
Viš ty čio ežero tar ša iš ju di no 
vi sas ins ti tu ci jas
Pras ti mau dyk lių ty ri mų ro dik-
liai, žy din tis van duo, o ga liau-
siai ir gy ven to jų už fik suo tas 
gam tos ter ši mas pa pik ti no vi-
suo me nę. Kas kal tas, kad Su val-
ki jos pa si di džia vi mas – Viš ty čio 
eže ras tam pa ne bes ve tin gas 
poil siau to jams?

Ne be pa ts šva riau sias
„Viš ty čio eže ras – tai ne tik di džiau sias 

ir gi liau sias Su val ki jos kraš to eže ras, bet ir, 
kas ne pap ras tai svar bu, – pa ts šva riau sias. 
Ne vel tui Viš ty čio eže ras daž nai va di na mas 
„Eu ro pos Bai ka lu“, – it su si ta rusios tą pa tį 
sa ki nį kar to ja įvai rios in ter ne to sve tai nės.

Ap mau du, bet rei kia pri pa žin ti, kad in-
for ma ci ja – ge ro kai sens te lė ju si. Daug me-
tų at lie ka mi vie nin te lės ofi cia lios Viš ty čio 
mau dyk los ty ri mai nuo lat pa ro do eže ro 
van de ny je esant per di de lį kie kį žar ni nių 
laz de lių ir en te ro ko kų.

Žmo nės ne ri mau ja ir dėl daž nai žy din-
čio van dens. Moks li nin kai tei gia, jog pa grin-
di nės me džia gos, ska ti nan čios dumb lių dau-
gi ni mą si ir van dens žy dė ji mą, yra fos fo ras 
bei azo tas, ku rie į ap lin ką pa ten ka su ter ša-
lais – bui ti nė mis nuo te ko mis ir žem dir bys-
tė je nau do ja mo mis che mi nė mis bei or ga ni-
nė mis me džia go mis. Kai prie to pri si de da 
pa lan kios kli ma to są ly gos – karš ti ir ra mūs 
orai – van duo žy di dar in ten sy viau.

Ko dėl nie kas ne siaiš ki na?
„Dau gy bę me tų van dens ty ri mai yra 

blo gi. Ši to kio dy džio eže ras, o už terš tu mas 
ran da mas daž niau ne gu ge ro kai ma žes nia-
me Pae že rių eže re, ša lia ku rio yra ir ko lek-
ty vi nių so dų, gy ve na mų jų na mų. Bet fak tą 
kons ta tuo ja – ir to liau vi si sė di ran kas su-
dė ję. Ar bent kas pa ban dė aiš kin tis, iš kur 
ta tar ša? Ki ta pus mau dyk los yra dir ba mi 
lau kai, juos ūki nin kai trę šia mėš lu. Per lau-
kus te ka upe lis – nea be jo ju, kad po lie taus 
vis kas su bė ga į eže rą“, – kal bė jo į re dak ci ją 
pa skam bi nęs ra jo no gy ven to jas.

Ki tas skai ty to jas bu vo įsi ti ki nęs, kad 
van duo ter šia mas bui ti nė mis nuo te ko mis. 
„Viš ty ty je juk nė ra nuo te kų su rin ki mo sis te-

mos. Pa si do mė ki te, kur jas de da poil sia vie-
tės, gy ven to jai“, – siū lė vy riš kis.

Žmo nės ste bė jo si, ko dėl tiek me tų van-
duo ti ria mas tik vie no je vie to je. Juk dau-
giau mė gi nių pa ro dy tų bend rą vaiz dą, gal 
ir ter šė jus ras ti bū tų pa pras čiau. Be to, ir 
poil siau to jai ži no tų, ar mau dy tis ne ga li ma 
vi sa me eže re, ar tik vie no je mau dyk lo je.

Su šau kė pa si ta ri mą
Ra jo no mau dyk lų van dens ty ri mai at lie-

ka mi Na cio na li nės vi suo me nės svei ka tos 
prie žiū ros la bo ra to ri joje Kau ne Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos už sa-
ky mu. Šiuo me tu Sa vi val dy bė ne tu ri svei-
ka tos prie žiū ros spe cia lis to, tad jo funk ci jas 
lai ki nai at lie kan tis vyr. ci vi li nės sau gos spe-
cia lis tas Ro ber tas Fi še ris tvir ti no, kad sa vi-
val dos prie vo lė – iš tir ti ofi cia lias mau dyk-
las, o Viš ty ty je to kia yra tik vie na.

„Iš kur ta tar ša – jau ne mū sų, o ap lin-
ko sau gos rei ka las, jie tu ri dirb ti sa vo dar-
bą ir tik rin ti be mū sų pra šy mo. Pa žiū rė ki-
te į poil sia vie tes, kur ma tė te siurb li nę ar 
nuo te kų va ly mo įren gi nius? Aš ne ma čiau! 
Ir ne rei kia vi sų šu nų su kar ti ant vie tos sa-

vi val dos“, – suir zo R. Fi še ris.
Pa kal bin ta Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci-

jos di rek to riaus pa va duo to ja Dai va Rik lie-
nė į ke lia mą pro ble mą pa žiū rė jo pla čiau. 
Ji su kvie tė pa si tar ti tiek at sa kin gus Sa vi val-
dy bės as me nis, tiek vie nin te lį li ku sį ra jo no 
ap lin ko sau gi nin ką Vi tą Ba ką.

„Priė mė me spren di mą ty ri mus paim ti 
pen kio se vie to se: pa tvir tin to je mau dyk lė je, 
prie tri jų poil sia vie čių ir va di na ma ja me vi-
lų ra jo ne. Taip pat nu ro dė me Viš ty čio se niū-
nui mau dyk lė se pa ka bin ti in for ma ci ją, kad 
šiuo me tu re ko men duo ja ma ne si mau dy ti. 
O Ap lin kos ap sau gos agen tū rai su ra šė me 
raš tą, kad pa tik rin tų, ar ten veik lą vyk dan-
čios įmo nės tu ri kvi tus už iš vež tas nuo te-
kas“, – pa sa ko jo D. Rik lie nė.

Ro dė vie ni į ki tus
Ap lin kos ap sau gos de par ta men to Ma-

ri jam po lės val dy bos vir ši nin kas Gin ta ras 
Če sai tis tei gė, kad bak te rio lo gi nių van-
dens ty ri mų (jie pa ro do žar ni nių laz de lių 
ir en te ro ko kų kie kį) ap lin ko sau gi nin kų la-
bo ra to ri ja ap skri tai neat lie ka.

Nukelta į 2 p.]

Kol nė ra nau jau sių ty ri mų re zul ta tų, ofi cia lia me Viš ty čio pa plū di my je mau dy-
tis ne re ko men duo ja ma. Autorės nuotr.  
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Lie pos 13 d. Lie tu vos svei ka tos moks lų 
uni ver si te to li go ni nės Kau no kli ni ko se ap-
do va no ti Kau no re gio no me di kai, ku rių 
pa stan gos pa dė jo su val dy ti ko ro na vi ru-
so (CO VID-19) pan de mi ją. Dė ko da mas už 
pa siau ko jamą dar bą, svei ka tos ap sau gos 
mi nist ras Au re li jus Ve ry ga jiems įtei kė 
me da lius „Už reikš min gą in dė lį Lie tu vos 
žmo nių svei ka tai“. Šie spe cia liai su kur ti 

me da liai įteik ti Kau no kli ni kų ir jų koor di-
nuo ja mų įstai gų me di kams, karš čia vi mo 
kli ni kų, la bo ra to ri jų ir mo bi lių punk tų 
dar buo to jams.

Tarp mi nist ro ap do va no tų jų bu vo ir 
5 vil ka viš kie čiai: Vil ka viš kio li go ni nės di-
rek to rius Li nas Bla žai tis bei šios įstai gos 
karš čia vi mo kli ni kos va do vė Eri ka Ta ma-
liū nai tė, Vil ka viš kio pir mi nio svei ka tos 

prie žiū ros cent ro va do vė Dan guo lė Al mo-
nai tie nė, Sa vi val dy bės vi suo me nės svei-
ka tos biu ro va do vė Lau ra Sa daus kie nė 
ir ra jo no Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di-
rek to riaus pa va duo to ja, ope ra ci jų cent ro 
koor di na to rė ir va do vė Dai va Rik lie nė. Šių 
ko vai su ko ro na vi ru so in fek ci ja daug pa-
stan gų dė ju sių žmo nių kan di da tū ras ap do-
va noti pa tei kė ra jo no Sa vi val dy bės me ras 
Al gir das Nei ber ka, at si žvel gęs į kan di da tų 
pa stan gas ir nuo pel nus, kad mū sų ra jo ne 
ne plis tų pa vo jin gas vi ru sas.
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Mi nist ras vil ka viš kie čius ap do va no jo me da liais
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KA ME ROS
De vy nių ra jo no se niū ni jų te ri to ri jo se 
pra de da mos mon tuo ti  vaiz do ste bė-
ji mo ka me ros. Nau jos kar tos vaiz do 
ste bė ji mo ka me ras nu ma ty ta įreng ti 
Bart nin kų, Gra žiš kių, Ke tur va la kių, Ky-
bar tų, Klau su čių, Pa je vo nio, Pil viš kių, 
Vir ba lio ir Viš ty čio se niū ni jo se. Pla tes-
nis vaiz do ste bė ji mo ka me rų tink las 
pa de da su ma žin ti van da liz mo ir chu li-
ga niz mo at ve jų, grei čiau at skleis ti nu-
si kal ti mus ir vie šo sios tvar kos pa žei di-
mus.

ŠACH MA TŲ MĖ GĖ JAMS
Vi si šach ma tų en tu zias tai lie pos 20 d., 
18 val., kvie čia mi į Vil ka viš kio J. Ba sa-
na vi čiaus aikš tę, kur vyks Tarp tau ti nei 
šach ma tų die nai pa mi nė ti skir tos var-
žy bos mies to se niū no tau rei lai mė ti. 
Už si re gist ruo ti į tur ny rą ga li ma elekt-
ro ni niu pa štu daliajaskuniene@yahoo.
com ar ba tel. 8 682 14 722. Da ly viams 
ne tai ko mas am žiaus cen zas, nė ra star ti-
nio mo kes čio.

JU BI LIE JUS
Vil ka viš kio ra jo no „Ro ta ry“ klu bas, įkur-
tas 1998 m., o inau gu ruo tas 2000 m., 
ne se niai pa mi nė jo sa vo dvi de šimt me tį. 
Šven tė vy ko Pae že rių dva re. Per ren gi-
nį klu bo pre zi den to re ga li jas iš Ma riaus 
Ja sai čio pe rė mė nau jo ji or ga ni za ci jos 
va do vė Al ma Fi na gė je vie nė.

Lie tu vo je šiuo me tu vei kia 56 „Ro ta-
ry“ klu bai, juo se yra 1656 na riai. „Ro ta-
ry“ yra pa sau li nė or ga ni za ci ja, ku rios 
na riai kei čia si idė jo mis ir ima si veiks-
mų, kad su kur tų il ga lai kius po ky čius 
bend ruo me nė se, sa vo ly de rys tę bei 
kom pe ten ci ją nau do ja spręs da mi so cia-
li nes pro ble mas.

CI VI LI NĖ SAU GA
Tre čia die nį Vil ka viš ky je, J. Ba sa na vi-
čiaus aikš tė je, ku rį lai ką sto vė jo mė ly-
na pa vė si nė. Jo je Kau no prieš gais ri nės 
gel bė ji mo val dy bos Ci vi li nės sau gos 
sky riaus spe cia lis tai kar tu su Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bės vyriausiuoju 
ci vi li nės sau gos spe cia lis tu Ro ber tu 
Fi še riu vyk dė in for ma ci nę ak ci ją. Gy-
ven to jai bu vo su pa žin di na mi su at-
nau jin ta Lie tu vos pa si ren gi mo ekst re-
ma lio sioms si tua ci joms sve tai ne www.
lt72.lt. Spe cia lis tai pa sa ko jo, kad jo je 
ga li ma su ži no ti, kaip pa si reng ti ir kaip 
elg tis įvy kus ne lai mei, kaip gau ti in-
for ma ci jos su si klos čius ekst re ma lia jai 
si tua ci jai ir kt. Taip pat pa ro dy tas fil-
mu kas apie Bal ta ru si jo je sta to mą Ast-
ra vo ato mi nę elekt ri nę ir jos ke lia mas 
grės mes Lie tu vai.
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AKTUALIA TEMA

Pir ma die nį vil ka viš kie čių de le ga ci ja vy ko į Lie tu vos svei ka tos moks-
lų uni ver si te to li go ni nės Kau no kli ni kas, kur svei ka tos ap sau gos 
mi nist ro Au re li jaus Ve ry gos bu vo ap do va no ti me da liais.

Sei mo na rys  Al gir das 
But ke vi čius lan ky sis 
Vil ka viš ky je
Sei mo na rys Al gir das But ke vi čius lie-
pos 21 d., ant ra die nį, nuo 9 iki 11 
val., Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy-
bė je (S. Nė ries g. 1, 104 kab.) priims 
gy ven to jus. Iš anks to re gist ruo tis ne-
rei kia.

Pa si tei rau ti ga li ma tel. 8 679 47 
761.

Užsk. 1622
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„Kaip gy ven to jai tvar ko nuo-
te kas, tu ri rū pin tis ir baudas 
skirti Sa vi val dy bė. Jos pa tvir-
tin to se Gy ve na mų jų vie to vių 
ir šva ros tai syk lė se nu ro dy ta, 
kad žmo nės pri va lo tu rė ti do-
ku men tus už nuo te kų iš ve ži mą 
per pa sku ti nius 12 mė ne sių. Į 
mus iki šio at ve jo dėl Viš ty čio 
už terš tu mo nie kas ne si krei pė. 
Ta čiau jei tei gia te, kad tar ša iki 
eže ro ga li ati te kė ti kaž ko kiu ka-
na lu, už sa ky si me, kad mū sų la-
bo ra to ri jos spe cia lis tai paim tų 
iš jo mė gi nį. Kaip mi nė jau, bak-
te rio lo gi nių ty ri mų ne da ro me, 
bet ga li me pa žiū rė ti or ga ni nę 
tar šą. Taip pat pa si do mė si me, 
kur iš lei džia nuo te kas prie eže-
ro esan čios poil sia vie tės“, – sa-
kė G. Če sai tis.

Iš cis ter nos – į duo bę
Taip jau su ta po, kad „San-

ta kai“ pra dė jus do mė tis eže ro 
tar ša, ki tą die ną in ter ne te pa si ro dė gy ven-
to jo už fik suo tas vaiz das, kaip lau kuo se iš 
cis ter nos į grio vį pi la mas neaiš kios kil mės 
skys tis. Nuot rau ko mis ir vaiz do me džia ga 
pa si da li jęs žmo gus tei gia, jog ka na li za ci jos 
tu ri nį bu vu sių fer mų te ri to ri jo je iš pi la vie-
nos Viš ty čio kai mo tu riz mo so dy bos dar-
buo to jas.

„Tai tę sia si ne vie nus me tus, kiek man 
ži no ma, bet iki šiol ne bu vo ga li my bės to už-
fik suo ti“, – to kia gy ven to jo pa teik ta in for-
ma ci ja yra in ter ne to po rta le lry tas.lt. Pats 
vers li nin kas žur na lis tams tei gia, kad už fik-
suo ti vaiz dai yra ble fas.

Nu va žia vę į Viš ty tį ap žiū rė jo me žmo-
gaus nu fil muo tą vie tą. Duo bė, į ku rią iš cis-
ter nos bu vo pi la mi ter ša lai, nuo eže ro yra 
maž daug ki lo met ro at stu mu. Ru da me skys-
ty je plū du ria vo kaž ko kios at lie kos, dvo kė 
ka na li za ci jos smar vė. Bu vo aki vaiz du, kad 
ke lias iki pat šios duo bės yra in ten sy viai 
nau do ja mas.

