostino 

išbandymai“.

7.00 Ser. „Didžiojo 
sprogimo teorija“.

7.30, 13.45 Ser. „Žiniuonis“.
8.30, 14.50 Ser. „Farų 

karai“.
9.30, 15.50 Ser. „Teisingu-

mo agentai“.
10.35, 16.50 Ser. „Kobra 11“.
11.40, 18.00 Ser. „Much-

taro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“.

12.45, 19.00 Ser. „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

20.00 DELFI dėmesio 
centre su Edmundu 
Jakilaičiu.

20.30 Info diena.
21.00 V. f. „Apgaulė“. 

2013 m. Veiksmo 
filmas. JAV.

22.50 V. f. „Specialistas“ 
(kart.).

1.00 Ser. „Kortų namelis“.
1.55 „Velniški Stivo Ostino 

išbandymai“.

7.00 Ser. „Didžiojo 
sprogimo teorija“.

7.30, 13.45 Ser. „Žiniuonis“.
8.30, 14.50 Ser. „Farų 

karai“.
9.30, 15.50 Ser. „Teisingu-

mo agentai“.
10.35, 16.50 Ser. „Kobra 11“.
11.40, 18.00 Ser. „Much-

taro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“.

12.45, 19.00 Ser. „Įsta-
tymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 
skyrius“.

20.00 DELFI dėmesio 
centre su Edmundu 
Jakilaičiu.

20.30 Info diena.
21.00 V. f. „Įsakymo 

vykdymas“. 1994 m. 
Veiksmo trileris. JAV.

22.55 V. f. „Apgaulė“ (kart.).
0.45 Ser. „Kortų namelis“.
1.35 „Nusikaltimų 

miestas“.

7.00 Ser. „Didžiojo 
sprogimo teorija“.

7.30, 13.45 Ser. „Žiniuonis“.
8.30, 14.50 Ser. „Farų 

karai“.
9.30, 15.50 Ser. „Teisingu-

mo agentai“.
10.35, 16.50 

Ser. „Kobra 11“.
11.40, 18.00 Ser. „Much-

taro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“.

12.45, 19.00 Ser. 
„Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 
skyrius“.

20.00 @rimvydasvalatka.
20.30 Info diena.
21.00, 1.50 V. f. „Skolos 

kaina“. 2008 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 
Rež. Roel Reine.

23.05 V. f. „Įsakymo 
vykdymas“ (kart.).

1.00 Ser. „Kortų namelis“.

6.15 Ser. „Didžiojo 
sprogimo teorija“.

8.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.00 Lietuvos galiūnų 
čempionato 
atrankinis etapas

10.00 „Vaikai šėlsta“.
10.30 Dok. ser. „Rykliai“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino 

išbandymai“.
12.40 „Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai“.
13.40 „Ekstrasensų mūšis“.
16.00 „Nusikaltimų miestas“.
16.30 Raudona linija.
17.00 Betsafe-LKL. 

„Dzūkija“ – „Rytas“.
19.30, 2.55 Dainuok mano 

dainą.
21.35 V. f. „Greitojo reaga-

vimo būrys. Ugnies 
audra“.

23.25 V. f. „Apokalipsės 
pranašai“.

1.10 Ser. „Kortų namelis“.

6.20 Lietuvos galiūnų 
čempionato atranki-
nis etapas (kart.).

7.20, 10.30 Dokumentika.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Vaikai šėlsta“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino 

išbandymai“.
12.40 „Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai“.
13.40, 2.40 „Ekstrasensų 

mūšis“.
16.00 „Nusikaltimų miestas“.
16.30 Raudona linija.
17.00 Betsafe-LKL. „Žalgi-

ris“ – „Neptūnas“.
19.30 V. f. „Seniai-plėšikai“.
21.25 Ser. „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
22.25 Ser. „Gyvi numirėliai“.
23.25 V. f. „Greitojo reaga-

vimo būrys. Ugnies 
audra“ (kart.).

1.10 V. f. „Apokalipsės 
pranašai“ (kart.).
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6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.30 Animac. ser.
7.55 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.55 Rytas su LNK.
10.55, 20.00 Nuo... Iki...

11.25 Ser. „Meilės sparnai“.
13.25 Ser. „Gyvenimo daina“.
14.25 Ser. „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra kaip yra.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.30 „Kaip Liveta pasakys“.
21.00 Ser. „Rimti reikalai“.
22.30 V. f. „Operacija 

„Salazaras“. 2016 m. 
Veiksmo filmas.

0.40 Ser. „Akloji zona“.
1.35 V. f. „Pinigų monstras“.

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.30 Animac. ser.
7.55 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.55 Rytas su LNK.
10.55, 19.30 KK2.
11.25 Ser. „Meilės 

sparnai“.
13.25 Ser. „Gyvenimo 

daina“.
14.25 Ser. „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra kaip yra.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Kaip Liveta 

pasakys“.
21.00 Ser. „Rimti reikalai“.
22.30 V. f. „13 valandų. 

Slaptieji Bengazio 
kariai“. 2016 m. 
Veiksmo drama. JAV, 
Malta, Marokas. Rež. 
Michael Bay.

1.20 Ser. „Akloji zona“.
2.15 „V. f. „Operacija 

„Salazaras“ (kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
8.55 Rytas su LNK.
10.55, 19.30 KK2.
11.25 Ser. „Meilės sparnai“.
13.25 Ser. „Gyvenimo daina“.
14.25 Ser. „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra kaip yra.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Kaip Liveta pasakys“.
21.00 Ser. „Rimti reikalai“.
22.30 V. f. „Piktas vairuoto-

jas“. 2011 m. Veiksmo 
trileris. JAV.

0.35 Ser. „Akloji zona“.
1.30 V. f. „13 valandų. Slap-

tieji Bengazio kariai“.

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
8.55 Rytas su LNK.
10.55, 19.30 KK2.
11.25 Ser. „Meilės sparnai“.
13.25 Ser. „Gyvenimo daina“.
14.25 Ser. „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra kaip yra.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 Ser. „Rimti reikalai“.
22.30 V. f. „Nusikaltėlių 

šalis“. 2014 m. Krimi-
nalinis veiksmo filmas.

0.35 Ser. „Akloji zona“.
1.30 V. f. „Piktas vairuotojas“.
3.20 Alchemija XXXII. Vienos 

knygos istorija.

3.50 „Menininkų portretai“.

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
8.55 Rytas su LNK.
10.55 KK2 (kart.).
11.25 Ser. „Meilės sparnai“.
13.25 Ser. „Gyvenimo 

daina“.
14.25 Ser. „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Gyvūnų policija.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Šnipas iš 

U.N.C.L.E.“ 2015 m. 
Veiksmo ir nuotykių 
komedija. Didžioji 
Britanija, JAV.

23.20 V. f. „Grobis“. 2007 
m. Veiksmo trileris. 
JAV, Pietų Afrika.

1.05 V. f. „Žmogus-paukš-
tis“. 2014 m. Romanti-
nė komedija. JAV.

3.10 V. f. „Nusikaltėlių šalis“ 
(kart.).

6.25 Animac. ser.
8.05 Animac. f. „Kung Fu 

Triušis“. 2011 m.
9.50 Animac. f. „Tomas ir 

Džeris lobių saloje“. 
2006 m.

11.15 V. f. „Karališkasis 
Sofijos ir Rouzės 
nuotykis“. 2014 m. 
Filmas šeimai. JAV. 

12.55 V. f. „Kas aš esu?“ 
1998 m. Veiksmo 
komedija. Honkongas. 

15.25 V. f. „Bėgimas džiun-
glėse“. 2003 m. Nuo-
tykių komedija. JAV.

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Vaiduoklių 

medžiotojai“. 2016 m. 
Veiksmo komedija.