Pi la ir... pils?
Pa kal bin ti vie ti niai gy ven to jai tvir ti no, 

]

kad nuo te kos į duo bę ve ža mos daug me tų.
„Bent kar tą per sa vai tę – tik rai ma to-

me. Bū na, kad ne ga li me kie me šaš ly kų iš-
si kep ti, nes kai nuo tos pu sės vė jas – vis kas 
ap link pra smirs ta. Kar tais at va žiuo ja trak-
to riai, kar tais di de lė ma ši na. Vi si vie ti niai 
tai ži no, bet nie kur ne si krei pia, gal ne no ri 
pro ble mų. Kas ir kie no nuo te kas ve ža, mes 
ne ži no me. Bet kur iki šiol bu vo se niū nas, 
re gio ni nio par ko di rek ci ja, ap lin ko sau ga? 
Tie sa, šią sa vai tę sru to ve žiai ne be va žiuo ja, 
gal ter šė jai iš si gan do pa si ro džiu sios in for-
ma ci jos“, – kal bė jo dvi Viš ty čio gy ven to jos.

Ki tas su tik tas žmo gus tik mo jo ran ka 
ir sa kė esan tis tik ras, jog į ap lin ką pa ten ka 
tiek įmo nių, tiek gy ven to jų nuo te kos, mat 
jų tie siog nė ra kur dė ti, o pa pras tiems žmo-
nėms iš si kvies ti at lie kų tvar ky to jus – per 
bran gu.

Vy res nio am žiaus viš ty čio kė svars tė, 
kad už drau dus pil ti ka na li za ci jos tu ri nį 
į šią duo bę nie ko ge ro ne bus. Esą iki šiol 
nuo te kos bent jau bu vo pi la mos vie no je 
vie to je, o da bar bi jos jas ten vež ti, tai nak tį 
pils tys lau kuo se ir pa krū mė se.

Ne tu ri kaip at si kra ty ti
Nors kal bin ti gy ven to jai 

vie nu bal su tvir ti no, kad Viš ty-
čio se niū nas ne ga li apie to kius 
da ly kus ne ži no ti, pa ts Bro nis la-
vas Po li ta bū tent taip ir tei gė 
– iki šiol apie tai ne gir dė jęs.

„Ten dar ko lū kių lai kais 
mes da vo nu gai šu sius gy vu lius 
ir, kiek pa si do mė jau, to je vie to-
je jo kio nu te kė ji mo nė ra. O kas 
ir ką ten py lė – ne ži nau. Kur gy-
ven to jai ar įmo nės de da nuo te-
kas – klaus ki te ap lin ko sau gos, 
aš ne tik ri nu. Ne pa mirš ki me 
ir to fak to, kad ke tu ri penk ta-
da liai eže ro pri klau so Ru si jos 
te ri to ri jai. Kaip pa tik rin ti, kas 
ten vyks ta?“ – svars tė se niū-
nas.

Tiek B. Po li ta, tiek Viš ty čio 
re gio ni nio par ko di rek to rius 
Ne ri jus Paš kaus kas tei gė ma-
nan tys, kad duo bė, į ku rią 
bu vo pi la mos nuo te kos, su ne-
to lie se eže ro link te kan čiu ka-
na lu ne su si sie kia, ne bent – per 

grun ti nius van de nis.
Vis gi blo giau sia, anot abie jų val di nin-

kų, kad Viš tyty je nė ra nuo te kų sis te mos. 
Mies te lis kaž ka da bu vo įtrauk tas į mū sų 
ra jo no nuo te kų tvar ky mo inf rast ruk tū ros 
plėt ros pro jek tą, bet me tams bė gant dėl 
per ma žo gy ven to jų skai čiaus iš šio pro jek-
to iš brauk tas.

„Aš siū liau da ry ti vie ti nius va ly mo įren-
gi nius, į ku riuos žmo nės su vež tų nuo te kas, 
bet ši min tis įgy ven din ta ne bu vo. Blo gai, 
juk 21 am žius, vi si na muo se tu ri tua le tus. 
Kai mo žmo gus ir taip nu skriaus tas – iš jo 
atim ta am bu la to ri ja, po li ci ja, mo kyk la, jis 
ne tu ri ir nuo te kų su rin ki mo sis te mos. Tai 
gal ve ža ir pi la kur pa kliu vo – kas ant sa-
vo že mės, kas ant sve ti mos... Be abe jo, taip 
bū ti ne tu rė tų. Ga li ma skir ti bau das, bet 
pro ble mos tai neišsp ręs. Ma nau, rei kė tų 
in ves tuo ti į nuo te kų va ly mą“, – kal bė jo N. 
Paš kaus kas.

Už sa kė vie ną kar tą
Ar ti miau sia Viš ty čiui nuo te kų va lyk-

la yra Ky bar tuo se, nuo te kų iš siur bi mo ir 

iš ve ži mo pa slau gą at lie ka UAB „Ky bar tų 
dar na“. Pa si do mė jo me, kiek kar tų šie met 
iš Viš ty čio mies te lio to kia pa slau ga bu vo 
už sa ky ta. Bend ro vės di rek to riaus pa va duo-
to ja Ra mu tė Jab lons kie nė ma žu mą pa svars-
čiu si pa sa kė: „Ne la bai daug... Šie met – gal 
vie ną kar tą. Dar vie nas šiuo me tu už si ra šęs 
į ei lę“.

UAB „Vil ka viš kio van de nys“ di rek to rių 
Ra mū ną Ka šins ką su to kiu klau si mu tik 
pra juo ki no me. „Jei ne si kvie čia ky bar tie čių, 
ne gi ma no te, kad pa slau gą už si sa kys pas 
mus? Ne, mes su tar čių su Viš ty čio gy ven to-
jais ar įmo nė mis ne sa me su da rę“, – kal bė jo 
di rek to rius.

Ta čiau iš gir dus, kiek to kia pa slau ga 
kai nuo tų ve žant nuo te kas į Ky bar tus, juo-
kin ga ne bu vo. „Vie nas 3 ku bi nių met rų iš-
ve ži mas – apie 70 eu rų. Čia skai čiuo ja ma ir 
dar buo to jo dar bas, ir nuo te kų pri sta ty mas 
į van den va lą, ir ki lo met ra žas – vis kas“, – sa-
kė R. Jab lons kie nė.

Lauk si me re zul ta tų
Ne vie nas iš kal bin tų pa šne ko vų tei gė, 

kad vi suo se ato kiuo se Lie tu vos kam pe liuo-
se, kur nė ra bui ti nių nuo te kų sis te mos, ras-
tu me ana lo giš ką si tua ci ją. Tik ki tur nė ra 
to kių di de lių ir gra žių eže rų, į ku riuos, virs-
tan čius žar ny no bak te ri jų vei syk lo mis, li pa 
mau dy tis mū sų pa čių vai kai.

Šiuo me tu dvi la bo ra to ri jos paė mu sios 
van dens ty ri mus skir tin go se vie to se. Ap lin-
ko sau gi nin kai aiš ki na si, kur nuo te kas de da 
prie eže ro esan čių poil sia vie čių sa vi nin kai. 
Klau si mai pa teik ti ir Ap lin kos mi nis te ri jai, 
Ap lin kos ap sau gos de par ta men tui. Tad 
vi sų at sa ky mų bei ty ri mų re zul ta tų lauk si-
me, o su lau kę skelb si me spau do je.

Dau ge lis pri si me na at ve jį, kai prieš 
pen ke rius me tus bu vo su pu to ju si Še šu pė, 
ma siš kai iš gai šo žu vys. Nors to je vie to je sto-
vė jo skal bi mo mil te lius fa suo jan ti įmo nė, 
ty ri mas „nu sken do“ kar tu su che mi ka lais 
– kal tų dėl upės tar šos su ras ta ne bu vo.

Tad la bai no ri si ti kė tis, kad šį kart ins ti-
tu ci jų su ju di mas duos kaž ko kių re zul ta tų. 
O liūd niau sia bus, jei iš si pil dys vie no iš pa-
šne ko vų žo džiai: „Vis kas ap rims – ir bus 
kaip bu vę. Kol ne bus nuo te kų tink lų, nie-
kas ne pa si keis – ne pa dės nei ži niask lai da, 
nei ap lin ko sau ga...“

Viš ty čio ežero tar ša iš ju di no vi sas ins ti tu ci jas

Mi nist ras vil ka viš kie čius ap do va no jo me da liais
Atkelta iš 1 p.

Ra jo no va do vas sa kė, kad pa dė kos žo-
džių ir ap do va no ji mų ver ti la bai daug 
ra jo no gy ven to jų, grės min gu me tu 
su si tel kusių, au ko jusių sa vo lai ką, ri-
zi ka vusių svei ka ta, kad ap sau go tų ki-
tus ir iš veng tų vi ru so pli ti mo. Tai ne 
tik me di kai, tie sio giai dir bę grės min-
go mis są ly go mis, Ekst re ma lių ope ra-
ci jų cent ro ko man da, ne skai čia vu si 
dar bo va lan dų ir dir bu si iš ti so mis 
pa ro mis, vi suo me ni nių or ga ni za ci-
jų at sto vai, ap rū pi nę ri zi kos gru pės 
žmo nes bū ti niau siais pro duk tais, bet 
ir vi si tie, ku rie dir bo per ka ran ti ną 
tam, kad mū sų ra jo no žmo nėms nie-
ko ne trūk tų.

Tad at rink ti tik pen kias kan di da-
tū ras ap do va no ti me rui ne bu vo taip 
pa pras ta. Vis gi iš rink ti tie, ku riems 
te ko di džiau sia naš ta ir at sa ko my bė 
be si rū pi nant ra jo no gy ven to jų sau gu-
mu.

„Tie žmo nės ėmė si drą sių žings-
nių tie sio gi nės grės mės aki vaiz do je. 
Mes su val dė me vi ru są ir mū sų ra jo-
ne ne bu vo nė vie no vie ti nio už kra to 
at ve jo – tik įvež ti niai. Jei kil tų ant ra 
vi ru so ban ga, nea be jo ju, kad da bar 
bū tu me jai tin ka mai pa si ruo šę“, – kal-
bė jo A. Nei ber ka.

Įteik da mas me da lius svei ka tos ap sau-

]

gos mi nist ras A. Ve ry ga dė ko jo spe cia lis-
tams už kil nų, nuo šir dų ir pa siau ko jamą 

dar bą pir mo sio se gre to se, su val dant ko ro-
na vi ru so pli ti mą.

„Ši pan de mi ja mums vi siems bu-
vo di džiu lis iš šū kis, bet jums te ko 
ypa tin ga mi si ja – žvel giant prie šui 
tie siai į akis ir ri zi kuo jant sa vo svei-
ka ta gel bė ti ki tų žmo nių gy vy bes. 
Vi sa Lie tu va dė ko ja jums už tai, kad 
ne skai čia vo te va lan dų, kad sten gė tės 
dėl kiek vie no žmo gaus ir reikš min-
gai pri si dė jo te prie Lie tu vos sėk mės 
is to ri jos su val dant ko ro na vi ru so pli-
ti mą“, – įteik da mas ap do va no ji mus 
kal bė jo A. Ve ry ga.

Anot mi nist ro, šią sėk mės is to ri-
ją lė mė ne tik pro fe sio na lus dar bas 
su pa cien tais, bet ir me di kų teik tos 
idė jos bei pa siū ly mai, jų ini ci juo tos 
nau jo vės. La bai svar bus bu vo ir mo-
kė ji mas dirb ti kar tu.

„Prieš ko ro na vi ru so iš šū kį sto jo-
me su glau dę pe čius, su vie ni jo me skir-
tin gų sri čių spe cia lis tų tu ri mas ži nias 
ir vi si dir bo me kaip vie na ko man da: 
epi de mio lo gai, in fek to lo gai, me di kai, 
vi suo me nės svei ka tos spe cia lis tai, ki-
ti eks per tai. Mo kė jo me klau sy tis vie ni 
ki tų ir pa dė ti vie ni ki tiems – tai bu vo 
mū sų stip ry bė“, – sa kė svei ka tos ap-
sau gos mi nist ras.

Me da liai „Už reikš min gą in dė lį 
Lie tu vos žmo nių svei ka tai“ ar ti miau-
siu me tu bus įteik ti ir ki tų re gio nų 

me di kams.
„San ta kos“ inf.

Medaliais „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“ apdovanoti Linas Blažaitis, 
Daiva Riklienė, Laura Sadauskienė ir Erika Tamaliūnaitė įsimintiną progą įamžino prie 
Kauno klinikų. Pauliaus VASILAVIČIAUS nuotr.  

S

Į šią duo bę, vie ti nių gy ven to jų tei gi mu, iš cis ter nų nuo lat 
iš pi la mas dvo kian tis tu ri nys. Au to rės nuo tr.
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Sidabrinį ju bi liejų švenčiantis ku ni gas lin ki 
drą sos gy ven ti ti kė ji mo dva sia
Bi ru tė NE NĖ NIE NĖ

Vil ka viš kio Švč. Mer ge lės 
Marijos Ap si lan ky mo ka ted ro je 
tar nau jan tis gar bės ka nau nin kas, 
pro fe so rius, teo lo gi jos dak ta ras, 
VDU Ka ta li kų teo lo gi jos fa kul-
te to dės ty to jas ku ni gas Ri mas 
Skin kai tis pa mi nė jo sa vo ku ni gys-
tės si dab ri nį ju bi lie jų. Šven ti mų 
su kak ties die ną, lie pos 9-ąją, šv. 
Mi šio se ku ni gas dė ko jo Die vui 
už pa šau ki mo do va ną, ho mi li jo je 
kal bė jo apie ku ni gys tės pra smę. 
Ku ni gys tės ju bi lie jaus pro ga 
ku ni gas R. Skin kai tis pa si da li jo 
min ti mis ir su „San ta kos“ skai ty-
to jais.

– Praė ju sių me tų ru de nį pa mi nė jo te 
sa vo am žiaus 50 me tų ju bi lie jų, šį vi dur-
va sa rį – ku ni gys tės šven ti mų 25-me tį. 
Kiek Jums šios su kak tys svar bios?

– Su kak tys lei džia su pras ti, kaip grei tai 
bė ga gy ve ni mas, ir lie ka vis ma žiau lai ko 
bū ti po šia sau le. Tiek praei tų me tų pa tir tys, 
tiek su pra ti mas, kad lie ka vis ma žiau lai ko 
bū ti šia me pa sau ly je, ska ti na at sa kin giau 
pla nuo ti dar bus ir veik las, pra smin giau leis-
ti lai ką.

– Ko dėl pa si rin ko te ku ni go ke lią, kas 
pa ska ti no?

– Kad ir kaip neįp ras tai be nus kam bė-
tų, ne bu vo ku ni go, ku ris bū tų pa ža di nęs 
ma no pa šau ki mą. Gel gau diš kio ku ni gas 
Gin tau tas Sku čas bu vo tvar kin go ir uo laus 
kle bo no pa vyz dys. Bet nei jis, nei joks ki tas 
dva si nin kas ne tu rė jo le mia mos reikš mės 

ren kan tis ke lią. Kiek sa ve at si me nu, vi sa-
da sva jo jau bū ti ku ni gu. Ne ga liu lo giš kai 
paaiš kin ti, ko dėl to no rė jau, bet baž ny čia 
vi sa da ma ne trau kė. Šio no ro ve da mas įsto-
jau į Kau no ku ni gų se mi na ri ją.

– Po pir mo se mi na ri jos kur so iš vy ko-

te stu di juo ti į Ita li ją. Tai bu vo Jū sų no ras 
ar pa klus nu mas?