21.50 V. f. „Prekybos 
centro kietuolis. Las 
Vegasas“. 2015 m. 
Komedija. JAV.

23.45 V. f. „Pabrolių 
nuoma“. 2015 m. 
Komedija. JAV.

1.45 V. f. „Šnipas iš 
U.N.C.L.E.“ (kart.).

6.30 Animac. ser.
10.00 Animac. f. „Beprotiš-

kos melodijos. Triušio 
nuotykiai“. 2015 m. 

11.35 V. f. „Spidas Reiseris“. 
2008 m. Veiksmo 
filmas.

14.15 V. f. „Gatvės tango“. 
2006 m. Romantinė 
drama. JAV.

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas. 

Aklosios perklausos.
22.00 V. f. „Amerikiečių 

snaiperis“. 2014 m. 
Veiksmo drama. JAV.

0.40 V. f. „Naktinis sargas“. 
2013 m. Siaubo 
filmas. JAV.

2.20 V. f. „Prekybos centro 
kietuolis. Las Vegasas“.

6.15 Kitoks pokalbis 
su D. Žeimyte.

6.50 „Šiandien kimba“.
7.50, 13.45, 0.00 

Ser. „Gluchariovas“.
9.00 „24/7“.
10.00 Ser. „Šėtono 

medžioklė“.
12.20, 1.05 

Ser. „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
14.55, 18.55, 2.10, 4.45 

Ser. „Mentų karai: 
Kijevas“.

16.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Reporteris.

17.00, 3.00 
Ser. „Moterų 
daktaras“.

20.30 „Nuoga tiesa“.
23.00 2018 m. „Formulės-

1“ čempionatas. 
Japonijos GP 
apžvalga.

3.50 Ser. „Neišsižadėk“.
5.35 Dok. ser. 

„Neprijaukinti“.

6.15, 0.30 „Čempionai“.
6.50 „10 min. iki tobulybės 

su Jurijumi“.
7.00 „Skinsiu raudoną 

rožę“.
7.50, 13.45 

Ser. „Gluchariovas“.
9.00 „Adomo obuolys“.
10.00 Ser. „Namas prie 

šaltinio“.
12.20, 1.05 

Ser. „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
14.55, 18.55, 2.10, 4.45 

Ser. „Mentų karai: 
Kijevas“.

16.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Reporteris.

16.30, 20.30 
Lietuva tiesiogiai.

17.00, 3.00 Ser. „Moterų 
daktaras“.

21.00 „Patriotai“.
23.00 „Nuoga tiesa“.
3.50 Ser. „Šėtono 

medžioklė“.
5.35 Dok. ser. 

„Neprijaukinti“.

6.15, 16.30, 20.30 
Lietuva tiesiogiai.

6.50 „Vantos lapas“.
7.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
7.50, 13.45, 0.00 

Ser. „Gluchariovas“.
9.00, 23.00 

„Patriotai“.
10.00 Ser. „Neišsižadėk“.
12.20, 1.05 

Ser. „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
14.55, 18.55, 2.10, 4.45 

Ser. „Mentų karai: 
Kijevas“.

16.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Reporteris.

17.00, 3.00 
Ser. „Moterų 
daktaras“.

18.50, 22.55 „Renovacija. 
Tikrai verta“.

21.00 „Ant bangos“.
3.50 Ser. „Šėtono 

medžioklė“.
5.35 Dok. ser. 

„Neprijaukinti“.

6.15, 16.30, 20.30 Lietuva 
tiesiogiai.

6.50 Kaimo akademija.
7.20 Kitoks pokalbis 

su D. Žeimyte.
7.50, 13.45, 0.00 

Ser. „Gluchariovas“.
9.00, 21.00, 23.00 

„Ant bangos“.
10.00 „10 min. iki tobuly-

bės su Jurijumi“.
10.10 Ser. „Širdies 

plakimas“.
12.20, 1.05 Ser. „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
14.55, 18.55, 2.10, 4.45 

Ser. „Mentų karai: 
Kijevas“.

16.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Reporteris.

17.00, 3.00 Ser. „Moterų 
daktaras“.

18.50, 22.55 „Verslo 
genas“.

3.50 Ser. „Namas prie 
šaltinio“.

5.35 Dok. ser. 
„Neprijaukinti“.

6.15 Lietuva tiesiogiai.
6.50 „Gyvenimo sparnai“.
7.50, 13.45, 0.00 Ser. 

„Gluchariovas“.
9.00 „Nuoga tiesa“.
10.30, 6.50 „10 min. iki to-

bulybės su Jurijumi“.
10.40 „Čempionai“.
11.20, 23.00 „Ant bangos“.
12.20, 1.05 Ser. „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
14.55, 18.55, 2.10, 4.45 

Ser. „Mentų karai: 
Kijevas“.

16.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Reporteris.

16.30, 20.30, 5.35 
Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte.

17.00, 3.00 Ser. „Moterų 
daktaras“.

21.00 „Adomo obuolys“.
3.50 Ser. „Namas prie 

šaltinio“.
6.00 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“.
6.25 Dok. ser. „Nuostabūs 

pojūčiai“.

7.20 Dok. ser. „Pasaulis iš 
viršaus“.

8.30 „10 min. iki tobulybės 
su Jurijumi“.

8.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 Ser. „Pagrindinis 

įtariamasis“.
13.15 Ser. „Širdies plakimas“.
15.25 Kitoks pokalbis 

su D. Žeimyte.
15.55 Europos vartotojų 

centras pataria.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Žinios.
16.20 „Čempionai“.
16.50, 4.30 Dok. ser. 

„Neprijaukinti“.
17.25, 18.30 Ser. 

„Neišsižadėk“.
20.25, 22.30 Ser. „Šėtono 

medžioklė“.
23.10 Ser. „Mentų karai: 

Kijevas“.
1.15 Ser. „Moterų daktaras“.
3.05 Ser. „Baltoji vergė“.
4.50 Ser. „Iššūkis“.
6.20, 6.40 Dokumentika.

7.20 Dok. ser. „Pasaulis iš 
viršaus“.

8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Šiandien kimba“.
10.00 Dok. ser. „24 

valandos Žemėje“.
11.10 „Ekovizija“.
11.20 Dok. ser. 

„Neprijaukinti“.
11.55 Ser. „Mentų karai: 

Kijevas“.
14.00 Ser. „Baltoji vergė“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
17.00 „Gyvenimo sparnai“.
18.30, 20.25 Ser. 

„Pasirenkant likimą“.
21.00 „24/7“.
22.30 Ser. „Pagrindinis 

įtariamasis“.
0.45 Ser. „Širdies plakimas“.
2.45 Ser. „Merdoko 

paslaptys“.
4.10 „Skinsiu raudoną rožę“.
4.40 Ser. „Juodosios katės“.
5.30 Grilio skanėstai.

6.00 LR himnas.
6.05, 0.45 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018.

7.05 Linija, spalva, forma.
7.30, 15.40 Animac. ser.
8.15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
8.50, 15.15 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Daiktų istorijos (kart.).
14.00 Pasaulio lietuvių 

žinios (kart.).
14.30 Dok. f. „Popiežius. 

Galingiausias žmogus 
istorijoje“ (kart.).

16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 Ser. „Giminės po 20 

metų“. 5 s.
19.00 ARTi.
19.15 Dok. ser. „Iš arti“. 2 d.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „Maksimilijonas. 

Valdžios ir meilės 
žaidimas“. 1 s.

23.10 Istorijos detektyvai.
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05, 0.45 Klaipėdos 

pilies džiazo 
festivalis 2018.

7.05 Misija. Vilnija 
(kart.).

7.30, 15.40 Animac. ser.
8.20 Mokslo sriuba 

(kart.).
8.50, 15.15 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 „Gimę tą pačią dieną“.
13.10 Anapus čia ir dabar.
13.55 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje (kart.).
14.30 Dok. ser. „Iš arti“. 