– Stu di jos Ro mo je – tai nuo ty kis ir nuo-
sta bi Die vo do va na. Stu di juo ti į Ita li ją iš-
vy kau 1991 m. rugp jū čio 19 d. Sto da mas į 
Kau no ku ni gų se mi na ri ją net sap nuo ti ne-
sap na vau, kad teks stu di juo ti už sie ny je ir 
pa suk ti ku ni gys tę aka de mi nio gy ve ni mo 
kryp ti mi. Atė jau į se mi na ri ją no rė da mas 
bū ti ku ni gu, vė liau – kle bo nu. Ta čiau pir mų 
moks lo me tų pa bai go je ma ne ir dar ke le tą 
klie ri kų pa si kvie tė tuo me ti nis se mi na ri jos 
rek to rius kun. Si gi tas Tam ke vi čius ir pa sa-
kė, kad va do vy bė mus nu ma tė stu di joms 
Ro mo je. Bu vo šo kas. Vė liau vys ku pas Juo-
zas Že mai tis paaiš ki no, kad no ri ma at kur ti 
Vil ka viš kio vys ku pi jos ku ni gų se mi na ri ją, 
tad rei kia ge rai pa ruoš tų dės ty to jų. Ta da 
ir su pra tau, kad ma no „kle bo niš ką ją“ ku-
ni gys tę ga li pa keis ti aka de mi nė. Mė gi nau 
sa ky ti vys ku pui, kad ne mo ku ita lų kal bos, 
kad už sie ny je bus la bai sun ku. O jis ra mi-
no, kad esu jau nas ir kal bą iš mok siu. Nors 
ne bu vo di de lio no ro vyk ti, bet pa klu sau. 
Da bar esu be ga lo už tai dė kin gas. Taip 
bai giau ba ka lau ro stu di jas Ro mo je, po pie-
žiš ka ja me Gri ga liaus uni ver si te te, o po ku-
ni gys tės šven ti mų 1995 m. ru de nį pra dė jau 
li cen cia to (ma gist ro) stu di jas. Ro mo je stu di-
ja vau ly giai 10 me tų – po pir mų ba ka lau ro 
stu di jų me tų iki dok to ran to dip lo mo. Bu vo 
nuo sta bus lai kas. Pa tir čių, at ra di mų, ypač 
įdo mių stu di jų. Ro ma da vė la bai daug. Ten 
pa ma čiau, kuo gy ve na vi suo ti nė Baž ny čia, 
koks yra va ka rie tiš kas gy ve ni mo bū das, pa-
sto ra ci nio gy ve ni mo ypa tu mai.

Nukelta į 8 p.]

De šimt me tį Vil ka viš kio ka ted ro je tar nau jan tis ku ni gas Ri mas Skin kai tis si dab ri-
nio ku ni gys tės ju bi lie jaus pro ga pa gerb tas gra žiais žo džiais ir gė lė mis.

Autorės nuotr.  

S

Užsk. 1621

Užsk. 1620



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

2020 m. liepos 17 d. 4

Tė čio dar bus pra tę sęs ūki nin kas 
pasirinko bea ri mę žem dir bys tę
And rius GRY GE LAI TIS

So dė nų kai me gy ve nan tis 
Li nas Kli ma vi čius pa ma žu iš 
tė čio Gin tau to į sa vo ran kas 
per i ma ūkio va džias. Vy ras 
bu vo vie nas pir mų jų ra jo no 
ūki nin kų, ku rie pra dė jo bea ri-
mę žem dir bys tę.

Gy ve no už sie ny je
Šian dien Li nas apie že mės ūkį iš ma-

no ne ma žiau nei ilgiau šia veik la be si-
ver čian tys ūki nin kai, ta čiau, kaip pa ts 
pri si pa ži no, dar ne taip se niai žem dir-
bys tė jo vi siš kai ne trau kė. L. Kli ma vi-
čiaus tė tis Gin tau tas ūki nin kau ja jau ne 
vie ną de šimt me tį, ta čiau sū nų į ūkį pri si-
vi lio jo tik prieš še še rius me tus. Iki tol Li-
nas be veik de šimt me tį gy ve no Ai ri jo je, 
o apie grį ži mą į Lie tu vą net ne gal vo jo. 
Bū da mas už sie ny je jau nas vy ras su si pa-
ži no ir su sa vo žmo na bei dvie jų vai kų 
– Ig niaus ir Ai niaus – ma ma Ra sa. Tie sa, 
jųd vie jų pa žin tis įvy ko ne Ai ri jo je, o Ang-
li jo je, kur iš Pa je vo nio ki lu si Ra sa gy ve-
no prieš per si kraus ty da ma į Ai ri ją.

„Į už sie nį iš vy kau no rė da mas pra-
dė ti sa va ran kiš ką gy ve ni mą. Pa tir tis, 
ku rią ten ga vau, bu vo neį kai no ja ma. 
Ai ri jo je vi siš kai ne si jau tė me sve tim ša-
liai, vie ti niai mus la bai ma lo niai priė-
mė. Ten dir bau prie ke lių sta ty bų. Iki 
šiol su nos tal gi ja pri si me nu tuos lai-
kus“, – pri si pa ži no L. Kli ma vi čius.

Jo žmo na Ra sa ne tgi tei gė, jog mie-
lai vėl grįž tų gy ven ti į šią vals ty bę. Ji 
ti ki no la biau siai pa siilgs tan ti šil to bei 
at vi ro bend ra vi mo, ku rio Lie tu vo je 
dar kar tais trūks ta.

Grį žę į gim ti nę jau nie ji Kli ma vi čiai iš 
pra džių patyrė kul tū ri nį šo ką. Už sie ny je 
pri pra tę prie nuo lat be si šyp san čių vei dų ir 
pa slau gių žmo nių, čia jie su si dū rė su kiek 

ki to kia rea ly be.
„Rei kia pri pa žin ti, kad da bar jau ir lie-

tu viai daug at vi res ni ir la biau eu ro pie tiš ki, 
nei 2014-ai siais, kai mes grį žo me čia gy ven-
ti. Žmo nės vis dau giau ke liau ja, ma to ki tų 

pa vyz džių, to dėl ir pa tys ne pas te bi mai kei-
čia si“, – tei gė L. Kli ma vi čius.

Tau so ja ap lin ką
Sū naus grį ži mu į gim ti nę ypač džiau gė-

si tė tis Gin tau tas. Jis tei gė grei tai su pra tęs, 
kad ūkis – pa ti ki mo se ran ko se.

Par vy kęs į Lie tu vą Li nas iš kar to pa si nė-
rė į že mės ūkio dar bus. Jis juo ka vo, kad ap-
si pras ti daug lai ko ne pri rei kė, nes vai ruo ti 
trak to rių nie ka da ne bu vo pa mir šęs. Šiuo 
me tu Kli ma vi čių ūky je be veik ne li kę že mės 
ūkio pa dar gų – se no ji tech ni ka iš par duo ta 
ar ba sto vi ne nau do ja ma. Nuo 2017 m. Li no 
ini cia ty va bu vo pra dė ta bea ri mė žem dir bys-

tė. Kli ma vi čiai – vie ni pir mų jų ra jo no 
ūki nin kų, že mę dir ban čių to kiu bū du.

Bea ri mė žem dir bys tė – tai že mės 
ūkio prin ci pas, kai nau do ja mi tam tik ri 
dir vo že mio ap dir bi mo įran kiai ir spe ci-
fi nė tech ni ka, ku ri į pa vir šių neiš ver čia 
po dir vio. Pap ras tai ta riant, tai ūki nin ka-
vi mo bū das, kai dir bant že mę ne nau do-
ja mas ar ba la bai mi ni ma liai nau do ja-
mas plū gas.

„Per tuos ke le tą me tų bu vo ir šla pių, 
ir itin sau sų se zo nų, ta čiau der lius nė 
kiek ne si sky rė nuo tų ūki nin kų, ku rie že-
mę dir ba įpras tu bū du. Abe jo ju, ar mes 
ka da nors grį ši me prie įpras tos žem dir-
bys tės. Da bar dar bo ūky je daug ma žiau, 
tad su tau py tą lai ką ga li ma skir ti ki tiems 
tiks lams. Near da mi že mės su tau po me 
ku ro ir gam tą la biau tau so ja me. Ar-
ti miau siu me tu net iš mo kas ža da ma 
mo kė ti taip ūki nin kau jan tiems žem dir-
biams. Ma nau, kad bea ri mė žem dir bys-
tė – Lie tu vos ūki nin kų atei tis“, – nea be jo-
jo pa šne ko vas.

Ja vap jū tei pa si ruoš ta
G. Kli ma vi čius pa sa ko jo, kad ūki-

nin kau ti jis pra dė jo 25 ha že mės plo te. 
Anot jo, tuo me tu že mės pa ka ko, ta čiau 
trū ko tech ni kos. Jis iki šiol yra dė kin gas 
sa vo uoš viams, ku rie ta da su ge bė da vo 
su si tar ti su žemės ūkio bendrovės dar-

buo to jais, jog šie „val diš ka“ tech ni ka pa dė-
tų ap dirb ti že mę.

Šiuo me tu Kli ma vi čiai val do maž daug 
220 ha plo tą. Ja me ūki nin kai au gi na rap sus, 
kvie čius, žie mi nius mie žius, žir nius, be lukš-
tes avi žas, po sė liui sė ja ri di kus. 

Tiek Li nas, tiek Gin tau tas tei gė mėgs tan-
tys iš ban dy ti nau jo ves, tad šie met pir mą 
kar tą nu spren dė pa si sė ti ke le tą hek ta rų 
be lukš čių avi žų. Au gin ti šią kul tū rą juos 
su gun dė Gi žų se niū ni jo je gy ve nan tis Li no 
drau gas And rius Dir mei kis. Kaip ir jis, Kli-
ma vi čiai gal vo ja bū si mą avi žų der lių eks-
por tuo ti į už sie nį.

Nukelta į 5 p.]

Šiais metais Linas (kairėje) ir Gintautas Klimavičiai prie namų pirmą kartą pasėjo 
keletą hektarų belukščių avižų. Au to riaus nuo tr.

S

Klimavičių ūkyje beveik 
nelikę žemės ūkio 
padargų – senoji technika 
išparduota arba stovi 
nenaudojama.

Užsk. 1627

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

TRUMPAI

EKO NO MI NĖ  SI TUA CI JA
Vy riau sy bės stra te gi nės ana li zės cent ro 
bir že lio mė ne sio ap žval go je eko no mi kos 
at si ga vi mą liu di ja di dė jan tis ap draus tų jų 
skai čius, im por to (2,1 pro c.) ir eks por to (0,4 
pro c.) au gi mas, vers lo pa si ti kė ji mo ro dik-
liai. Nors ant rą lie pos sa vai tę fik suo tas di-
džiau sias per ka ran ti ną re gist ruo to ne dar-
bo ly gis, be dar bių skai čius au ga lė čiau.

PAS KO LINS
Nuo pan de mi jos nu ken tė ję tu riz mo ir vie-
šo jo mai ti ni mo pa slau gų tei kė jai ga li kreip-
tis į įstai gą „In ves ti ci jų ir vers lo ga ran ti jos“ 
dėl tie sio gi nių pa sko lų, skir tų ke lio nių or-
ga ni za to riams at si skai ty ti su tu ris tais dėl 
neį vy ku sių ke lio nių ir ap gy ven di ni mo ar 
vie šo jo mai ti ni mo pa slau gas tei kian čių 
vers lų bū ti no sioms iš lai doms pa deng ti. 
Pas ko loms skir ta 30 mln. Eur. Pa raiš ką dėl 
leng va ti nės pa sko los ga li ma teik ti ad re su 
https://tour.in ve ga.lt iki lapk ri čio 30 d.

NE TU RI DAR BO
Lie tu vo je gy ve na apie 100 tūkst. ne ga lią tu-
rin čių dar bin go am žiaus žmo nių, ku rie ne-
tu ri dar bo. Ne dir ban čių neį ga lių jų skai čiai 
di džiau si Aly taus, Anykš čių ra jo no, Birš to-
no, Drus ki nin kų, Ma ri jam po lės, Pa ne vė-
žio ir Šiau lių sa vi val dy bė se. Dir ba tik apie 
treč da lis vi sų ne ga lią tu rin čių dar bin go 
am žiaus žmo nių. Neį ga lių jų skur do ri zi kos 
ly gis yra be veik dvi gu bai di des nis už ne ga-
lios ne tu rin čių žmo nių ri zi kos vi dur kį.

]

]
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Atkelta iš 4 p.

So dė nų kai mo gy ven to jai pro gno za-
vo ne blo gą bū si mą der lių. Tie sa, tam 
daug įta kos tu rės oro są ly gos. Šie met 
ja vap jū tės pra džia pro gno zuo ja ma 
maž daug už po ros sa vai čių. Per ne se-
niai ra jo ną siau bu sias liū tis Kli ma vi-
čių pa sė liai be veik ne nu ken tė jo.

„Pa va sa rį vi si no rė jo, kad ly tų, ta čiau 
pa sta ruo ju me tu drėg mės jau yra šiek 
tiek per daug. Bū tų ge rai, kad grįž tų sau-
lė ti orai. Ži nau, kad aud rų iš gul dy tuo se 
lau kuo se der lius jau pra de da pe ly ti. Tie 
ūki nin kai pa tirs di džiu lių nuo sto lių“, 
– pro gno za vo L. Kli ma vi čius.

Jis tei gė, kad bū si mai ja vap jū tei vi-
siš kai pa si ruoš ta – tech ni ka iš ban dy ta, 
aruo dai pa ruoš ti. Įp ras tai di džią ją da lį 
grū dų Kli ma vi čiai vos tik nu kū lę ve ža į 
su pir ki mo punk tą. Na muo se jie pa si lie-
ka tik sėk lai skir tą der lių.

Paš ne ko vai pri pa ži no, kad pa sta-
rai siais me tais ūkio pa ja mos iš lie ka 
pa na šios, o iš lai dos nuo lat di dė ja. G. Kli-
ma vi čius pa sa ko jo, jog anks čiau no rint 
užau gin ti ge rą der lių į maž daug 70 ha 
plo tą tek da vo in ves tuo ti apie 25 tūkst. 
li tų. Vė liau ši su ma po tru pu tį au go ir 
da bar toks plo tas kas met pa rei ka lau ja 
bent 30–40 tūkst. eu rų in ves ti ci jų.

„Vi sa da no rė tų si už dirb ti dau giau ir 
iš leis ti ma žiau, ta čiau ūki nin kai ne tu rė tų 
per ne lyg skųs tis ma žo mis pro duk ci jos su-
pir ki mo kai no mis. Tie, kas no ri už dirb ti 
dau giau, tu rė tų įkur ti duo nos ke pyk lą ir pa-
tys pa nau do ti sa vo užau gin tus grū dus. Jei 
esi tik ža lia vos tie kė jas, tai už ta vo pro duk-
ci ją ir mo ka ma tik kaip už ža lia vą“, – min ti-

]

mis da li jo si ūkininkas L. Kli ma vi čius.

Įž vel gia stam bių jų žemdirbių 
kal tę
Kli ma vi čiai tei gė, jog kon ku ren ci ja tarp 

ūki nin kų – di de lė, ta čiau tai jų per ne lyg ne-
gąs di na. Vy rai sa kė plės tis ne ke ti nan tys, 
jiems vi siš kai pa kan ka tų dir ba mų plo tų, 
ku riuos šiuo me tu val do.

„Gal ir ga lė tu me su tu ri ma tech ni ka 
dirb ti dar dau giau že mių, ta čiau rei kia skir-
ti lai ko ir poil siui, ki toms mėgs ta moms veik-
loms. Mes su Li nu pui kiai su si tvar ko me 
tu ri muo se plo tuo se. Ma nau, jog bū tent di-
die ji ūki nin kai iš da lies ir pra žu dė kai mus. 
Jie bu vo vie na iš prie žas čių, ko dėl da bar 
čia ne li kę mo kyk lų ar dar že lių. Sa vo lai ku 
stam bie ji ūki nin kai ėmė pa ra mas, di di no 

įsi pa rei go ji mus ir taip bu vo pri vers ti lip-
ti vie ni ki tiems per gal vas, siek da mi dar 
la biau iš plės ti sa vo val das. Da bar yra to-
kių, ku rie val do po tūks tan tį hek ta rų. O 
juk šį plo tą ga lė tų dirb ti bent de šimt šei-
mų“, – kal bė jo G. Kli ma vi čius.

Pa tys Kli ma vi čiai kaip iš ga lė da mi 
sten gia si pri si dė ti prie kai mo gerovės. 
Gin tau to žmo na Lai mu tė yra So dė nų 
se niū nai tijos se niū nai tė, tad jai ten ka 
spręs ti ne ma žai vie ti nių gy ven to jų pro-
ble mų. Tuo tar pu G. ir L. Kli ma vi čiai žie-
mo mis nuo ke lių va lo snie gą, o va sa ro-
mis pjau na ap žė lu sias pa ke les.

Me ta lo dir bi niai
La biau siai nuo ūkio dar bų G. Kli ma-

vi čius pail si uo gau da mas ir gry bau da-
mas bei lai ką leis da mas su anū kais. Jis 
pri pa ži no, kad dar bas že mės ūky je jam 
taip pat yra tar si poil sis. O jau nie ji Kli-
ma vi čiai mėgs ta ke lio nes bei trum pus 
šei mos pa si vaikš čio ji mus.

Li nas su žmo na Ra sa, be dar bo ūky-
je, tu ri ir ki tos veik los. Jie du kar tu su 
drau gu Aliu mi Mak na vi čiu mi bei jo ant-
rą ja pu se kiek dau giau nei prieš me tus 
įkū rė MB „Ge le ži nio vil ko dar bai“ ir ver-
čia si įvai rių dir bi nių iš me ta lo ga my ba. 
Jie sa vo klien tams siū lo įvai rias tvo ras, 

var tus, šaš ly ki nes, bal dus, na mų puo šy bos 
ele men tus ir kt.

„Dau giau siai šia veik la už sii mi nė ja me 
žie mą, kai dar bai ūky je bū na baig ti. Ūky-
je dirb ti sma giau, bet čia – sta bi les nės pa-
ja mos. Kol kas glau džia mės pas drau gą 
ga ra že, ta čiau jau ne la bai ten tel pa me. 
Grei čiau siai teks pa gal vo ti apie plėt rą“, 
– svars tė L. Kli ma vi čius.

Tė čio dar bus pra tę sęs ūki nin kas pasirinko bea ri mę žem dir bys tę

Linas ir Rasa Klimavičiai su savo atžalomis į Lietuvą gyventi grįžo prieš šešerius 
metus. Au to riaus nuo tr.

S

Lietuvos ae rok lu bui va do vau ja 
kybartietė
To ma BIRŠ TO NĖ

Avia ci ja be si do min tys 
ky bar tie čiai ga li di džiuo-
tis – Lie tu vos ae rok lu bo 
(LAK) pre zi den te iš rink ta 
jų kraš tie tė Eg lė Pau-
žuo lie nė. Ji ta po pir mą ja 
mo te ri mi is to ri jo je, ku riai 
pa ti kė ta va do vau ti šiai 
or ga ni za ci jai. Po ge gu žės 
pa bai go je įvy ku sių rin ki-
mų iš Ky bar tų ki lu si Eg lė 
LAK va do vaus dve jus 
me tus.

Lai mė jo pir ma ja me tu re
Pas ku ti nį ge gu žės šeš ta die nį 

dau giau nei 100 LAK na rių at sto-
vų me ti nė je ata skai ti nė je kon fe-
ren ci jo je rin ko nau ją pre zi den tą. 
Dve jus me tus LAK va do va vu sį 
bu vu sį ūkio mi nist rą, dabartinį 
Jo na vos rajono savivaldybės me-
rą Min dau gą Sin ke vi čių no rė jo 
pa keis ti trys kan di da tai: bu vęs 
fi nan sų vi ce mi nist ras, pa tir ties 
va do vau jant ci vi li nės avia ci jos įmo nėms tu-
rin tis Ro mual das Gėgž nas, Lie tu vos avia ci-
jos ve te ra nų są jun gos pre zi den tas, Šiau lių 
uni ver si te to dės ty to jas, bu vęs šio miesto 
savivaldybės me ras Alf re das Lan kaus kas 
ir Lie tu vos avia mo de lių spor to fe de ra ci jos 
pre zi den to pa va duo to ja E. Pau žuo lie nė.

Dėl ša ly je buvusio ka ran ti no kon fe ren-

ci ja ir rin ki mai vy ko neįp ras tai – delega-
tams neiš li pant iš au to mo bi lių ir per jų lan-
gus iš ki šant bal sa vi mo biu le te nius.

Su rin ku si dau giau nei pu sę kon fe ren ci-
jos da ly vių bal sų rin ki mus lai mė jo E. Pau-
žuo lie nė. Ji ta po pir mą ja mo te ri mi, va do-
vau jan čia šiai or ga ni za ci jai.

„Ne si ti kė jau lai mė ti. Kai po pir mojo 

bal sa vi mo tu ro paaiš kė jo, kad kaž ku ris 
pre ten den tas lai mė jo, iš kar to pa gal vo jau, 
kaip ap mau du, jog ne pa puo liau į ant rą jį 
rin ki mų tu rą. Ta čiau ne tru kus paaiš kė jo, 
kad tu riu bal sų dau gu mą – esu nu ga lė to-
ja“, – pa si di džia vi mo ne slė pė E. Pau žuo lie-
nė.

Nukelta į 6 p.]

Nau jai iš rink ta Lie tu vos ae rok lu bo pre zi den tė Eg lė Pau žuo lie nė or ga ni za ci jai va do vaus 
dve jus me tus. Autorės nuotr.  
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Ga be no vais tus
Ky bar tų ke lio po ste su lai ky tas vais tų 
kont ra ban dą ga be nęs Ru si jos pi lie tis.

Sus tab džiusiems iš Ru si jos Fe de-
ra ci jos į Lie tu vą įva žia vu sį kro vi ni nį 
au to mo bi lį „Sca nia“ mui ti nin kams 
ki lo įta ri mų, jog ma ši no je ga be na ma 
ne le ga lių pre kių. Juo lab kad ope ra ci jo-
je da ly va vu sio tar ny bi nio šuns el ge sys 
ki no lo gui iš da vė, kad ma ši no je ke tur-
ko jis pa rei gū nas užuo džia pa pil do mų 
kva pų.

Au to mo bi lis bu vo nu kreip tas pa-
tik rin ti mui ti nės rent ge no kont ro lės 
sis te ma. Nuo dug niai ap žiū rė ję įtar ti ną 
au to mo bi lį, mui ti nin kai ka bi no je, po 
vai ruo to jo gul tu, ir ki to se sa lo no vie to-
se ra do ne le ga liai ga be na mų vais tų.

Ap ti kus vais tų slėp tu ves paaiš kė jo, 
kad ka bi nos ert mė se pri grūs ta 1330 
vie ne tų pa kuo čių vais ti nio pre pa ra to 
„Omep ra zol“, ku rio ver tė su pri va lo-
mais su mo kė ti mo kes čiais – be veik 
1300 eu rų.

Mui ti nės pa rei gū nai su lai kė vais-
tus, skir tus skran džiui gy dy ti, ir au to-
mo bi lį, o pa žei dė jui su ra šė pre kių su-
lai ky mo pro to ko lą. Už šią kont ra ban dą 
vai ruo to jui gre sia pi ni gi nė bau da, ne-
le ga liai ga ben tų vais ti nių pre pa ra tų ir 
au to mo bi lio kon fis ka vi mas.

„San ta kos“ inf.

ĮVYKIAI

KRAŠTIEČIAI

„Santaką“ 
redakcijoje galite 
užsiprenumeruoti nuo 
bet kurios dienos.
Redakcijos telefonai pasiteirauti: 
(8 342) 20 805, 8 650 13 988.

„Santaką“
redakcijoje galite 
užsiprenumeruoti nuo 
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„Svei ka tą“ į prie kį ve da ir vil ka viš kie čiai
And rius GRY GE LAI TIS

Ky bar tų „Svei ka tos“ fut-
bo li nin kai ne se niai pra dė-
jo nau ją jį se zo ną. Eki pos 
na riai ne tik sie kia iš ko vo ti 
kuo dau giau per ga lių, bet ir 
pa keis ti tarp dau ge lio žmo-
nių vy rau jan čią nuo sta tą, 
kad klu bas gi na tik Ky bar tų 
gar bę. Spor ti nin kų tei gi mu, 
tai – vi so ra jo no ko man da.

Kvie čia į Vil ka viš kį
Kaip ir anks tes niais me tais, Ky-

bar tų „Svei ka ta“ se zo ną pra dė jo 
Lie tu vos fut bo lo fe de ra ci jos (LFF) 
II ly gos Pie tų zo nos pir me ny bė se. 
Kol kas mū siš kiams se ka si ga na ne-
blo gai – iš ko vo tos trys per ga lės bei 
pa tir tas vos vie nas pra lai mė ji mas. 
Šis re zul ta tas ky bar tie čiams tarp 
14 eki pų lei džia ri kiuo tis tre čio je 
tur ny ro len te lės vie to je.

Jau ry toj mū sų fut bo li nin kai 
sieks iš ko vo ti dar vie ną per ga lę. Jų 
var žo vai bus iki šiol per ga lių šia me 
se zo ne dar neiš ko vo ję Aly taus „Vidz gi rio“ 
spor ti nin kai. Šį kart var žy bos vyks ne įpras-
to je vie to je Ky bar tuo se, o Vil ka viš kio mies-
to sta dio ne. Jų pra džia – 18 val.

„Ne vie nus me tus mū sų eki po je žai-
džia ne ma žai fut bo li nin kų iš Vil ka viš kio. 
Šie met eki pos gar bę gi na Gin ta ras Či bir-
ka, Jus tas Vaiš nys, Si mo nas Re ka šius, Ma-
tas Kiš kė nas, Ar tū ras Pe čiu lis bei Pau lius 
Kra kaus kas. Dei vi dą Kar pa vi čių, nors jis 
ki lęs iš Ky bar tų, da bar taip pat jau ga li ma 
va din ti vil ka viš kie čiu, nes jis gy ve na šia-
me mies te. Tre ne rių šta be dir ba Ša rū nas 
Lit vi nas. No ri me sa vo tiš kai ati duo ti duok-
lę šiems spor ti nin kams ir su teik ti jiems 
ga li my bę pa si ro dy ti prieš sa vo mies to 
pub li ką. Ti ki mės, kad ry toj į Vil ka viš kio 
sta dio ną su si rinks ne ma žai sir ga lių“, – vy-

lė si futbolo klubo (FK) „Svei ka ta“ pre zi-
den tas Ne ri jus De me nius.

To pa ties ti kė jo si dar 2008-ai siais pir mą 
kar tą klu bo marš ki nė lius ap si vil kęs, o nuo 
2011-ųjų ja me be per trau kos rung ty niau-
jan tis G. Či bir ka. Vil ka viš kie tis per šį lai ko-
tar pį ta po vie nu iš re zul ta ty viau sių vi sų 
lai kų „Svei ka tos“ žai dė jų. Įmu šęs per šim tą 
įvar čių jis šia me są ra še nu si lei džia tik sa vo 
bend raam žiui ky bar tie čiui Da riui Ke rei šai. 
Pats Gin ta ras juo ka vo, kad fut bo lą žais tol, 
kol re zul ta ty vu mu pra lenks Da rių.

„Ti kiuo si, jog ry toj iš ve siu sa vo eki pą 
į aikš tę. Aiš ku, no rė tų si ir pa si žy mė ti įvar-
čiu, ta čiau daug svar biau, jog eki pa švęs tų 
per ga lę. Ban dy si me šį se zo ną ko vo ti dėl 
pri zi nių vie tų“, – eki pos tiks lus at sklei dė 
G. Či bir ka.

Su ba lan suo ta su dė tis
Šį se zo ną „Svei ka ta“ pa si ti ko ne tik šiek 

tiek pa si kei tu sios su dė ti es, bet ir su nau ju 
tre ne riu. Pas ta rai siais me tais eki pai va do-
va vu sį Hen ri ką Ka ti lių pa kei tė anks čiau 
klu be rung ty nia vęs ky bar tie tis Nag lis Mik-
ne vi čius.

„Kai ma mai pa sa kiau, jog ke ti nu tre ni-
ruo ti „Svei ka tą“, ji juo kais lie pė at si sa ky ti 
šio pa siū ly mo, nes klu bo am bi ci jos ir tiks-
lai vi sa da bū na pa tys aukš čiau si. Šie met 
mes no ri me ko vo ti dėl pri zi nių vie tų, ta-
čiau vis ką ap sun ki na nor ma lių tre ni ruo-
čių trūkumas. Pas mus rung ty niau ja daug 
pa mai ni nį dar bą dir ban čių žmo nių. Tu ri-
me ir stu den tų. Be to, ne vi si spor ti nin kai 
gy ve na Vil ka viš kio ra jo ne. Eki po je žai džia 
ir ke le tas kau nie čių, tad vi siems su si rink ti 

į tre ni ruo tes nė ra leng va“, – tei gė N. 
Mik ne vi čius.

Anot jo, šių me tų eki pos su dė tis 
yra pa kan ka mai pa jė gi, jog kraštie-
čiai kaip ly gūs su ly giais ko vo tų su 
vi sais var žo vais. Ko man do je šiuo 
me tu vy rau ja pa kan ka mai ge ros 
nuo tai kos, žai dė jai pa si ry žę aikš tė je 
ati duo ti vi sas jė gas. Pats ne vie na me 
pro fe sio na lia me klu be rung ty nia vęs 
Nag lis ti ki no, kad no ro, ryž to, pa siau-
ko ji mo ir už si spy ri mo „Svei ka tos“ 
fut bo li nin kams ga lė tų pa vy dė ti dau-
ge lis di džių jų ša lies klu bų.

„Eki po je vy rau ja pui kus ba lan sas 
tarp vy res nių ir jau nes nių žai dė jų. 
Tarkime, aiš kūs rū bi nės ly de riai – D. 
Ke rei ša ir G. Či bir ka. Pas ta rų jų įta ka 
žai di mui jun ta ma net ta da, kai jie 
ne rung ty niau ja. Pa vyz džiui, kar tą 
vie nas mū sų žai dė jas, gra žiai su klai-
di nęs var žo vų var ti nin ką ir įmu šęs 
įvar tį, pri si pa ži no, kad to iš mo ko iš 
G. Či bir kos. Aikš tė je ly de rių taip pat 
ne trūks ta. Pui kiai rung ty niau ja Man-
tas ir Ka ro lis Ke rei šos, Si mo nas Re ka-
šius, Dei vi das Kar pa vi čius, kai ku rie 
ki ti spor ti nin kai“, – var di jo tre ne ris.

Ge ra at mos fe ra
Sa ko ma, kad re zul ta tams aikš tė je 

daug įta kos da ro rū bi nė je tvy ran ti at mos fe-
ra. Pa na šu, kad bent kol kas Ky bar tų eki po-
je ji – pui ki. Tą pri pa ži no ir kal bin ti žai dė jai 
bei tre ne riai.