2 d. (kart.).
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Ser. „Giminės po 20 

metų“. 6 s.
18.55 FIBA Čempionų lyga. 

Panevėžio „Lietka-
belis“ – Antverpeno 
„Giants“.

21.00 Kultūros diena.
21.30 Ser. „Komisarė 

Lanc“. 28, 29 s.
23.30 Stop juosta (kart.).
0.15 Dabar pasaulyje.
1.35 Kartojimai.

6.05, 2.00 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018.

7.00, 18.00 Kultūrų 
kryžkelė.

7.30, 15.40 Animac. ser.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50, 15.15 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 1.15 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Mūsų miesteliai.
13.10 Kultūringai su 

Nomeda (kart.).
14.00 Linija, spalva, forma.
14.30 Kultmisijos (kart.).
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.15 UEFA „Tautų lygos“ 

futbolo turnyro 
apžvalga.

19.15 Dok. f. „Gamtos 
akcijos“.

20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.25 FIBA Čempionų lyga. 

Bolonijos „Segafredo 
Virtus“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“.

23.30 Elito kinas. V. f. „Galo-
pas“. Biografinė drama. 
Lenkija. 1996 m. Rež. 
Krzysztof Zanussi.

1.30 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Koncertuoja Justina 

Gringytė ir Petras 
Geniušas (kart.).

7.00 Dok. ser. „Neribotos 
žmogaus 
galimybės“. 2 d.

7.30, 15.40 Animac. ser.
8.20 Į sveikatą! (kart.).
8.50, 15.15 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 „Lietuvos kolumbai“.
13.10 Stambiu planu (kart.).
13.55 Atspindžiai (kart.).
14.20 Dok. f. „Gamtos 

akcijos“ (kart.).
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 Dok. f. „Maestro. 

Saulius Sondeckis“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 V. f. „Marius“. 1 d. 2 s. 
22.35 Anapus čia ir dabar.
23.25 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje (kart.).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Klaipėdos pilies džiazo 

festivalis 2018.
1.35 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Klaipėdos pilies džiazo 

festivalis 2018 (kart.).
7.05 Už kadro (kart.).
7.30, 15.40 Animac. ser.
8.20 Garsiau (kart.).
8.50, 15.15 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.45 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Istorijos detektyvai.
13.00 „7 Kauno dienos“.
13.30 Stop juosta (kart.).
13.55 Lietuva mūsų lūpose.
14.25 Dok. ser. „Žmonės, 

kurie sukūrė Lietuvą“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kelias (kart.).
18.20 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
19.20 Dok. ser. „Kiotas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas. V. f. 

„Idealus miestas“. 
Drama. Italija. 2012 m. 
Rež. Luigi Lo Cascio.

23.15 „Tolimųjų Rytų 
griausmas“.

1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Lietuva mūsų lūpose.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 ARTS21.
9.00 „Mano mama gamina 

geriau!“ (kart.).
10.00 Į sveikatą!
10.30 Garsiau.
11.00 Už kadro.
11.30 Mokslo sriuba.
11.55 Laimis Vilkončius. 

Roko opera „Eglė“.
13.40 Romo Dambrausko 

ir grupės gyvo 
garso koncertas 
„Prisiliesk...“

15.30 Kultūrų kryžkelė.
16.00 Euromaxx.
16.30 Klauskite daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 Daiktų istorijos.
19.00 Dok. ser. „Žmonės, 

kurie sukūrė Lietuvą“.
19.45 Stambiu planu.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Įtarimo šešėlis“. 

Trileris. JAV. 1943 m. 
Rež. Alfred Hitchcock.

22.45 Olivier Messiaen. 
Simfonija „Turangalila“.

0.05 Už kadro (kart.).
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 R. Dambrausko ir 

grupės gyvo garso 
koncertas „Prisiliesk...“

7.55 Kultūrų kryžkelė.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 Dok. ser. „Neribotos 

žmogaus galimybės“.
9.30 Euromaxx (kart.).
10.00 Pasaulio lietuvių žinios.
10.30 Atspindžiai.
11.00 „7 Kauno dienos“.
11.30 Linija, spalva, forma.
12.00 Lietuva mūsų lūpose.
12.30 Pradėk nuo savęs.
13.00 Stop juosta.
13.30 „Dainuoju Lietuvą“.
15.30 Šventadienio mintys.
16.00 Kultmisijos.
16.45 Mokslo sriuba (kart.).
17.10 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
18.00 Kultūringai su Nomeda.
18.45 Dok. ser. „Istorijos 

perimetrai“. 1 d.
19.45 Dok. f. „Popiežius. 

Galingiausias žmogus 
istorijoje“.

20.30 Panorama.
21.15 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
22.05 „Pašauktas muzikai“. 
23.35 Kartojimai.
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Užsk. 3145

Vištos, vištaitės! Vištos, vištaitės! Vištos, vištaitės!
Spalio 11 d. (ket vir ta die nį), pre kiau si me Kai šia do rių r. paukš ty no 
10 mėn. vak ci nuo tomis rudomis, gerai kiaušinius dedančiomis vištomis 
ir 3–6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. Pre kiau si me le sa lais. 
Pil viš kiuo se – 8 val., Stir nė nuo se – 8.15 val., Sū da vo je – 8.30 val., Žy niuo-
se – 8.40 val., Sla ba duo se – 8.50 val., Dar ži nin kuo se – 9.05 val., Ža lio jo je 
– 9.10 val., Klau su čiuo se – 9.20 val., Gied riuo se – 9.30 val., Vil ka viš ky je – 
9.50 val., Opš rū tuo se – 10.10 val., Pae že riuo se – 10.20 val., Ra mo niš kiuo se 
– 10.35 val., Gi žuo se – 10.55 val., Ke tur va la kiuo se – 11.10 val., Kark li niuo-
se – 11.25 val., Bač kiš kiuo se – 11.45 val., Lakš tu čiuo se – 12.05 val., Geis te-
riš kiuo se – 12.15 val., Bart nin kuo se – 12.25 val., Pi lia kal niuo se – 12.45 val., 
Gra žiš kiuo se – 13 val., Už ba liuo se – 13.10 val., Klam pu čiuo se – 13.20 val., 
Pa je vo ny je – 13.40 val., Viš ty ty je – 14 val., Gi rė nuo se – 14.15 val., Mat lau-
ky je – 14.25 val., Ky bar tuo se (prie tur gaus) – 14.35 val., Vir ba ly je – 14.45 
val., Gud kai my je – 15 val.  Tel. 8 699 26 517. Užsk. 2757

Užsk. 2976

Užsk. 2702

PIRKITE VIŠ TAS! VIENOS KAINA – TIK 3 EURAI!
SPALIO 9 D. (ANTRA DIE NĮ) pre kiau si me KAIŠIADORIŲ rajono paukš ty-
no jaunomis, 3–6 mėn., raibomis, juodomis, rudomis, pilkomis, baltomis 
dedeklėmis vištaitėmis (kaina 5–6 Eur), LEGHORNŲ veislės vištaitėmis ir 10 
mėn. de dan čio mis kiaušinius, ru do mis olandiškomis dedeklėmis vištomis 
(kaina 3 Eur), pašarais: Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.05 
val., Karaliuose – 8.20 val., Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., Žaliojoje – 
8.50 val., Daržininkuose – 9 val., Slabaduose – 9.15 val., Žyniuose – 9.25 val., Sūdavoje 
– 9.30 val., Alksnėnuose – 9.40 val., Opšrūtuose – 9.50 val., Pilviškiuose – 10.10 val., 
Ramoniškiuose – 10.30 val., Paežeriuose – 11 val., Gižuose – 11.15 val., Keturvalakiuose 
– 11.30 val., Karkliniuose – 11.45 val., Bačkiškiuose – 12 val., Serdokuose – 12.10 val., 
Pūstapėdžiuose – 12.20 val., Lakštučiuose – 12.40 val., Geisteriškiuose – 12.50 val., 
Bartninkuose – 13 val., Piliakalniuose – 13.15 val., Gražiškiuose – 13.35 val., Užbaliuose 
– 13.45 val., Klampučiuose – 13.55 val., Virbalyje – 14.45 val., Pajevonyje – 15 val., 
Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., Matlaukyje – 15.35 val., Kybeikiuose – 15.45 
val., Kybartuose – 15.55 val.  Tel. 8 611 51 770 (Alvitas). Užsk. 31726

UAB „Sūduvos galvijai“

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

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Omnitel“), 

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

Užsk. 7

Užsk. 3020

Užsk. 9

PARDUODAME!
◊ Akmens anglis (palaidos, 
fasuotos po 25 kg, 500 kg, 1000 
kg, 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. 3143

Užsk. 3092

VILKAVIŠKIO KULTŪROS CENTRE
SPALIO 7 D., 13 VAL.

Užsk. 3166

2018 m. spa lio 11 d., 9.45 val., bus at lie ka mi že mės skly po (Nr. 
3905/0006:5151, pri klau san čio Bro nei Pen kai tie nei), esan čio Uo sių 
k., Šei me nos sen., Vil ka viš kio r., sav., ka dast ri niai ma ta vi mai. Kvie čia 
gre ti mo skly po (Nr. 3905/0006:144, bu vu si sa vi nin kė Ja ni na Kan-
tau tie nė) pa vel dė to jus da ly vau ti ma ta vi muo se.

Apie sa vo neat vy ki mą pra šo in for muo ti pa štu ar ba te le fo nu li-
kus ne ma žiau kaip dviem die noms iki nu ro dy tos ma ta vi mo da tos, 
UAB Vil ka viš kio ar chi tek tū ros biu ras ma ti nin ką Vir gi ni jų Šev čen ką, 
ad re su J. Ba sa na vi čiaus a. 11-205, Vil ka viš kis ar ba tel.: (8 342) 51 197, 
8 612 09 123, el. p. v.sevcenka@gmail.com. Užsk. 3167

UAB „Met rumLt“ ma ti nin kas 
2018 m. spalio 16 d., 10 val., 
at liks že mės skly po, esan čio 
Mo kyk los g. 1, Šiau di niš kių k., 
Vil ka viš kio r. sav., ka dast ri nius 
ma ta vi mus. Gre ti mų skly pų 
(Mo kyk los g. 3, ir Ber žų g. 2 
Šiau di niš kių k., Vil ka viš kio r. 
sav.) sa vi nin kus, nau do to jus ar 
jų įga lio tus as me nis pra šo  da-
ly vau ti ma ta vi muo se.

Apie da ly va vi mą bū ti na 
pra neš ti ad re su Vy tau to g. 34A, 
Ma ri jam po lė, tel. 8 657 75 706, 
el. p. inga@metrumlt.eu.

Užsk. 3170

KA DAST RI NIAI MA TA VI MAI
2018 m. spa lio 15 d., 13 val., bus ma tuo ja mas že mės skly pas (kad. 
Nr. 3953/0007:4973), esan tis Opš rū tų k.,Vil ka viš kio r. Gre ti mo skly po 
(Nr. 3953/0007:1462) sa vi nin kės Ta ma ros Ase vi čie nės tur to pa vel dė-
to jus kvie čia at vyk ti dėl ri bos su de ri ni mo.

2018 spa lio 15 d., 14.30 val., bus ma tuo ja mas že mės skly pas 
(kad. Nr. 3953/0007:9972), esan tis Opš rū tų k., Vil ka viš kio r. Gre ti mo 
skly po Nr. 3953/0007:879 sa vi nin kę Ni jo lę Eis mon tie nę ar jos įga lio tą 
as me nį kvie čia at vyk ti dėl ri bos su de ri ni mo.

Su sa vimi tu rė ti do ku men tus.
Jums neat vy kus ar ne pra ne šus, dar bai bus tę sia mi to liau.
Dar bus at lie ka UAB „Geo veik la“, Va sa rio 16-osios g. 5, Ma ri jam-

po lė (tel. 8 687 37047, el. p. geoveikla@gmail.com). Užsk. 3171

Dviračiu į auksaspalvį rudenį 2018 
 

 
 
 

Spalio 6 d. (šeštadienį) kviečiame į žygį  
aplink UOSIJOS mišką ir PAEŽERIŲ ežerą 

 

Žygio maršrutas:  J.Basanavičiaus a., Vilkaviškis, – paradas miesto gatvėmis – šalia 
Uosijos miško – Paežerių dvaras – Patunkiškiai –  Vilkaviškio kultūros centras 

Maršruto ilgis ~26 km.  Žygio trukmė ~ 4,5 val. 
 

Prie Vilkaviškio kultūros centro (žygio pabaigoje) – turistinė sriuba. 
Sriubai reikia turėti savo indą (mažiau vienkartinių indų – švaresnė aplinka). 

 

Savo dviračius papuoškime mūsų valstybės simboliu – Lietuvos trispalve. 
Žygio pradžia: 13 val. iš J. Basanavičiaus a. Dalyvio ženkliukų ir lipdukų įteikimas. 

Dalyvių registracija nuo 11.50 val. iki 12.50 val. 
Starto mokestis: 1,5 Eur, vaikams, dalyvaujantiems su  suaugusiaisiais, – 0,5 Eur. 

Mokestis neprivalomas, renkamas kaip auka šiam ir kitiems 
renginiams organizuoti 

Žygio pabaiga: ~17.20 val. prizų išskirtiniams dalyviams įteikimas.      
Žygio organizatorius:            Vilkaviškio miesto bendruomenė         
Partneriai:      G. Rutkauskienės įm. „GIREMA“,    Jaunimo savanoriai. 
Rėmėjai:      UAB „SANTAKOS LAIKRAŠTIS“, Odontologijos klinika „NEODENTA“.   

Žygio metu būkime atsargūs. Saugokime save ir kitus. 
Žygio dalyviai PRIVALO LAIKYTIS KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ. 

Organizatoriai už dalyvių saugumą neatsako. 
 

Organizatoriai pasilieka teisę, priklausomai nuo oro sąlygų ir dalyvių skaičiaus, keisti 
žygio maršrutą ir programą. Užsk. 3162
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Brangiai – įvairaus brandumo 
mišką: jaunuolyną, pribręstantį, 
brandų. 
Tel. 8 625 44 123.

2949

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

28

Veršelį arba telyčaitę nuo 6 mėn. 
iki 3 metų auginti, pieninių karvių 
bandą. 
Tel. 8 625 93 679.

3030

Gero, lieso įmitimo ir trau-
muotus galvijus bei arklius – 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8 616 43 646.

2931

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

876

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

132

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

Brangiai – mėsines kiaules, 
paršavedes, įvairaus svorio 
prieauglį, veršelius. Atsiskaito iš 
karto. Pasiima patys. 
Tel.: 8 618 57 171, 
(8 342) 53 794.

1772

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

219

UAB „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

Įvairaus amžiaus ir svorio 
prieauglį, veršelius mėsai. 
Atsiskaito iš karto. Greitai 
pasiima.
Tel.: 8 651 50 728, 
8 652 68 845.

3201

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

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

374

Įvairių rūšių malkas mažais ir 
dideliais kiekiais. Malkas supjauna 
reikiamo ilgio. Padeda susinešti. 
Pristato nemokamai.
Tel.: 8 699 59 135, 
8 629 21 117.

2971

Akmens anglis, medžio granules, 
medžio briketus, durpių briketus.
Tel. 8 650 64 506.

3175

Medžio drožlių granules.
Tel. 8 620 93 793.