„Kai bai giau pro fe sio na lo kar je rą, ke-
lerius me tus žai džiau „Svei ka to je“, o pa sta-
ruo ju me tu ma ne pa kvie tė pri si jung ti prie 
tre ne rių ko lek ty vo. Ko man do je rung ty-
niau ja še ši bu vę ma no auk lė ti niai. Ge rai, 
kad ra jo ne yra to kia stip ri eki pa, ku rio je 
sa vo vie tą ran da ne tik ky bar tie čiai, bet 
ir vil ka viš kie čiai. Ti kiu, kad šiais me tais 
ga li me ko vo ti dėl aukš čiau sių vie tų. Sun-
kiau sia bus var žy tis su pro fe sio na lių klu-
bų dub le rių eki po mis. Jų mū sų ly go je yra 
bent 5–6“, – sa kė Š. Lit vi nas.
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Šios savaitės pradžioje „Sveikatos“ žaidėjai išbandė jėgas su viena stipriausių Lietuvos 
futbolo komandų – Kauno „Žalgiriu“. Lino ŽEMGULIO nuo tr.
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Avia ci ja su do mi no vy ras
Ky bar tuo se bai gu si vi du ri nę mo kyk lą 

Eg lė, tuomet dar Leonavičiūtė, iš vy ko stu-
di juo ti tei sės moks lų. Ta da ji apie avia ci ją 
ži no jo tik tiek, kiek kiek vie nas iš mū sų. Ta-
čiau prieš vie nuo li ka me tų ji su si pa ži no su 
sa vo bū si mu vy ru Do na tu Pau žuo liu, ku rio 
gy ve ni me avia ci ja užė mė la bai svar bią vie-
tą. Do na tas – daug kar ti nis Lie tu vos ir tris-
kart pa sau lio ra di jo ban go mis val do mų ak-
ro ba ti nių avia mo de lių čem pio nas.

„Kai pra dė jo me drau gau ti su Do na tu, 
jis jau ke lia vo po įvai rias Eu ro pos ša lis ir 
bend ra vo bei da li jo si pa tir ti mi su ki tais 
avia mo de liuo to jais. Kar tu su juo vyk da vau 
ir aš, nuo ta da pra si dė jo ma no pa žin tis ne 
tik su įdo miais, avia ci jos pa sau ly je be si su-
kan čiais žmo nė mis, bet ir su įvai rio mis šio 
spor to ša ko mis“, – pa sa ko jo Eg lė.

Kar tu su vy ru Eg lė pra dė jo or ga ni zuo ti 
lau ko ir už da rų pa tal pų lėk tu vų mo de lių 
var žy bas. 2014 me tais Pau žuo liai Ute no je 
suor ga ni za vo di džiau sias iki tol Lie tu vos 
už da rų pa tal pų ra di jo ban go mis val do mų 
lėk tu vų mo de lių var žy bas, ku rio se da ly va-
vo spor ti nin kai iš de vy nių pa sau lio vals ty-
bių.

„Bu vo lai ko tar pis, kai mo kiau si val dy-
ti avia mo de lius, bet su pra tau, kad vis kas 
daug su dė tin giau nei at ro do. Rei kia tu rė ti 
ne ma žai lais va lai kio, kad iš mok tum val dy-
ti avia mo de lį. O ką jau šnekėti apie jų konst-
ra vi mą...“ – kal bė jo E. Pau žuo lie nė.

]  Pla nuo ja dar bus
Kal bė da ma apie prieš rin ki mi nį lai ko tar-

pį Eg lė pa sa ko jo, kad į bū si mus rin ki mus 
no rė ju si įneš ti nau jo vė jo. Ji ak cen ta vo rin-
kė jams, kad la bai svar bus or ga ni za ci jos 
veik los stra te gi nis pla na vi mas, už si brėž tų 
tiks lų sie ki mas, veik los vie ši ni mas, nes avia-
to riai tik rai tu ri kuo di džiuo tis ir pa si gir ti. 
Jos prio ri te tas – ry šių su na cio na li niais bei 
tarp tau ti niais par tne riais stip ri ni mas.

 Pa sak Eg lės, rei kia dau giau dė me sio 
skir ti jau na jai kar tai bei jos ug dy mui, nes 
ji – Lie tu vos avia ci jos atei tis. Rei kia ska tin ti 
jau nuo lius do mė tis avia ci jos spor tu, įtrauk-
ti į įvai rias avia ci nes veik las. Mo te ris mi nė-
jo, jog no rė tų įsteig ti jau ni mo ska ti ni mo 
fon dą, iš ku rio per spek ty viems, spor ti ne 
avia ci ja už sii man tiems jau nuo liams bū tų 
mo ka ma sti pen di ja.

„Pla nuo ju įsteig ti fon dą, iš ku rio LAK 
ta ry ba, va do vau da ma si nu sta ty tais kri te-
ri jais, spręs tų, ku riems jau nuo liams skir ti 
sti pen di ją. Jie pi ni gus ga lė tų pa nau do ti tarp-
tau ti nėms var žy boms, nes da ly va vi mas jo-
se daž nai tam pa pra ban ga. Vien star ti nis 
mo kes tis aukš to lyg io var žy bo se pra si de da 
nuo 500 eu rų, o kur dar įran gos nu si ga be ni-
mas...“ – pa sa ko jo E. Pau žuo lie nė.

Šil tuo ju me tų lai ko tar piu įvai riuo se Lie-
tu vos ae rod ro muo se vyks ta nemažai šven-
čių ir ren gi nių, ta čiau į juos ne vi sa da su si-
ren ka daug žiū ro vų. Per sa vo va do va vi mo 
ka den ci ją Eg lė no rė tų vie šin ti kuo dau giau 
ren gi nių bei į juos pri trauk ti žmo nių ne tik 
iš Lie tu vos, bet ir iš už sie nio.

„Jei gu ko ro na vi ru sas ne su jauks pla nų, 
ru de nį no ri me su reng ti kon fe ren ci ją apie 
avia ci jos spor to vys ty mo si ten den ci jas. Į 
ją kvie si me at vyk ti ir pa si da ly ti pa tir ti mi 
už sie nio par tne rius, taip pat ir val džios at-
sto vus, nes no ri me, kad jie la biau do mė tų si 
avia ci ja“, – bū si mo ren gi nio pla nus dės tė 
LAK pre zi den tė.

Bai mi na si dėl atei tis
La biau siai E. Pau žuo lie nę ne ra mi na tai, 

jog Vy riau sy bė priė mė spren di mą ae rod ro-
mų tur tą per duo ti sa vi val dy bėms. Jei šios 
at si sa kys šį tur tą pe rim ti ir pri si dė ti prie 
jo iš lai ky mo, ae rod ro mų li ki mas bus spren-
džia mas VĮ „Tur to ban ko“ auk cio ne.

Toks spren di mas, pa sak LAK pre zi den-
tės, gąs di na dau gu mą avia to rių. Jie bai mi-
na si, kad avia ci jos spor to aist ruo liams gy vy-
biš kai svar būs ae rod ro mai ir juo se esan tis 
tur tas ga li bū ti iš da ly tas dau giau nei de šim-
čiai at ski rų sa vi nin kų, ku rie su pe rim tu tur-
tu ga lės da ry ti ką no ri.

Pa sak E. Pau žuo lie nės, šiuo me tu Sei-
mui pa teik tos Avia ci jos įsta ty mo pa tai sos, 

ku rios bent iš da lies pa dė tų iš spręs ti iš ki lu-
sias pro ble mas. Ti ki ma si, jog per ru dens se-
si ją Sei mas priims tin ka mą spren di mą.

Neat ly gin ti na veik la
E. Pau žuo lie nė dir ba tei si nį dar bą vals-

ty bės tar ny bo je. Lais va lai kiu jau na mo te ris 
mėgs ta už siim ti sa va no rys te. Dve jų me tų 
ka den ci jai iš rink ta nau jo ji pre zi den tė dirbs 
neat ly gin ti nai. Mo te ris tei gė, kad neap mo-
ka mas dar bas neat bai dė jos siek ti pre zi den-
to po sto.

„Di džią ją da lį gy ve ni mo gre ta pa grin-
di nio dar bo už siė miau sa va no rys te. Nors 
tai ir uži ma be veik vi są ma no lais va lai kį, 
ta čiau man tai pa tin ka ne ma žiau nei ma-
no pa grin di nis dar bas. Lie tu vos ae rok lu-
bas – vi suo me ni nė or ga ni za ci ja. Su bū rę 
stip rią ko man dą ga li me pa dir bė ti ir daug 
nu veik ti ne tik avia ci jai, bet ir Lie tu vai, 
gar sin da mi ją pa sau ly je“, – pa sa ko jo E. 
Pau žuo lie nė.

Su de rin ti du dar bus šiuo me tu Eg lei 
yra ne leng va, ta čiau mo te ris sten gia si kuo 
daž niau ap si lan ky ti įvai riuo se ren gi niuo se 
ir pa bend rau ti su vie ti niais avia ci jos at sto-
vais. Sa vait ga liais LAK pre zi den tė lan ko si 
avia ci jos var žy bo se įvai riuo se mies tuo se. 
O praė ju sį sa vait ga lį ji kar tu su vy ru Do-
na tu ir duk re le Gab rie le vie šė jo gim to jo-
je Su val ki jo je. Tik šį kart ne Ky bar tuo se, o 
Sas na vo je, kur ae rod ro me ste bė jo pa ra šiu-
ti nin kų šuo lius, vai kų, be si mo kan čių sklan-
dy mo me no, tre ni ruo tes bei bend ra vo su 
gim to jo kraš to žur na lis tais.

Lietuvos ae rok lu bui va do vau ja kybartietė

Savaitgaliais 
Lie tu vos ae rok lu bo 
prezidentė lankosi 
aviacijos varžybose 
įvairiuose miestuose. 
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Uni ka li ga le ri ja pa ga liau at vė rė du ris
Vė juo tą praė ju sio penk ta-
die nio po pie tę Viš ty čio gy-
ven to jai su lau kė pui kios 
pra mo gos – kraš tie tė 
Ire na Kač kaus kie nė ir jos 
sū nus Mar ty nas pa ga liau 
at vė rė du ris į sa vo me no 
ga le ri ją „Švy tin ti že mė“.
Pa ro da bu vo su pla nuo ta dar pa-
va sa rį, ta čiau ją te ko ati dė ti iki 
lie pos 10-osios, ka da vi suo me nei 
bu vo pri sta ty tos dau giau kaip 
pen ke rius me tus kur tos skulp tū-
ros. Su ne kant ru mu prie įė ji mo 
lau kę Viš ty čio gy ven to jai, įžen gę į 
ga le ri ją, ne gai lė jo pa gy rų – iš šal-
tos ir vė juo tos aikš te lės lan ky to jai 
bu vo per kel ti į kos mi nės pa sa kos 
pa sau lį.

Ne di de lė pa tal pa, pri pil dy-
ta di džiu lių gy vū nų bei au ga lų 
skulptūrų, iš vi sų pu sių ap švies tų 
įvai rio mis spal vo mis, iš ties at ro dė 
ma giš kai.

Pris ta ty mo pra džio je žmo nės 
vie ni per ki tus sten gė si ap žiū rė ti 
vi sus me no kū ri nius, tarp ku rių 
bu vo ga li ma ras ti svy ran čių ša kų, 
vie na ra gių, el nių bei di džiu lių gė-
lių. Po ku rio lai ko švie sos už ge so 
ir ren gi nys pa sie kė kul mi na ci ją 
– vi sas kam ba rys nu švi to, o skulp-
tū ros at gi jo vi siš kai ki taip. Spal vų 
de ri niai, švie čian tys ant skulp tū-
rų, bei ty lūs gam tos gar sai su kū rė pui kią 
at mos fe rą net ir sau sa kim šo je erd vė je.

Pa ti Ire na pa sa ko jo, kad „Švy tin čios 
že mės“ vaiz das jos gal vo je gi mė ta da, kai 
pa ma tė švy tin čią me die ną – tam tik ros rū-

šies ker pes, spin din čias nak ties me tu. Jų 
švie sa tuo met at ro dė mis tiš ka bei keis tai 
ra mi nan ti. Bū tent to kią at mos fe rą I. Kač-
kaus kie nė ir jos sū nus Mar ty nas sie kė su-
kur ti ir sa vo meno ga le ri jo je.

Mo te ris mi nė jo, kad kiek vie-
na me džia ga, ka ban ti ant sie nos, 
ir kiek vie na lem pa, švie čian ti vis 
ki ta spal va, bu vo kruopš čiai at-
rink tos ir įkur din tos tin ka mo je 
vie to je.

Ga le ri jos vie ta bu vo konst ruo-
ja ma dar nuo praė ju sių me tų ru-

dens, o pa tal pa įren gi nė ja ma pa ma žu, vis 
pri de dant po ke lias pa pil do mas de ta les. 
Pa ti Ire na šyp so da ma si pa sa ko jo, jog šis ga-
le ri jos va rian tas nė ra ga lu ti nis ir bus be per-
sto jo pil do mas.

Pag rin di nis jaus mas, ku rį no ri 
per teik ti ga le ri jos au to rė, – ra my-
bė. „No riu, kad žmo nės, atė ję į šią 
pa ro dą, pa mirš tų sa vo bė das ir 
pail sė tų. Bū tent to dėl ir kū rė me 
to kią fan tas ti nę at mos fe rą, kad 
vi si čia ga lė tų at si pa lai duo ti ir 
ne gal vo ti apie sa vo pro ble mas“, 
– kal bė jo I. Kač kaus kie nė.

Jos sū nus ir pa ro dos bend-
raau to rius Mar ty nas kuk liai už-
si mi nė, kad nei jis, nei ma ma 
ne si ti kė jo to kio žmo nių dė me sio: 
„Ma ma gal vo jo, kad ateis vos vie-
nas ki tas, bet kai pra dė jo rink tis 
tiek daug žmo nių, mes ne ga lė jo-
me at si ste bė ti.“

Pris ta čius ga le ri jos pra smę, 
vi si mies te lė nai bei sve čiai su gu-
žė jo svei kin ti šei mos su to kiu nuo-
sta biu re gi niu.

Pas vei kin ti Ire nos ir jos sū-
naus at vy kęs Viš ty čio se niū nas 
Bro nis la vas Po li ta ne slė pė pa si di-
džia vi mo: „La bai sma gu ma ty ti, 
kad mū sų kraš tie tė su kū rė to kią 
do va ną Viš ty čiui. Ži no me, kad ši 
do va na džiu gins ne tik viš ty čio-
kus, bet ir ki tus, at vy ku sius pa si-

žiū rė ti to kio nuo sta baus re gi nio.“
Liaup sių me ni nin kams ne gai lė jo ir 

ki ti ren gi nio sve čiai, tarp ku rių buvo Viš-
ty čio re gio ni nio par ko kul tū ro lo gė Ri ma 
Ga gie nė, Viš ty čio Pet ro Kriau čiū no mo kyk-
los-dau gia funk cio cent ro di rek to riaus pa-
va duo to ja Vi li ja Paš kaus kie nė bei vi suo me-
ni nin kė Onu tė Kar ta vi čie nė.

Me no ga le ri ja Vištytyje veiks iki va sa-
ros pa bai gos. Ją ap lan ky ti ga li ma kas dien, 
nuo 11 iki 19 val. Poil sio die na – pir ma die-
nis.

Ger da PA PAR TY TĖ

Pae že rių dva re vei kia uk rai nie čio 
me ni nin ko Alek se jaus Leo no vo 
skulp tū rų pa ro da „Dva sios ke-
liais“. Dar bai rū muo se bus eks po-
nuo ja mi iki rug sė jo 30 d.
Suar tin ti du pa sau lius – Že mės ir Dan gaus 
– bu vo vi sų me ni nin kų sva jo nė nuo se niau-
sių lai kų. Dva si nio pa sau lio iš raiš ka, pri si lie-
ti mas prie žmo gaus sie los – ne tik Uk rai no-
je, bet ir už sie ny je iš gar sė ju sio skulp to riaus 
A. Leo no vo kū ry bos te mos.

Me ni nin kas gi mė Uk rai no je 1982-ai siais. 
Nuo anks ty vos vai kys tės ga bus ber niu kas 
jau tė po trau kį skulp tū rai. 1993–1999 m. mo-
kė si T. G. Šev čen kos vals ty bi nės dai lės vi du-
ri nės mo kyk los Skulp tū ros sky riu je. 2005 
m. jis su pa gy ri mu bai gė Me no ir ar chi tek-
tū ros na cio na li nę aka de mi ją. Dar stu di jų 
me tais pra dė jo at kak liai ieš ko ti gy ve ni mo 
tie sos iš ta kų, bu vo ku pi nas no ro su pras ti šį 
pa sau lį iš vi daus, pa jaus ti ir su ras ti bū ties 
tie są, ku ri vi sa da bu vo ak tua li tik ra jam me-
nui. Iš čia ir ki lo jau no jo skulp to riaus su si-
ža vė ji mas fi lo so fi ja, mi to lo gi ja, pa sau lio 
kul tū ra bei re li gi jų is to ri ja. To li mes nis Alek-
se jaus įgū džių to bu li ni mas vy ko aukš to jo je 
mo kyk lo je, va do vau jant aka de mi kui Va si li-
jui Za cha ro vi čiui Bo ro dai.