3188

Malkas, sukrautas konteineriuose 
po 1 m³, beržines ir alksnines 
skaldytas malkas, supjautas 
stambias atraižas bei smulkias 
atraižas prakurams. Greitai ir 
nemokamai pristato.
Tel.: 8 652 14 613, 
8 671 98 262.

2972

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

Malkas (skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais), supjautas ir 
nesupjautas (pakais) atraižas, 
atraižas prakurams. Atveža 
nemokamai. Tel.: 8 609 73 915,
8 690 27 280.

1043

Geromis kainomis kokybiškas 
beržines, alksnines, uosines 
skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, juodalksnines 
stambias atraižas pakais. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 699 40 234.

1042

Nuolat pigiai – beržines ir 
alksnines suskaldytas malkas, 
malkas rąsteliais, juodalksnines 
atraižas. Matuoja vietoje. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 610 45 504.

1044

UAB „Vilkdara“ – medžio 
granules, medžio, durpių briketus, 
anglių granules, anglis (fasuotas 
ir palaidas). Tel.: (8 342) 51 512, 
8 687 35 487.

1390

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

Metalinį garažą, statybinį vagonėlį 
arba nedidelį medinį išardomą 
garažą (būklė nesvarbi), lentas, 
dvi lėtas mėsines mišrūnes 
veršingas telyčias arba mišrūnes 
jaunas veršingas karves.
Tel. 8 620 53 444.

3184

Žemės ūkio paskirties techniką: 
traktorius, kombainus, priekabas. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 630 64 004.

3183

Traktorių MTZ arba T40, T25, 
traktorinę priekabą. 
Tel. 8 691 57 155.

118

Bet kokią žemės ūko techniką 
(traktorių, priekabą, sunkvežimį) 
ir jų padargus (gali būti 
neveikiantys).
Tel. 8 680 77 728.

3029

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

1951

Brangiausiai – naudotus, neva-
žiuojančius, angliškus, po eismo 
įvykio ar tiesiog pabodusius Jums 
automobilius. Pasiima patys. 
Tel. 8 636 96 699.

937

Automobilį (gali būti su defektu). 
Tel. 8 691 57 155.

117

VW, AUDI, OPEL, BMW, MERCE-
DES BENZ ir kitų markių automo-
bilius. Gali būti su defektais. 
Pasiima patys. 
Tel. 8 633 46 616.

936

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

1612

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

1613

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

1615

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

1614

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

Naują pieno siurblį.
Tel. 8 698 70 430 (skambinti 
darbo valandomis).

3185

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

644

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

Traktorių RENAULT (55 AG, 
1973 m., be kabinos, labai geros 
būklės), šakes ritiniams krauti 
(ant traktoriaus galo), 3 m grūdų 
sėjamąją, įvairias naudotas ir 
naujas rotacines šienapjoves, 
bulviasodes, kauptuvus, 
buviakases, trąšų barstytuvus, 
įvairios talpos purkštuvus, 
smulkintuvus („mulčerius“), 
įvairaus pločio lėkštines akėčias, 
frezas, grėblius-vartytuvus, 
plūgus, kultivatorius ir jų volus, 
žnyples, kaušus, šakes ritiniams 
krauti, naujas kabinas ir sėdynes 
traktoriams MTZ bei T-25, 
bulvių šutintuvus, elektrinius 
gyvulių aptvarus, kuoliukus, 
laidus, izoliatorius, aparatus 
(„piemenis“), įvairias lenkiškų 
padargų atsargines dalis, 
noragus. Tel. 8 687 57 187, 
www.parduodutechnika.lt.

2347

Jauną gerą karvę.
Tel. 8 607 97 149.

3160

Likviduojamas ūkis – veršingą 
6 metų ramią stambią karvę.
Tel. 8 628 56 573.

3174

Vokiečių aviganių veislės šuniukus. 
Tel. 8 618 17 504.

3180

Kiualę, bulves.
Tel. 8 605 01 680.

3214

Tujas.
Tel. 8 626 90 773.

3110

Valuckų ūkis nuolat prekiauja 
įvairios paskirties bulvėmis, 
išvalytais kviečiais 'Edvins', 
'Skagen', žirniais.
Tel.: 8 687 29 812,
8 652 73 696.

2892

Antanave – įvairios paskirties 
bulves 'Vineta', 'Laura', 'Anuška'. 
Maišiukai po 28–30 kg. Dideles 
(nuo 5 cm ir didesnes) ir vidutines 
(3,5–5 cm). Tel. 8 687 31 602, 
8 618 22 415.

2985

Ekologiškai užaugintas bulves 
(0,20 Eur už kg), triušius (10 Eur 
už vnt.), medų (3 Eur už 0,5 l), 
pašarinius runkelius (6 Eur už 50 
kg). Tel. 8 608 63 512.

3129

Kviečius.
Tel. 8 615 65 826.

3187

Vasarinius kviečius. Atveža.
Tel. 8 604 01 230.

3181

Pašarinius runkelius.
Tel. 8 648 09 314.

3182

Pašarinius runkelius, bulves, 
mėšlą. Tel. 8 642 66 067.

3203

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.

2970

2 aukštų mūrinį namą Virbalyje 
(yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, 
sklypas 17 a). 
Tel. 8 614 82 403.

3204

2 kambarių tvarkingą butą pato-
gioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 
50 m²). Tel. 8 685 69 145.

3533

16 m² kambarį bendrabutyje 
Vilkaviškyje (II a., laiptinė 
rakinama, pakeistas langas, 
durys, radiatorius, 2600 Eur). 
Tel. 8 659 21 598.

3202

Metalinį išardytą garažą 
Vilkaviškyje (3,30x 6 m).
Tel. 8 612 52 572.

3177

MERCEDES BENZ C220 (1994 m., 
dyzelis, TA dvejiems metams, 
draudimas, du komplektai 
padangų).
Tel. 8 686 19 068.

3178

VW SHARAN TDI (2001 m., 1,9 
l, 66 kW, TA iki 2020 m. liepos 
mėn., geros būklės).
Tel. 8 671 86 035.

3179

Javų kombainą NEW HOLLAND (5 
m pjaunamoji), 5 m germinatorių 
KONGSKILDE, 3 m germinatorių 
KONGSKILDE, 6 m³ ir 10 m³ talpos 
cisternas, 6 t savos gamybos 
puspriekabę.
Tel. 8 659 52 203.

3213

Traktorių T-16.
Tel. 8 616 76 079.

2837

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.

409

Naują grūdų kapoklę (5,5 kW 
galingumo).
Tel. 8 682 24 128.

3176

PERKA

PARDUODA

UAB „Vilkdara“

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

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų laužą. 
Gali pasiimti savo transportu.  

Užsk. 10

Užsk. 3144

  

Užsk. 35

Vilkaviškio 
geležinkelio stotyje.
Tel.: (8 342) 52 218, 

8 614 45 410.

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

NAUJIENA!
Prekiaujame 

• kaitriomis SSOM 
anglimis

G
er

a 

ka
in

a 
Kiek vie ną šeš ta die nį, 9–13 
val., UAB „Kar pis“ gy vos žu-
vies san dė liuo se, esan čiuo se 
Beb ru liš kės k. Kaz lų Rū dos 
sav., bus par duo da mi gy vi 
kar piai (3,40 Eur už kg). 

Taip pat pre kiau ja ma ly-
nais, ly de ko mis, ka ro sais.

In for ma ci ja telefonais: 
8 615 35 793, 8 687 83 267.
Ki to mis die no mis pre ky ba 

vyks ta iš anks to su si de ri nus te-
le fo nu 8 687 83 267. Užsk. 3173

Spa lio 20 d., 10 val., Viš ty-
čio bend ruo me nės na muo se 
vyks me džio to jų klu bo „Viš-
ty tis“ rin ki mų su si rin ki mas.
Dar bot var kė:
1. Klu bo pir mi nin ko rin ki mai.
2. Klu bo ta ry bos rin ki mai.
3. Re vi zi jos ko mi si jos rin ki mai.
4. Ei na mie ji klau si mai.

Užsk. 3200
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Jauna dirbanti mergina 
išsinuomotų butą Vilkaviškyje.
Tel. 8 641 36 924.

3111

Tvarkinga nuomininkė 
išsinuomotų 1–2 kambarių butą 
Vilkaviškyje (pirmenybė 
1 kambario butui). El. p. reda.
kukanauskaite24@inbox.lt.
Tel. +4915780843657.

3197

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemės.
Tel. 8 624 12 402.

3064

Nuomoja žemės grąžtą 
(15 cm, 20 cm, 25 cm, 65 cm 
skermens). Parduoda danielius ir 
elnius auginti. Konsultuoja 
ES paramos klausimais.
Tel. 8 690 46 320.

2944

Mobilios pirties ir kubilo nuoma, 
gamyba. 
Tel. 8 686 62 471.

441

Spaudžia sultis Šakiuose. Išpilsto 
į 3–5 l pakuotes. Medžiotojų g. 6, 
Šakiai. 
Tel.: 8 628 10 203, 
8 692 05 718.

3115

Spaudžia sultis. Pasterizuoja, 
pilsto į 3–5 l pakuotes su 
integruotu kraneliu. Kreiptis 
adresu: Kybeikių k., Vilkaviškio r.
Tel. 8 687 75 441.

2826

Parduoda dalimis OPEL ZAFIRA 
(2002 m., 2 l ir 2,2 l,, dyzelis), 
OPEL VECTRA (2000 m., 2 l, 
dyzelis), AUDI B4 (1995 m., 1,9 
l, TDI), OPEL FRONTERA (2000 
m., 2,2 l, 85 kW), VW PASSAT 
TDI (1999 m., 1,9 l, 81 kW), du 
VW PASSAT B5 (1998 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW ir 1,8 l, sedanai), 
FORD GALAXY TDI (2003 m., 1,9 
l), VW SHARAN TDI (2003 m., 
1,9 l), AUDI A4 TDI (2003 m., 1,9 
l), SEAT TOLEDO TDI (2002 m., 
1,9 l, 110 kW), AUDI A6 (2003 
m., 2,5 l), AUDI A3 (2004 m.), 
VW PASSAT TDI (2003 m., 1,9 l), 
ŠKODA OCTAVIA (2006 m., 1,9 l, 
77 kW, hečbekas), VW GOLF IV 
(1999 m., 1,9 l, TDI), VW PASSAT 
B6 TDI (2006 m., 2 l), VW BORA 
(1999 m., 1,9 l, TDI), VW SHARAN 
TDI (1998 m., 1,9 l), AUDI A6 
TDI (2000 m., 2,5 l), AUDI A4 
TDI (1998 m., 1,9 l, sedanas), 
VW PASSAT (1994 m.). Perka 
automobilius ardyti.
Tel. 8 657 39 339.

6299

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

3150

Vilkaviškyje remontuoja variklius, 
keičia dirželius, tikrina, šlifuoja 
variklių galvutes, atlieka lengvųjų 
automobilių kompiuterinę diag-
nostiką. 
Tel. 8 609 79 788.

1873

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

4369

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

1541

Dovanoja 2 katinus, laikomus 
kambaryje.
Tel. 8 652 41 937.

3196

Dovanoja šunį.
Tel. (8 342) 67 464.

3198

Do va no ja  rugp jū čio mėnesį gi-
musius kiem sar giu kus. Jud rūs, 
svei ki, augs ne di de li. Ma žy liai jau 
vis ką ėda ir la bai lau kia nau jų šei-
mi nin kų. 
Tel. 8 614 15 476.

3215

Moteris ieško darbo.
Tel. 8 690 75 260.

3194

Vyriškis ieško darbo.
Tel. 8 675 93 159.

3195

Reikalingas (-a) darbuotojas 
(-a) dirbti autoplovykloje 
Vilkaviškyje.
Tel. 8 653 74 545.

3080

Siūlo darbą vairuotojams 
turintiems C kategorijos ir 95 
kodo pažymėjimus. Važiuojama į 
Vokietiją nedideliais sunkvežimiais 
su tentais. 
Tel. 8 655 56 743.

3035

Reikalingas pagalbinis 
darbininkas be žalingų įpročių, 
turintis B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. 
Tel. 8 612 17 831.

3212

Transporto imonei Marijampolėje 
reikalingi dyzelinių variklių 
meistras, šaltkalvis, šaltkalvis-
suvirintojas, autoelektrikas. 
Tel. 8 698 33 217.

3047

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.merkelita.lt.

844

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

2964

Tveria tvoras, dažo.
Tel. 8 636 56 618.

3192

Gamina pavėsines, sūpynes, 
žaidimų aikšteles, šulinių apdailas, 
smėlio dėžes, terasas, sodo 
namelius, lauko baldus ir tualetus, 
šunų būdas, karkasinius namus, 
kubilus, saunas.
Tel. 8 686 62 471.

440

UAB „Kęstučio statyba“ 
išnuomoja krautuvą BOBCAT, 
miniekskavatorių, kraną-
manipuliatorių, savivartį su 
priekaba, priekabą gyvuliams 
vežti, sunkvežimį įvairiai technikai 
(iki 6 t), statybos įrankius. Atlieka 
statybos darbus (mūrija blokelius, 
plytas, akmenis, lieja pamatus, 
dengia stogus, kloja trinkeles). 
Tel. 8 653 89 146.

1234

Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpus (kaina nuo 1,4 Eur už 
1 m²). 
Tel. 8 675 77 323.

3189

Priima statybinį laužą („gruzą“) 
prie Vilkaviškio geležinkelio 
stoties.
Tel. 8 650 34 210.

3193

Miniekskavatoriaus ir 
savivarčio paslaugos. Kasa 
griovius (tranšėjas) pamatams, 
nuotekoms, vandentiekiui, 
drenažui, elektros linijoms, 
valymo įrenginiams. Formuoja 
sklypo reljefą, tvarko aplinką, 
šalina kelmus, krūmynus ir kita. 
Gali pervežti gruntą.
Tel. 8 643 42 034.

1358

Miniekskavatoriumi atlieka 
pamatų, vandentiekio, 
kanalizacijos ir kitus kasimo 
darbus. Paruošia pagrindus 
trinkelėms kloti. Atveža ir išveža 
gruntą.
Tel. 8 687 23 416.

3199

UAB „Grupinis pirkimas“ rudens 
akcijos ir išpardavimai: stoginė/
sieninė trapecinė skarda 
(nerūdijančio plieno, vyšninė, 
„metallic“, juoda ir pilka, 2,5 ir 
3 m ilgio, tik – 4,5 Eur už m²), 
vokiška 0,5 mm plieninė stogo 
danga „Germania Simetric 30 
Ice-Crystal“ (45 metų garantija, 
8 Eur už m²), šiferis „Eurofala“ 
(625x1150, CO/HO, rudas – 3,15 
Eur už vnt.), šiferis „Eurofala“ 
(1250x1150, CO/HO, rudas – 
6,4 Eur/vnt, dažytas stoginis 
savisriegis (4,8x35, 0,03 Eur 
už vnt.), akyto betono blokeliai 
„Air stone“ (240x200x600, 58 
Eur už m³), 50 proc. nuolaida 
vokiškiems „Schiedel“ kaminams, 
40 proc. nuolaida plieninei 
lietaus nuvedimo sistemai 
„Raiko“, difuzinė plėvelė (nuo 
0,40 Eur už m²), švediškas 
cementas „Rocket“ (35 kg, 4,10 
Eur už vnt.), lauko vamzdis 
(110x3000 mm, 6 Eur už vnt.), 
drenažiniai vamzdžiai (nuo 1 Eur 
už m), kanadietiškos fasadinės 
dailylentės „CanExel“ (20 Eur už 
m², papildoma 10 proc. nuolaida 
vertikaliam profiliui), lietuviškas 
polistireninis putplastis (nuo 36 
Eur už m³), armavimo tinklelis 
„Caparol“ (0,63 Eur už m²), 
fasado klijavimo/armavimo 
mišiniai (25 kg, nuo 4 Eur už vnt.), 
20 proc. nuolaida dekoratyviniam 
ir mozaikiniam tinkui „Kabe“, 
dvipusio dažymo tvoralentė (123 
mm pločio, 1,2 Eur už m). Visos 
kitos statybinės bei apdailos 
medžiagos geriausiomis kainomis 
Lietuvoje! 
Mus rasite adresu Giedrių g. 
141, Bučiūnų k., Vilkaviškio r. (už 
Giedrių pervažos „Regitros“ link). 
Tel. 8 671 33 635.