2008 m. A. Leo no vas ta po Uk rai nos 
na cio na li nės me ni nin kų bend ri jos na riu. 
Skulp to rius pa si žy mi iš skir ti niu kruopš tu-
mu, jo kas die nis sun kus dar bas ta po neat-
sie ja ma kū ry bos da li mi. 2005–2019 m. 
įvai riuo se Uk rai nos, Bal ta ru si jos, Ru si jos ir 
Eu ro pos mies tuo se su reng ta per 150 as me-
ni nių au to riaus pa ro dų.

A. Leo no vo me nas – uni ka lus ir no va to-
riš kas. Tai ta po pro ver žiu vi sos žmo ni jos 
is to ri jos me ni nia me su pra ti me, su vo kiant 
tik rą ją žmo gaus pa skir tį ir jo dva si nio for-
ma vi mo si ke lius. Skulp to rius išė jo už na cio-

na li nės mo kyk los ri bų, su vok da mas bū tį iš 
pa žan gių jų ХХІ a. po zi ci jų. Au to riaus dar bų 
te ma ti ka yra ne pap ras tai pla ti, įvai ri. Per 
vi są kū ry bi nių vaiz dų įvai ro vę jis de monst-
ruo ja skir tin gų lai ko tar pių ir tau tų žmo-
gaus dva sios rai dos is to ri ją. Skulp to riaus 
kū ry bos pa grin du yra kul tū rų, re li gi jos, fi-
lo so fi jos dva si nė sin te zė, ieš kant at sa ky mų 
į sak ra li nius klau si mus.

Kaip sa ko pa ro dos au to rius A. Leo no-
vas, jo kū ry bos kon cep ci ja – „Vie ny ti žmo-
nes am ži nų jų ver ty bių pa grin du, aukš čiau-
siu žmo gaus dva sios sie kiu... Gro žis yra 
ne da lo mas gy ve ni mo pa grin das vi suo se 
pa sau liuo se. Ma no kū ry ba – tai gro žio troš-
ki mo iš raiš ka.“

Skulp to riaus A. Leo no vo plas ti nė kal ba 
su for muo ta gi liais žmo gaus kū no ana to-
mi jos dės nių pa ži ni mais. Me ni nin kas pir-
me ny bę tei kia ša mo to tech no lo gi jai, ku ri 
su tei kia ga li my bę iš sau go ti vi sus au to riaus 
skulp tū ros bruo žus ir priar tin ti ją prie alie-
ji nės ta py bos tech ni kos, ku rio je kū ri nį nuo 
su ma ny mo iki pa bai gos su ku ria pa ts au to-
rius. Nuš vi ti mo, mal dos, dva si nio at si ga vi-
mo bū se nos do mi nuo ja meist ro dar buo se. 
A. Leo no vo skulp tū ra, ku pi na gi laus tu ri-
nio, sklei džia šir dies ši lu mą, ku rios jaus-
mas tam pa tik ruo ju at vi ru mu.

Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros 
cent ro-mu zie jaus inf.

Pae že rių dva re – Uk rai nos skulp to riaus pa ro da

Irena Kačkauskienė su sūnumi Martynu Vištyčiui 
dovanojo savo dirbinių parodą. Autorės nuotr.

S

Nedidelė patalpa pripildyta didžiulių 
gyvūnų ir augalų skulptūrų.

S

kultūra  /  7„Auginu save – auginu pasaulį“

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

Skulptūros meist ro dar buo se do mi nuo ja nuš vi ti mo, mal dos, dva si nio at si ga vi-
mo bū se nos. Kęs tu čio INK RA TOS nuo tr.

S

Vil ka viš ky je
Lie pos 17 d., 17 val., kul tū ros cent-
re vyks ju bi lie ji nė Ma žo jo poe zi jos 
pa va sa rio šven tė. Bus pa gerb ti kū ry-
biš kiau si au to riai, pa svei kin tas lau-
rea tas, skam bės dai nos. Lau kia mi 
vi si Ma žo jo poe zi jos pa va sa rio ei lė-
raš čių au to riai, poe zi jos mė gė jai, šio 
il ga me čio ra jo no li te ra tų sam bū rio 
bi čiu liai.
Bend ri jos „In su la“ ta ry ba in for muo-
ja, kad lie pos 23 d. Ša kiuo se vyks 
Ma ri jam po lės ap skri ties dia be ti kų 
bend ri jų na rių mo ky mo se mi na ras. 
No rin tie ji da ly vau ti iki lie pos 20 d. 
re gist ruo ja mi tel.: 8 656 93 376, 8 
610 46 053.
Lie pos 21 d., 15 val., lais va lai kio cent-
re „To po lis“ vi suo me nės svei ka tos 
biu ras ren gia se mi na rą „Ko kias ga-
li my bes pa cien tui su tei kia Lie tu vos 
svei ka tos prie žiū ros sis te ma“. Lek to-
riai – PO LA pre zi den tas Ša rū nas Nar-
bu tas ir di rek to rė Ne rin ga Čia kie nė. 
Re gist ruo ja ma tel. 8 673 70 667.

Dai lu čiuo se
Lie pos 18 d., 17 val., bend ruo me nė 
„Dai lu čių švy tu riai“ vai kų žai di mų 
aikš te lė je ren gia šven tę „Va sa ra 
kai me“. Bus pri sta ty tas pro jek tas 
„Bend ra dar bia vi mo ta ku“, žai di mų 
vai kams ir suau gu sie siems, tei kia mi 
ap do va no ji mai, skel bia mos no mi na-
ci jos. Da ly vaus at li kė ja Auš ri nė ir 
gru pė „Par kas“.

Ma ri jam po lė je
Lie pos 22 d., 20 val., Poe zi jos par ke, 
prie ak mens Vy tau tui Ker na giui, 
skam bės dai nuo ja mo sios poe zi jos 
fes ti va lio „Kai sirps ta vyš nios Su val-
ki joj“ kon cer tas, ku ria me pa si ro dys 
Gied rius ir Ag nė Ar ba čiaus kai.

Nukelta į 16 p.
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KAS? KUR? KA DA?
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– Kaip pri si me na te šven ti mų die ną 
– 1995 m. lie pos 9-ąją?

– Šven ti mai vy ko ma no gim to jo je Gel-
gau diš kio pa ra pi jo je. Nors tuo me tu mo-
kiau si Ro mo je ir bu vo ga li my bė, kad mus 
šven tin tų po pie žius Jo nas Pau lius II, bu vo 
ma lo ni staig me na, kai vys ku pas J. Že mai-
tis pa klau sė, ar ne no rė čiau priim ti šven ti-
mus gim ti nės pa ra pi jo je. Iki da bar pri si me-
nu tą nuo sta bų jaus mą, kai gu lė jau prieš 
al to rių, o pil nu tė lė Gel gau diš kio baž ny čia 
mel dė si už ma ne.

– Po stu di jų Ro mo je su grį žo te tie siai į 
nau jai su si kū ru sią Vil ka viš kio ku ni gų se-
mi na ri ją. Kaip pri si me na te šią pra džią?

– Tai vėl bu vo nau ja pa tir tis. Grį žau ir 
pra dė jau dės ty ti Ka ta li kų teo lo gi jos fa kul-
te te prie Vy tau to Di džio jo uni ver si te to ir 
Vil ka viš kio ku ni gų se mi na ri jo je, taip pat 
bu vau pa skir tas vie nu iš se mi na ri jos va-
do vų. Bu vo sun ku, nes rei kė jo pa ruoš ti 
me džia gą dės ty mo kur sams, bet dės ty ti 
pa ti ko ir la bai džiau giuo si tais me tais. Kai 
klie ri kų skai čius Vil ka viš kio vys ku pi jos 
ku ni gų se mi na ri jo je su ma žė jo, bu vo nu-
spręs ta juos per kel ti į Kau ną. Ta da bu vau 
pa skir tas į Kau no ku ni gų se mi na ri ją dės ty-
to jau ti ir ei ti vi ce rek to riaus pa rei gas.

]

– Prieš de šimt me tų pra dė jo te tar nys-
tę Vil ka viš kio ka ted ro je. Kaip ver ti na te 
pir mą ją „sa vo pa ra pi ją“?

– Džiau giuo si šia pa ra pi ja. Ji ta po sa va. 
Gal dėl to, kad esu za na vy kas ir vil ka viš-
kie čių men ta li te tas man ga na ar ti mas. Su-
ti kau daug ge rų ir mie lų žmo nių. Apsk ri tai 
pro vin ci jo je žmo nės ra mes ni, drau giš kes-
ni ir ar ti mes ni nei did mies čiuo se. To dėl 
ir jų san ty kiai šil tes ni. Liū di na tai, kad 
pa ra pi ja ma žė ja. Vy res ni žmo nės iš ke liau-
ja į Am ži ny bę, o jau ni mas emig ruo ja į did-
mies čius ar už sie nį. Liūd na, kad ne daug 
jau nų žmo nių gy ve na ti kė ji mo dva sia.

Pa ra pi jos gy ve ni me pa ste biu gra žių 
ini cia ty vų: vei kia mal dos ir šv. Raš to skai-
ty mo bū re liai, įsi kū rė „Glo rio sa Tri ni ta“ 
gru pe lė, kt. Bet juo se da ly vau ja ne daug 
žmo nių. 

Liūd na, kad ne ma žai šiuo lai ki nių žmo-
nių, ne tik mū sų kraš te, ne ver ti na ti kė ji mo 
ir dva si nių ver ty bių. Tarp ti kin čių jų vis 

dar daug pa pro ti nio ti kė ji mo: į Baž ny-
čią žiū ri ma kaip į dva si nių pa slau gų 
tei ki mo įstai gą, o ne ti kė ji mo bend ruo-
me nę, ku ri su telk tai sie kia glau des nio 
ir gi les nio san ty kio su Die vu.

– Dir ba te dės ty to ju Vy tau to Di-
džio jo uni ver si te te. Pa pa sa ko ki te 
apie sa vo aka de mi nę veik lą.

– Uni ver si te tas yra ma no pa grin di-
nė dar bo vie ta. Aka de mi nė veik la yra ga-
na pla ti. Be to, kad ten ka dės ty ti ba ka lau-
ro, ma gist ro ir dok to ran tū ros pro gra mo se, 
dar esu ma gist ran tų ir tri jų dok to ran tų 
dar bo va do vas, dok to ran tū ros stu di jų ko-
mi te to pir mi nin kas. Kad dės ty to jas ga lė tų 
dės ty ti, jis tu ri bū ti ates tuo tas. O tam rei-
kia skai ty ti pra ne ši mus res pub li ki nė se ir 
tarp tau ti nė se moks lo kon fe ren ci jo se, pub-
li kuo ti moks li nius straips nius Lie tu vos ir 
tarp tau ti nė se duo me nų ba zė se esan čiuo-
se moks lo lei di niuo se, ra šy ti kny gas, ves ti 
vie šas pa skai tas ir se mi na rus vi suo me nei. 
Esu pa ra šęs per 20 moks li nių straips nių, 
vie ną mo ky mo prie mo nę, kny gą. Taigi 
veik los šio je sri ty je tik rai yra.

– Kaip lei džia te lais va lai kį?
– Ypa tin gų po mė gių ne tu riu. Lais va-

lai kiu sten giuo si ap lan ky ti pa žįs ta mus ir 
ar ti mus žmo nes. Mėgs tu ope rą. Pa tin ka 
ke liau ti. Pa sau ly je yra tiek nuo sta bių da ly-
kų, ku riuos no ri si pa ma ty ti ir jais pa si gė-

rė ti. Juk ke lio nės ir gi yra tam tik ra poil sio 
for ma. Be veik kas dien pa skai tau ką nors 
ita liš kai – kny gą ar straips nį, kad ne pa-
mirš čiau kal bos.

– Ką Jums reiš kia tė viš kė? Ar su ran-
da te ga li my bių ap si lan ky ti gim tojo je 
Gel gau diš kio pa ra pi jo je, au ko ti ten šv. 
Mi šias?

– Tė viš kė vi sa da bu vo ir bus svar bi. 
Ten – lop šys, šak nys, gy ve ni mo ir ta pa ty-
bės iš ta kos. To dėl sa vas kraš tas ir pa ra pi ja 
vi sa da rū pė jo ir rū pės. Kai tik ga liu, vi sa-
da grįž tu ir au ko ju šv. Mi šias gim to jo je pa-
ra pi jo je, o vie ti nis kle bo nas Ar vy das Lie pa 
ma ne vi sa da la bai drau giš kai su tin ka.

– Ko ro na vi ru so pan de mi ja su stab dė 
vi suo me nės veik las vi sa me pa sau ly je. 
Ko kios šio lai ko tar pio pa sek mės ti kin-
čių jų bend ruo me nei?

– Pan de mi jos pa sek mė – žmo nės nu to lo 
vie ni nuo ki tų. At si ra do dau giau ne ri mo ir 
bai mės. Ka ran ti no me tu bend ruo me nės gy-
ve ni mas ap mi rė. O tai tik rai nė ra ge rai.

Ta čiau no riu vi siems pa lin kė ti drą sos 
gy ven ti ti kė ji mo dva sia. Ti kė ji mas – tai 
mei lė, ku ri šil do ir bran di na. Tai spar nai, 
ku rie mus ke lia aukš tyn. 

No ri si pa lin kė ti dau giau dė me sio vie-
nas ki tam ir pa gar bos. Dau giau vil ties ir 
ma žiau bai mės. Gi les nės bend rys tės su 
Die vu ir vie nų su ki tais.

Sidabrinį ju bi liejų švenčiantis ku ni gas lin ki drą sos 
gy ven ti ti kė ji mo dva sia

„Gra žios mū sų kal vos ant že me lės del no“
Pae že rių dva ro kie me 
nuo lie pos 20 d. lan ky-
to jus pa si tiks fo tog ra fo 
Kęs tu čio Ink ra tos pa reng-
ta Vil ka viš kio kraš to 
kal vų ir nuo jų at si ve rian-
čių pa no ra mų pa ro da. 
Ro man tiš ką pa va di ni mą 
„Gra žios mū sų kal vos ant 
že me lės del no“ sa vo pa-
ro dai pa si rin kęs au to rius 
kvie čia pa si gro žė ti mū sų 
ra jo no kraš to vaiz džiais iš 
paukš čio skry džio, nau jai 
pa žvelg ti į erd ves, at si vė-
ru sias fo tog ra fo akims, o 
pa skui gal būt ap lan ky ti 
tas vie to ves ir dar kar tą 
jo mis pa si gro žė ti.
Į Lie tu vą at vy kę už sie nio tu ris tai 
jau se niai pa ste bė jo mū sų kraš to na tū ra-
lią ir žmo gaus su kur tą ža lu mą, džiau gė si 
šva riais van dens tel ki niais, gė rė jo si rū pes-
tin gai tvar ko mo mis gy ven vie tė mis, at si ku-
rian čiais dva rais. Šiais me tais gy ven da mi 
ka ran ti no są ly go mis sa vo kraš to gam tos 
ob jek tus ir kul tū ri nį pa vel dą at ra do ir pa-
tys lie tu viai, anks čiau eg zo ti kos ieš ko ję sve-
ti muo se kraš tuo se. Prie kraš to gam tos ir 
kul tū ros įdo my bių at ra di mo la bai pri si dė jo 
mu zie ji nin kai, or ga ni zuo da mi „Lie tu vos 
mu zie jų ke lio“ ren gi nius.

Šie met jau de vin tą kar tą ša lies mu zie-
ji nin kai pa kvie tė is to ri jos mė gė jus, kraš-
to ty ri nin kus ir vi sus, kas do mi si kraš to 
kul tū ra, į ant rą jį na cio na li nės kul tū ros 
ta pa ty bės for ma vi mo ir puo se lė ji mo pro-
gra mos eta pą. Nau jo ji pro gra ma „Tė vy nės 
ieš ko ji mas“ ski ria ma Lie tu vos Res pub li-

kos at kū ri mo 30-me čiui. Ji kvie čia do mė tis 
kraš to vaiz džiu, pa si žval gy ti nuo kal nų, kal-
vų, pi lia kal nių.

„Lie tu vos mu zie jų ke lias“ pra si dė jo 
Vals ty bės die nos iš va ka rė se Vil niu je, ant 
Ge di mi no kal no, vi są va sa rą vin giuos per 
Lie tu vos re gio nus, o rug sė jo 25 d. baig sis 
kul tū ri ne suei ga Anykš čiuo se ant Liu diš-
kių pi lia kal nio. Sie kiant lan ky to jų sau gu-
mo, ren gi niai or ga ni zuo ja mi sa vait ga liais 
ir tik at vi ro se erd vė se. Su val ki jos (Sū du-
vos) kul tū ros cent ras-mu zie jus Mu zie jų 
ke liui vyk dė ra jo no kraš to vaiz džio ty ri-
mą, pa ren gė Kęs tu čio Ink ra tos fo tog ra fi jų 
pa ro dą „Gra žios mū sų kal vos ant že me lės 
del no“.

Kiek vie nas, ke lia vęs nuo Kau no iki 
Vil ka viš kio, pa ste bė jo, kad di des nės Su val-
ki jos da lies pei za žas nuo bo dus – iki pat 

ho ri zon to be si tę sian čios ly gu mos ir dir ba-
mi lau kai, paį vai rin ti tik ne di de liais me-
džių ir krū mų są ža ly nais, gy ven vie tė mis 
ir so duo se pa sken du sio mis so dy bo mis. 
Geog ra fiš kai įvai res nis ir ke liau to jo akiai 
pa trauk les nis mū sų ra jo no rel je fas. Šiau-
ri nė je da ly je tę sia si be kraš tės ly gu mos, 
iš rai žy tos upių ir upe lių vin giais. Ke liau-
jant į pie tus link Gra žiš kių ir Viš ty čio, nuo 
Bart nin kų, Duo ne lai čių ir Vaiš vi lų kal vų 
at si ve ria nuo sta bus kal nuo tas pei za žas 
– tai Sū du vos aukš tu mos pa kraš tys, Bal ti-
jos aukš tu mų kam pi nis ma sy vas. Sū du vos 
mo re ni nė aukš tu ma su si for ma vo pa sku ti-
nia me le dyn me ty je, kai nuo le dy no sky do 
at si ša ko ję le do lie žu viai vie nur iš gu lė jo 
du bu mas ir ly gu mas, ki tur su stū mė ga na 
aukš tus gargž din gus ak me nin gus py li mus 
ir mo re ni nių kal vy nų ruo žus. Dau gu ma 

Bartninkų–Gražiškių–Vištyčio 
ma sy vo sta čiaš lai čių kal vų yra 
40–50 m san ty ki nio aukš čio. 
Jos dė me sį pa trau kia sa vo iš-
vaiz džiais gūb riais ir tarp gūb-
riuo se esan čio mis dau bo mis, 
ne di de lė mis pel kė mis ir telk-
šan čiais eže rė liais. Dau ge lis 
kal vų tu ri int ri guo jan čius pa-
va di ni mus: Ožia kal nis, Piet kal-
nis, Guob kal nis, Sta bū kal nis, 
Var na kal nis, Vers tin kal nis, 
Svir kal nis, Vys kup kal nis. Ma-
žes nių kal vų pa va di ni mai at-
si ra do nuo že mės ar prie jos 
įsi kū ru sios so dy bos sa vi nin-
ko pa var dės: Ki jaus ko kal nas 
(prie Gra žiš kių), Bu ti kio ir 
Stoš kaus kal vos Už ba lių kai-
me, Mic ke vi čiaus kal nas, Puo-
džiūn kal nis (Sau si nin kuo se). 
Se no vė je ant kai ku rių kal vų 
bu vo pa sta ty tos baž ny čios, lai-
do ja mi žmo nės, įreng ti pi lia-
kal niai su py li mais, ap sau gos 
bokš tais ir grio viais.

Kai ku rie kal ne liai iš ki lę 
dau giau kaip 100 m, o trys mū sų ra jo no 
kal vos yra aukš čiau sių Lie tu vos kal nų 
de šim tu ke. Tai Du no jaus kal nas (aukš tis 
284 m, 75 m virš jū ros ly gio), Ja nau kos 
kal nas (aukš tis 282,9 m) ir Pa viš ty čio kal-
nas (282,4 m). Už li pus ant bet ku rio kal no 
kva pą gniau žia be ri bės erd vės, nuo kal vų 
at si ve rian tis pei za žas su ža vi kiek vie ną, o 
pi lia kal niuo se ga li ma pa jus ti pro tė vių dva-
sią. Tik ypač jaut riems ir dė me sin giems 
ke liau to jams kal ne liai at sklei džia sa vo 
įdo my bes ir pa slap tis.

Ele na RU PEI KIE NĖ
Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent ro-

mu zie jaus vyr. fon dų sau go to ja

Nuo Svirkalnio kalvos at si ve rian tis pei za žas su ža vi kiek vie ną. Kęs tu čio INK RA TOS nuo tr.S

Projektą „Auginu save – auginu 
pasaulį“ remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Tikėjimas – tai meilė, 
kuri šildo ir brandina. 
Tai sparnai, kurie mus 
kelia aukštyn.

Ieškok Vilkaviškio krašto ir Lietuvos naujienų savo telefonewww.santaka.info
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Tra di ci nės var žy bos su kvie tė 
spor ti nin kų iš vi sos ša lies
And rius GRY GE LAI TIS

Penk tus me tus iš ei lės 
Vir ba lio kul tū ros cent ras 
kar tu su par tne riais ir 
rė mė jais su ren gė šven-
ti nį bė gi mą „Vir ba lia da 
2020“.

Anks tes niais me tais šis ren gi nys 
bū da vo skir tas Lie tu vos ne prik-
lau so my bės at kū ri mo die nai pa-
mi nė ti, ta čiau šie met dėl ka ran ti-
no ap skri tai bu vo iš ki lu si grės mė, 
kad var žy bos neį vyks. 

Vis dėl to blo giau sias sce na-
ri jus neiš si pil dė, o per kė lus bė-
gi mą į va sa rą jis su lau kė re kor-
di nio da ly vių skai čiaus. Pa čiam 
jau niau siam „bė gi kui“ bu vo vos 
du mė ne siai. Jį, aiš ku, ant sa vo 
ran kų ne šė ma ma. Tuo tar pu vy-
riau sia s da ly vis jau bu vo įko pęs į 
aš tun tą de šim tį.

Nukelta į 10 p.] Patys mažiausi dalyviai varžėsi 500 metrų ilgio trasoje.S

Vil ka viš kio ra jo no spor to mo kyk-
los ir bu ria vi mo klu bo „Škva las“ 
spor ti nin kai pui kiai pa si ro dė Me-
te lių re gio ni nia me par ke esan čio 
Du sios eže ro re ga to je.
Pir mą sias vie tas užė mė Pi jus Strio kas ir 
My ko las Ka že mė kas,  var žęsi „RS Fe va“ 
(dvie jų as me nų bur lai vių) lai vų kla sė je, 
taip pat Do vas Meš kaus kas bei Ste pas Me-
de lis („Ca det“ lai vų kla sė) ir Ig nas Balt ru-
šai tis, plau kęs tarp „Lais vos“ kla sės da ly-
vių.

Ant rą ją vie tą iš mū siš kių „Op ti mist 
A“ gru pė je užė mė No ris And riuš ke vi čius, 
o tre čią ją – Ais tis Bur ba. Bron zos me da lį 
taip pat iš ko vo jo Ti tas Du bic kas, plau kęs 
„Op ti mist B“ gru pė je.

„San ta kos“ inf.

Jau nie ji bu riuo to jai sky nė per ga les Dusioje

Jau nie ji Vil ka viš kio bu riuo to jai bu vo vie ni ge riau sių Du sios eže ro re ga to je.S

Vil ka viš kio spor ti nin kų ko man-
da „Dėl nuo trau kos“ ta po Rad vi-
liš ky je vy ku sio nak ti nio fut bo lo 
tur ny ro nu ga lė to ja.

Tai bu vo jau penk ta sis to kio ti po tur ny ras, 
vy kęs Rad vi liš ky je esan čia me Lie tu vos Są jū-
džio sta dio ne. Šie met var žy bo se da ly va vo 
net 20 ko man dų iš vi sos Lie tu vos.

Pir ma me eta pe eki pos bur tų ke liu bu vo 
su skirs ty tos į ke tu ris po gru pius. Pa si bai gus 
ko voms gru pė se vy ko at krin ta mo sios rung-
ty nės bei fi na li niai su si ti ki mai.

Vil ka viš kio eki pa „Dėl nuo trau kos“ pa-
ke liui iki di džio jo fi na lo sėk min gai įvei kė 
vi sus var žo vus, o le mia mo je ko vo je 1:0 
pa lau žė daug kar ti nių var žy bų nu ga lė to jų, 
aikš tės šei mi nin kų – „Kesg vy čio“ ko man-
dos  futbolininkų, pa si prie ši ni mą.

Ge riau siu tur ny ro var ti nin ku pri pa žin-
tas vil ka viš kie tis Re mi gi jus Mi ka lai nis, o 
ab so liu čiai ge riau sio žai dė jo ti tu las ati te ko 
mū sų eki pos spor ti nin kui To mui Va lu ko-
niui.

„San ta kos“ inf.

Iš Rad vi liš kio grįžo su čem pio nų tau re

Vil ka viš kie čiai fut bo li nin kai tur ny re ne tu rė jo sau ly gių.S

Vil ka viš kio krep ši nio klu bo 
„Per las“ jau no ji pa mai na „Per-
liu kai“ sėk min gai da ly vau ja 
Lie tu vos 3x3 čem pio na te.
Šio se var žy bo se ko vo ja dvi ma žų jų vil-
ka viš kie čių ko man dos. Vie nuo lik me čių 
vai kų gru pė je „Per liu kams“ at sto vau ja 
Ro kas Ple cha vi čius, Lau ry nas Cha da ta-
vi čius, Adas Kis liak bei Ro kas Ši mans-
kis, o tarp me tais vy res nių žai dė jų 
rung ty niau ja Do mas Ka čins kas, Si mas 
San kū nas, Jo kū bas Sli vins kas ir Alek sas 
Ko šu ba. Abi eki pas tre ni ruo ja vil ka viš-
kie tis Jus tas Ba gurs kis.

Iš vi so nu ma ty ta su reng ti de šimt 
3x3 čem pio na to eta pų. Tie sa, į pa sku ti-
nį jį, ku ris vyks Vil niu je, pa teks tik po 
še šias stip riau sias abie jų am žiaus gru-
pių ko man das. Jos paaiš kės rink da mos 
įskai ti nius taš kus pir muo se de vy niuo se 
eta puo se.

Vil ka viš kio žai dė jai į var žy bas įsi-
jun gė tik nuo tre čio jo eta po, tad, kaip 
pa sa ko jo tre ne ris, jiems bus su dė tin ga 
pra si muš ti į ge riau sių jų še še tu ką.

„Lie tu vos 3x3 čem pio na te nu spren-
dė me da ly vau ti sa vo ma lo nu mui, ne kel-
da mi ko kių nors tiks lų. Vis dėl to grei tai 
pri pra to me prie tai syk lių bei sis te mos, 
o mū sų žai di mas pa ma žu ge rė ja. Mums 
pa vy ko sėk min gai su žais ti ke lis tu rus 
ir, jei dar kaž ku ria me eta pe ap lan ky tų 
sėk mė, ma nau, jog tu rė tu me rea lių ga li-
my bių pa tek ti į stip riau sių jų eki pų še še-
tą. Šiuo me tu esa me prie pat jo ri bos“, 
– pa sa ko jo J. Ba gurs kis.

Tie sa, jis pa brė žė, kad tai pa da ry ti 
bus sun ku, nes dau gu ma tu rų vyks ta 
to li nuo Vil ka viš kio: Ro kiš ky je, Ne men-
či nė je, Plun gė je ir t. t. Be to, jei vil ka viš-
kie čiai pa tek tų į pa sku ti nį jį eta pą, jis 
vyk tų tuo pa čiu me tu, kaip ir jau se niai 
su pla nuo ta „Per liu kų“ va sa ros sto vyk la 
Va rė no je.

Kad mū siš kiai pui kiai pri si tai kė 
prie Lie tu vos 3x3 čem pio na to ving ry-
bių, įro do ir jų re zul ta tai. Tre čia ja me 
šių var žy bų eta pe Uk mer gė je vie nuo-
lik me čiai „Per liu kai“ iš ko vo jo bron zos 
me da lius, o penk ta ja me eta pe Ro kiš ky-
je dvy li ka me čiai pa si puo šė si dab ro ap-
do va no ji mais.

„San ta kos“ inf.

„Per liu kai“ kovoja 
3x3 čem pio na te

„Per liu kai“ (iš kai rės) Do mas Ka-
čins kas, Si mas San kū nas, Alek-
sas Ko šu ba ir Jo kū bas Sli vins kas 
iš Uk mer gės grį žo su si dab ro 
me da liais.

S

Šiau liuo se įvy ku sia me Lie tu vos vai kų 
leng vo sios at le ti kos čem pio na te Vil ka-
viš kio ra jo no spor to mo kyk los auk lė ti-
nis Ti tas Do mi nai tis 600 met rų bė gi mo 
dis tan ci jo je iš ko vo jo tre čią ją vie tą.

Ma ri jam po lė je vy ku sia me Lie tu vos 
jau nu čių leng vo sios at le ti kos čem pio na-
te vil ka viš kie tis Nor man tas Dur nei ka 
iš ko vo jo du bron zos me da lius 1500 met-
rų kliū ti nio bė gi mo ir 800 met rų pa pras-
to bė gi mo tra so se.

Mo des tas SAL DU KAI TIS

Bė gi kams – me da liai
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SIŪLOME PARAGAUTI

Prie vi ryk lės la biau siai ne si-
no ri sto vė ti va sa rą, ta čiau 
pa vai šin ti į na mus už su ku sius 
drau gus vis tiek rei kia. Siū lo-
me išei tį – pa si ga min ki te ita liš-
kus su muš ti nu kus, ki taip dar 
va di na mus brus ke tomis.

Grei tai pa ruo šia mos 
brus ke tos

Brus ke tos 
su braš kė mis
PRO DUK TAI
1 čia ba ta,
100 g lie sos varš kės,
1 šaukš tas cuk raus,
1 šaukš tas grai kiš ko jo gur to,
150 g braš kių,
mig do lo drož lių,
skys to me daus,
šalavijo (chia) sėk lų,
aly vuo gių alie jaus,
mė tos la pe lių.

GA MI NI MAS
Pra džio je pa si ga min ki te sal dų 

kre mą su trin dami varš kę, jo gur tą ir 
cuk rų. Sup jaus ty tą čia ba tą pa šlaks-
ty ki te aly vuo gių alie ju mi, pa skru-
din ki te 180 laips nių or kai tė je apie 5 
mi nu tes. Ant duo nos rie kių tep ki te 
varš kės kre mą, dė ki te su pjaus ty tas 
braš kes, api bars ty ki te mig do lo drož-
lė mis, ap šlaks ty ki te skys tu me du mi 
ir pa puoš ki te šalavijo sėk lo mis bei 
mė tų la pe liais.