2962

Atlieka visus stogo dengimo 
ir fasado šiltinimo bei apdailos 
darbus. Turi rekomendacijas. 
Atvažiuoja, konsultuoja, matuoja, 
sudaro sąmatas. Pristato 
medžiagas projektinėmis 
kainomis. Taiko papildomas 
nuolaidas, užsirašiusiesiems į eilę 
2019 metų sezonui. 
Tel. 8 671 33 635.

2963

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

2965

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

1874

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

2973

Minitraktoriumi dirba žemę (aria, 
kultivuoja, frezuoja, kasa bulves).
Tel.: 8 699 95 026, 
8 685 65 319.

2983

Arboristo paslaugos. Pavojingų 
medžių pjovimas, genėjimas, 
medžio būklės vertinimas, 
gyvatvorių formavimas.
Tel. 8 616 50 500.

3122

Mūrina kaminus, valo, atlieka 
skardinimo darbus.
Tel. 8 636 56 618.

3191

Gamina ir įstato į kaminus 
nerūdijančio plieno įdėklus, stato 
dvisienius apšiltintus kaminus.
Tel. 8 602 36 970.

2786

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

Atlieka visus darbus kapinėse. 
Lieja pamatus, kloja trinkeles, 
dengia įvairiomis dangomis, 
plokštėmis, plytelėmis, gamina 
paminklus, tvoreles. Akcijų nėra – 
yra garantijos ir patirtis!
Tel. 8 653 25 305 (Jonas).

2980

Gamina paminklus, tvoreles, 
dengimo plokštes, stalviršius, 
laiptus, lieja pamatus, kloja 
trinkeles. 
Tel.: 8 652 28 680, 
8 682 44 093, 8 698 47 733.

2995

Tvarko kapavietes. Lieja pamatus, 
kloja trinkeles, dengia akmens 
plokštėmis, gamina ir stato 
paminklus. 
Tel. 8 655 34 620.

2533

Iškala raides ant paminklų 
kapinėse, restauruoja teracinius 
paminklus, lieja pamatus, 
uždengia kapavietes, kloja 
trinkeles, užpila kapavietes 
skaldele. 
Tel.: 8 670 07 768, 
8 685 61 068.

1961

Perka pienines karves arba 
veršingas telyčias (tik iš 
ekologinių ūkių). Reikalingas (-a) 
pagalbinis (-ė) darbininkas (-ė) 
ūkio darbams, mokantis (-i) melžti 
karves.
Tel. 8 602 31 187.

3190

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

988

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

ĮVAIRŪS

SIŪLO DARBĄ

Žmogus – tik žemės svečias ir turi jis sugrįžt namo. Sunku 
išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas niekados.
Dėl Vilijos BLINSTRUBIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionės artimuosius.
Vilkaviškio moterų informacijos ir pagalbos centras

3206

Mes tokie laikini – kaip lietus į žemę nupuolęs. Ir tokie amžini – 
kaip erdvė, kaip žodžiai, kaip medis...  (R. Skučaitė)

Dėl mylimos sesers-dukters Linos mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Reginą Kilikevičiūtę ir jos mamą.
Bendradarbiai

3207

Išėjo Jis į ten, iš kur negrįžta niekas, palikdamas artimųjų 
širdyse vien skausmą, ilgesį ir liūdesį.
Dėl sūnaus-brolio Kęstučio MAČIO mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionio mamą, seseris ir visus artimuosius.
Bebrininkų kaimo bendruomenė

3208

Tokios dienos – išskrenda paukščiai, krinta lapai... Tokia skaudi 
lemtis – į Amžinybę išeina brangūs žmonės.
Dėl mylimo brolio Zigmo mirties nuoširdžiai užjaučiame Gediminą 
Markauską ir jo šeimą.
Kubilienė, Petrušauskienė, Bekerienė, Birštonai, Vyšniauskai, 
Jaudegienė

3209

UŽJAUČIAME

DĖKOJAME
Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome mūsų mylimą 
mamą-močiutę-prosenelę Joaną KAŠINSKIENĘ.

Nuoširdžius padėkos žodžius tariame Alvito parapijos klebonui 
Vytautui Kajokui, draugams, giminėms, bendradarbiams, kaimy-
nams, laidojimo paslaugų įmonės „Kaspinas“ darbuotojams ir 
visiems, kurie mūsų skausmo valandomis buvo kartu.

Sūnūs su šeimomis, anūkai ir proanūkiai
3210

• GËLËS
• ÞVAKËS
• ÞIEBTUVËLIAI

UAB „Vilkastos prekyba“
parduotuvėse adresu:

S. Daukanto g. 31, Vilkaviškis,
Vištyčio g. 40, Kybartai.

Užsk. 3211



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Kambarinių gėlių žiedai mėgina kompensuoti vystantį gamtos grožį. 
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

Ar tai syk lin ga sa ky ti „či li“, 
„či li pi pi rai“?
Či li (či lis) yra  ne var to ti na sve ti my bė. 
Kal bė da mi tai syk lin gai tu rė tu me sa ky ti 
ait rio ji pa pri ka, pvz., sa lia mis su ait rio sio-
mis pa pri ko mis, ait rių jų pa pri kų sriu ba 
(troš ki nys).

KALBOS PATARIMAI

Spalio 5-oji – 
Tarptautinė mokytojų diena
Tarptautinė šypsenos diena

Spalio 6-oji – 
Kūno kultūros ir sporto diena

Spalio 7-oji – 
Krašto apsaugos diena
Diena už orų darbą

DIENOS

Spalio 5 d. 
Donata, Gilda, Palemonas, Placidas

Spalio 6 d. 
Brunonas, Budvydas, Brutenis, 
Eismantas, Renata, Renatas, Vytenė

Spalio 7 d. 
Eivina, Justina, Justė, Morkus

Spalio 8 d. 
Arminas, Brigita, Benedikta, Daugas, 
Demetras, Galvilė, Sergijus

s

s

s

s

VARDINĖS

Astrologinė prognozė / 10-08 – 10-14
Avi nams bus sun ku su si tai ky ti 
su kai ku riais ap ri bo ji mais, si tua-
ci jos pa si kei ti mu. Bai min si tės 
bū ti ap gau ti ar iš nau do ti. Gal būt 
at siim si te sko lą, gau si te kom-
pen sa ci ją, drau di mo iš mo ką.

Jau čiams pa ta ria ma ne pra ras ti 
kant ry bės ir at sar gu mo. Ne pa si-
ti kė si te ko le go mis, vir ši nin kais, 
ne ri mą kels išau gęs prie šin gos 
ly ties kap ri zin gu mas. Pa lau ki te, 
kol at lėgs am bi ci jos.

Dvy nius džiu gins flir tai, ho bis, 
ne kal tos vai kų iš dai gos, ta čiau 
stre są ga li su kel ti ne pla nuo tai 
pa kry pę ak tua lūs rei ka lai. Apsk-
ri tai, jei esa te svei ki, tai sa vai tė 
bus ga na ūkiš ka ir dar bin ga.

Vė žiams rū pės, kas vyks ta su 
ar ti mais žmo nė mis bei jų san ty-
kiais. Ga li kil ti min čių apie gy ve na-
mo sios vie tos kei ti mą, pir ki nius, 
re mon tą. Ti kė ti nos ner vin gos, 
ne prog no zuo ja mos si tua ci jos.

Liū tus ne nu ma ty tos pro ble mos 
ga li iš muš ti iš vė žių. Pa ža bo ki te 
spon ta niš ku mą, nes po lin kis ri-
zi kuo ti ga li baig tis ne kaip. Daug 
dė me sio rei ka laus na mų ūkio, 
nuo sa vy bės, šei mos rei ka lai.

Mer ge lės tik riau siai im sis spręs-
ti pi ni gi nes, tur ti nes pro ble mas. 
Tik ne vir šy ki te iš lai doms skir tos 
su mos. Ven ki te per ne lyg at vi rai 
pa sa ko ti apie sa ve ir ki tus, vel tis 
į int ri gas.

Svars tyk lės jaus ener gi jos, azar-
to pliūps nius, kū ry bi nį po lė kį, 
no rą pir ki niais ir pra mo go mis 
le pin ti vai kus, my li muo sius. 
Ta čiau bus ne leng va, jei gu tu ri te 
fi nan si nių rū pes čių.

Skor pio nams bus sun ku įtik ti 
ap lin ki niams, o taip no rė sis 
bū ti svar biems, rei ka lin giems. 
Ar ti muo sius tur būt nu ste bin si te 
at vi res nė mis nei pa pras tai sa vo 
emo ci jo mis, jaus mais.

Šau liams pra var tu kai ku riuos 
dar bus pa ves ti ki tiems, kad 
ne pa tir tų per di de lių krū vių. 
Ven ki te abe jo ti nų san dė rių. Ga li 
išaiš kė ti pa slap tys ar klas tos. 
At si ri bo ki te nuo sve ti mų įta kų.

Ožia ra giams bus ne leng va at si-
kra ty ti įky rių min čių, su si ju sių 
su dar bu, svei ka ta. Iš pu siaus vy-
ros ves sa vo tai syk les dik tuo-
jan tys as me nys, nes pa tys 
no rė si te ly de riau ti.

Van de niams at si ras prie žas čių 
ne ri mau ti dėl savo sta tu so, 
au to ri te to. Bai min si tės, kad 
nei šaiš kė tų gar bės ne da ran tys 
da ly kai. Ne si py ki te su tais, ku-
riuos my li te.

Žu vys bus nu si tei ku sios ko vo ti 
dėl fi nan si nių ar vers lo in te re sų, 
vi suo me ni nės pa dė ties bei ki tų 
svar bių da ly kų. Bet ko kio je sri-
ty je trokš ta mą re zul ta tą lems 
au to ri te tai bei jū sų ži no mu mas.

ELTA

Šian dien per Lie tu vą slinks šil ta sis at-
mos fe ros fron tas. Pro tar piais ly nos, 
pūs vi du ti nio stip ru mo piet va ka rių vė-
jas. Tem pe ra tū ra sieks 10–15 laips nių 
ši lu mos.

Šeš ta die nį dan gus spar čiai gied rės, 
dvelks ne stip rus piet va ka rių, pie tų vė-
jas. Ra mią nak tį kai kur nu si drieks rū-
kas. Ry tą oras at vės iki 6–11 laips nių 
šilumos, o die ną le pins sau lė ti, sau si 
ir ra mūs orai. Ant ro je die nos pu sė je 
ter mo met rai ro dys 14–18 laips nių ši-
lu mos.

Sek ma die nį oras iš liks pa na šus. 
Bus sau lė ta, tem pe ra tū ra kils iki 13–16 
laips nių.

Sa vait ga lį – 
ra mūs orai
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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 rugsėjo 28 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 3192 ir 9875. 

s

Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Vil ka viš ky je
Šį sa vait ga lį ra jo no krep ši nio mė gė jai 
kvie čia mi į Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė-
ries pa grin di nės mo kyk los spor to sa-
lę, ku rio je vyks tur ny ras ra jo no me ro 
tau rei lai mė ti. Rung ty niaus vai kų ir 
suau gu sių jų eki pos. Tiek šeš ta die nį, 
tiek sek ma die nį vai kai žais ti pra dės 
10.15 val., suau gu sie ji – 15.15 val. Tur-
ny re da ly vaus ir Lie tu vos re gio nų tau-
rės ko voms be si ruo šian tis Vil ka viš kio 
„Per las“.

Vil ka viš kio vie šo ji bib lio te ka kvie čia 
pa si džiaug ti jau kia vel tų dir bi nių pa-
ro da „Kris ti nos Al ke vi čie nės ran kų ste-
buk lai“. Pa ro da veiks spa lio mė ne sį.

Spa lio 23 d., 10 val., Vil ka viš kio ra jo no 
neį ga lių jų žmo nių są jun ga or ga ni zuo ja 
iš vy ką į Drus ki nin kų van dens pra mo-
gų par ką. No rin tie ji va žiuo ti pra šo mi 
kreip tis ad re su: Mai ro nio g. 25, Vil ka viš-
kis, tel. 8 652 18 033.

Ky bar tuo se
Spa lio 6 d. Ky bar tų spor to aikš ty ne 
(blo gu oru „Sau lės“ pro gim na zi jos sa-
lė je) vyks suau gu sių jų krep ši nio tur ny-
ras 3x3 Juo zo Ieš man ta vi čiaus tau rei 

s

s

s

s

lai mė ti. Nuo 12 val. į ren gi nį kvies „Ky-
bar tų“ or kest ras ir šo kė jos bei due tas 
„Pop du“. Rung ty nių pra džia – 13 val. 
Šoks stu di jos „Šo kan tys ba te liai“ gru-
pė „KI BA“, vi si bus kvie čia mi ska nau ti 
šven ti nės ko šės.

Lan ke liš kiuo se
Spa lio 7 d., 12 val., Lan ke liš kių baž ny-
čio je bus šven čia mi Šv. Pran ciš kaus 
Asy žie čio at lai dai. Po šv. Mi šių, 13.30 
val., Klam pu čių bend ruo me nės na muo-
se vyks šven tė „Skam ba lai ko si dab ri-
niai la šai“, skir ta Tarp tau ti nei pa gy ve-
nu sių žmo nių die nai. 

Sve čiuo sis mė gė jų teat ras „Gluos-
nė“, vyks A. Tup čiaus kie nės ir L. Šid-
laus kie nės rank dar bių pa ro da.

Ož ka ba liuo se
Per Sū du vos mė gė jų teat rų fes ti va lį 
„At ža ly nas“ Jo no Ba sa na vi čiaus gim-
ti nė je bu vo ati da ry ta tau to dai li nin kų 
Da nu tės Ka su lai tie nės, Sau le nos Va-
lat kai tie nės ir Sau liaus Tu me lio šiau-
di nių so dų pa ro da. Or ga ni za to riai 
kvie čia at vyk ti į Ba sa na vi čy nę ir pa si-
gė rė ti pui kių dar bų pa ro da, ku ri veiks 
iki spa lio 14 d.

s

s

KAS? KUR? KA DA?

Ar Jums trukdo šunų kelia-
mas triukšmas?

Nekreipiu į tai dėmesio. 
46 (55 %)

Mane tai nervina. 
26 (30 %)

Dėl to turėjau konfliktų. 
3 (4 %)

Su šia problema nesusiduriu. 
10 (11 %)

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Svarstyklės (09 23–10 23)

Delčia iki spalio 8 d.

07:26
18:49
11:23

Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 85 
skaitytojai.
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