Brus ke tos su sil ke
PRO DUK TAI
1 čia ba ta,
1 skil te lė čes na ko,
200 g sil kės,
1 avo ka das,
1 man gas,
1 žalioji citrina,
1 ait rio ji pa pri ka,
aly vuo gių alie jaus,
drus kos, pi pi rų, įvai rių ža lu my nų.

GA MI NI MAS
Sup jaus ty ki te čia ba tą, leng vai 

pa šlaks ty ki te aly vuo gių alie ju mi ir 
pa skru din ki te 180 laips nių or kai-
tė je apie 5 mi nu tes. Sil kę, man gą 
ir avo ka dą su pjaus ty ki te vie no do 
dy džio ne di de liais ku be liais. Juos 
su mai šy ki te su žaliosios citrinos sul-
ti mis, drus ka ir pi pi rais. Ant duo nos 
skre bu čių dė ki te po di de lį šaukš tą 
sil kės, man go, avo ka do ka po ti nio. 
Ant vir šaus dė ki te ait rio sios pa pri-
kos grie ži nė lių ir susmul kin tų ža lu-
my nų. Ska naus!
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Tra di ci nės var žy bos su kvie tė 
spor ti nin kų iš vi sos ša lies

Atkelta iš 9 p.

Į Vir ba lį at vy ko bė gi kų ne tik iš mū sų bei 
kai my ni nių ra jo nų, bet ir spor ti nin kų iš 
Kau no ar Pa ne vė žio. Pa si rin ku siesiems bė-
gi mo tra sas pa gal sun ku mą te ko įveik ti 3,5 
km, 7 km ir net 10,5 km. Pa tys ma žiau si bė-
go 550 m at stu mą.

Il giau sio je dis tan ci jo je trium fa vo D. Ko-
šiu ba, ant rąją vie tą užė mė L. Di rai tis, tre-
čią ją – K. Ažu kas. 7 km il gio tra so je ne pra-
len kia mi bu vo M. Sal du kai tis, G. Šle kys ir 
V. Pli kai tis. Tarp mo te rų šio je dis tan ci jo je 
ge riau siai se kė si J. Kul bo kie nei, J. Vi šins-
kie nei bei J. Sli vins kie nei. Grei čiau siai 3,5 
km tra są tarp vy rų įvei kė V. Dur nei ka, L. 
Da mi da vi čius ir D. Vai čai tis, o tarp mo te-
rų – D. Bie le vi čiū tė, A. Ei du kai ty tė bei S. 
Nau jo kai ty tė.

Pa čio je trum piau sio je dis tan ci jo je, skir-
to je vai kams, pir mas vie tas pel nė G. De meš-
ke vi čius ir L. Šle ky tė, ant ras – M. Ra dze vi-
čius ir Ū. Šle ky tė, o tre čias – D. Otch ri men ko 
bei S. Nau jo kai ty tė.

Vi sus nu ga lė to jus svei ki no Savivaldy-
bės administracijos direktoriaus pavaduo-
toja Daiva Riklienė ir Sei mo na rys Kęs tu tis 
Smir no vas, kuris sportininkus ap do va no jo 
sa vo įsteig to mis tau rė mis.

Pa gerb ti bu vo ne tik var žy bų nu ga lė-
to jai bei pri zi nin kai. Spe cia lio mis do va no-
mis ap do va no ti vy riau si var žy bų da ly viai 
R. Bud rys bei J. Sli vins kie nė, taip pat ir 
jau niau si spor ti nin kai – A. Šle kys bei L. Va-
luc ky tė. En tu zias tin giau sio da ly vio pri zas 
ati te ko šla pio je tra so je pa sly du siai, ta čiau 
fi ni šo li ni ją kir tu siai J. Gu diš ky tei. Ver ta 
pa mi nė ti, kad ji da ly va vo vi suo se pen kiuo-
se „Vir ba lia dos“ bė gi muo se. Vi siems šiems 
da ly viams pri zus įstei gė po li ti kai Al gir das 
But ke vi čius bei Juo zas Ole ka, taip pat Vil-
ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra-
ci jos atstovai.

Ren gi ny je ne trū ko ge rų emo ci jų ir juo-
ko, o lai ką smagiai lei do ne tik bė gi kai, bet 
ir aist rin gai juos pa lai kę sir ga liai. Po spor-

]

ti nių var žy bų vi si bu vo pa kvies ti pa si stip-
rin ti Vir ba lio bend ruo me nės na rių iš vir ta 
avin žir nių sriu ba.

„Po praė ju sių me tų svars tė me dau giau 
„Vir ba lia dos“ bė gi mo ne reng ti. Vis dėl to 
di de lis įdir bis bei da ly vių pra šy mai pri ver-
tė per si gal vo ti. Anks čiau ren gi nio tiks las 
bu vo kuo dau giau žmo nių su pa žin din ti su 
Vir ba lio mies to is to ri nė mis vie to mis, kar-
tu pro pa guo jant svei ką gy ve ni mo bū dą, 
ta čiau pa sta rai siais me tais la biau ak cen tuo-
ja me spor ti nius tiks lus. Šie met į var žy bas 
at vy ko itin daug da ly vių. Po ka ran ti no vi si 
bu vo iš siil gę spor ti nių ko vų. Iš va žiuo da mi 
iš Vir ba lio bė gi kai jau tei ra vo si apie ki tus 
me tus, tad, ma tyt, teks var žy bas or ga ni zuo-
ti ir atei ty je“, – šyp so jo si Vir ba lio kul tū ros 
na mų va do vė Žyd rū nė Gu diš kie nė.

Pa si bai gus tra di ci niam „Vir ba lia dos“ bė-
gi mui ne pir mus me tus Ky bar tų fut bo lo klu-
bo „Svei ka ta“ ini cia ty va suor ga ni zuo tas ir 
tink li nio 2x2 tur ny ras. Šie met į jį at vy ko 10 
ko man dų. Jos bu vo su skirs ty tos į 2 gru pes.

Po gru pių eta po 4 stip riau sios eki pos 
pra tę sė ko vą at krin ta mo sio se var žy bo se. 
Tre čią ją vie tą iš ko vo jo T. Dė de lės ir P. Sa ba-
liaus ko due tas, ma ža ja me fi na le nu ga lė jęs 
M. Ba bu šio bei D. Svo bo no po rą.

Tur ny ro nu ga lė to jais ta po ir FK „Svei-
ka ta“ įsteig tą tau rę iš ko vo jo D. Kar pa vi čius 
bei A. Rau do nius, di džia ja me fi na le įvei kę 
D. Ryc kio bei R. Gu de lio due tą. Ver ta pa mi-
nė ti, kad čem pio nu ta pęs D. Kar pa vi čius, 
kaip ir fi na le ko vo ję A. Ryc kis ir R. Gu de lis, 
yra FK „Svei ka ta“ ko man do je žai džian tys 
fut bo li nin kai.

Tinklinio varžybų finale kovojo (iš kairės): Dominykas Ryckis, Augustas 
Raudonius, Deividas Karpavičius bei Rokas Gudelis.

S

Tomos BIRŠTONĖS nuotr.

Atkelta iš 6 p.

Ge rą eki pos mik rok li ma tą pa brė žė ir G. 
Či bir ka. Anot jo, pui kiais tar pu sa vio san ty-
kiais ko man dos žai dė jai iš si sky rė vi sais lai-
kais.

„Pa me nu, jog pa ts pa si pra šiau prii ma-
mas į „Svei ka tos“ eki pą. Anks čiau fut bo lą 
žai džiau pro fe sio na liai, bet taip su si klos tė 
ap lin ky bės, kad te ko ku riam lai kui iš vyk ti 
į Ai ri ją. Grį žęs rim tų pa siū ly mų spor tuo ti 
ne su lau kiau, tad pa skam bi nau „Svei ka-
tos“ va do vui Ne ri jui, ku ris mie lai pa kvie-
tė pri si jung ti. Nuo pat pra džių ko man da 
ma ne priė mė la bai šil tai. Eki pos drau gai 
grei tai pa ma tė, kad esu nau din gas aikš tė-
je, tad su si žai sti daug lai ko ne pri rei kė. Net 
da bar, kai ko man do je yra daug jau nes nių 
spor ti nin kų, jie no ri, kad kar tu su jais da ly-
vau čiau tre ni ruo tė se bei var žy bo se. Sma-
gu, kad jau čiu to kį pa lai ky mą“, – džiau gė-
si G. Či bir ka.

] Kal bin ti spor ti nin kai pri pa ži no, kad 
tre ni ruo tė se ky bar tie čiai kar tais juo kais 
pa trau kia vil ka viš kie čius per dan tį, o pa-
sta rie ji ne lie ka sko lin gi. Anot eki pos tre-
ne rio, tai tik dar la biau pri si de da prie ko-
man dos mik rok li ma to ge ri ni mo.

„Tė tis yra pa sa ko jęs, kad se niau at sto-
vau da mi ra jo no rink ti nei ky bar tie čiai per 
rung ty nes daž nai ne per duo da vo ka muo-
lio vil ka viš kie čiams, o šie – ky bar tie čiams. 
Vis gi tie lai kai jau už marš ty je“, – tei gė N. 
Mik ne vi čius.

Prob le ma – sta dio nas
Prie sėk min go Ky bar tų „Svei ka tos“ žai-

di mo pri si de da ir dau giau vil ka viš kie čių. 
Vie nas iš pa grin di nių eki pos rė mė jų yra 
UAB „Vil ka viš kio au tok lu bas“ va do vas Ro-
ber tas Del tu vas. Maž daug prieš ket ve rius 
me tus tarp jo ir klu bo už si mez gu si drau-
gys tė tę sia si iki šiol. 

Ro ber tas per šį lai ką ta po vie nu aist-

rin giau sių klu bo sir ga lių, be veik nie ka da 
ne pra lei džian čių na mų rung ty nių, ne re-
tai vyks tan čių ir į iš vy kos su si ti ki mus. Jis 
taip pat yra ir „Svei ka tos“ klu bo val dy bos 
na rys.

„Vi sa da no rė jau, kad Ky bar tų „Svei ka-
ta“ bū tų ne vie no mies to, o vi so ra jo no 
rep re zen ta ci nė ko man da. Jau nes ni žmo-
nės tai pui kiai su pran ta, ta čiau kai ku rie 
vy res ni as me nys vis dar skirs to ky bar tie-
čius ir vil ka viš kie čius. Ti kiuo si, kad tai pa-
si keis“, – vy lė si R. Del tu vas.

Jis tei gė sva jo jan tis vie ną die ną „Svei-
ka tos“ eki pą iš vys ti pir mo je Lie tu vos fut-
bo lo ly go je. 

Tie sa, no rint įgy ven din ti šiuos tiks lus, 
bū ti na re konst ruo ti Ky bar tų sta dio ną, ku-
rio būk lė jau daug me tų nea ti tin ka jo kių 
LFF rei ka la vi mų. Ro ber to tei gi mu, su tvar-
kius sta dio ną, į eki pos rė mė jų gre tas bū tų 
ga li ma pri trauk ti dar dau giau vers lo pa-
sau lio at sto vų.

„Svei ka tą“ į prie kį ve da ir vil ka viš kie čiai
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6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“. 

11 d. 10 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
41 d. 18 s.

10.45 Ser. „Hadsonas ir 
Reksas“. 12 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Įdomiosios 

atostogos.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 Ser. „Seselė Beti“. 2 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Kostiumuotieji“. 

7 d. 16 s.
23.55 Ser. „Čikagos 

policija“. 3 d. 20 s.
0.35 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“. 

11 d. 11 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
41 d. 19 s.

10.45 Ser. „Hadsonas ir 
Reksas“. 13 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Daiktų istorijos.
13.00 Įdomiosios 

atostogos.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 Ser. „Seselė Beti“. 3 s.
18.30 Istorijos perimetrai.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Kostiumuotieji“. 

8 d. 1 s.
23.45 Ser. „Čikagos 

policija“. 3 d. 21 s.
0.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“. 

11 d. 12 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
41 d. 20 s.

10.45 Ser. „Hadsonas ir 
Reksas“. 14 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Įdomiosios 

atostogos.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 Ser. „Seselė Beti“. 4 s.
18.30 Gimę tą pačią dieną.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Kostiumuotieji“. 

8 d. 2 s.
23.45 Ser. „Čikagos 

policija“. 3 d. 22 s.
0.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“. 

11 d. 13 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
41 d. 21 s.

10.45 Ser. „Hadsonas ir 
Reksas“. 15 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Pasaulio puodai.
13.00 Įdomiosios 

atostogos.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 Ser. „Seselė Beti“. 5 s.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Pasaulio teisuoliai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Kostiumuotieji“. 

8 d. 3 s.
23.45 Ser. „Čikagos 

policija“. 3 d. 23 s.
0.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“. 

11 d. 14 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
41 d. 22 s.

10.45 Ser. „Hadsonas ir 
Reksas“. 16 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Pasaulio teisuoliai.
13.00 Įdomiosios 

atostogos.
13.58, 20.25 Loterija 

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

Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 Ser. „Seselė Beti“. 6 s.
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Auksinis protas.
22.20 V. f. „Drakula. 

Pradžia“. Fantastinė 
veiksmo drama. 
2014 m.

23.55 V. f. „Be stabdžių“. 
Komedija. 2015 m. 

2.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.
6.20 Pasaulio puodai.
7.15 V. f. „Heko Fino 

nuotykiai“. Nuotykių 
filmas. Vokietija. 
2012 m.

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

lokiukai ir aš“.
12.55 Dok. f. „Kelionė po 

Mianmarą“.
13.50 Ser. „Džesika 

Flečer“. 11 d. 20, 21 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų 

koncertas.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 „Vakarėja“ su 

Martynu Starkumi.
22.30 V. f. „Susižadėję 

penkerius metus“. 
Romantinė komedija. 
2012 m. JAV, 
Japonija.

0.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė (kart.).
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Į sveikatą!
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų 

pasakos“. 31 s.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
12.50 Ser. „Puaro“. 11 d. 2 s.
14.25 Loterija „Keno Loto“.
14.30 Laikinosios sostinės 

fenomenas.
15.00 Kryžių kalno atlaidai.
16.35 „Lietuvos kolumbai“.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo! (kart.).
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno 

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

žiniomis“.
21.30 V. f. „Astrid Lindgren 

jaunystė“. Biografinė 
drama. 2018 m.

23.35 V. f. „Nuodėmės 
užkalbėjimas“. 
Drama. 2007 m.

6.25, 15.00 
Animac. ser.

7.55 „Pasaulis pagal 
moteris“ (kart.).

9.00 Ser. „Šviesoforas“.
10.00 Ser. „Palaužti 

sparnai“.
12.00 Ser. „Tikroji 

žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 

Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Ser. „Viešbutis“.
20.30 Ser. „Blogoms 

merginoms – 
viskas“.

21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Spartanas“. 

Vokietija, JAV, trileris, 
2004. Rež. David 
Mamet.

0.10, 3.45 
Ser. „Skubi 
pagalba“.

1.05, 5.20 
Ser. „Einšteinas“.

2.00 Ser. „Rezidentas“.
2.50 Ser. „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
4.30 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 Ser. „Viešbutis“.
9.00 Ser. „Šviesoforas“.
10.00 Ser. „Palaužti 

sparnai“.
12.00 Ser. „Tikroji žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Treniruočių pobūdžio 

krepšinio varžybos.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Dronų karai“. 

JAV, veiksmo trileris, 
2016. Rež. Jack Perez.

23.40, 3.25 
Ser. „Skubi pagalba“.

0.45, 5.25 
Ser. „Einšteinas“.

1.35 Ser. „Rezidentas“.
2.25 Ser. „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
4.15 Ser. „Kietuoliai“.
4.40 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Skaniai ir paprastai“.
8.30 „Penkių žvaigždučių 

būstas“ (kart.).
9.00 Ser. „Šviesoforas“.
10.00 Ser. „Palaužti 

sparnai“.
12.00 Ser. „Tikroji 

žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Ser. „Viešbutis“.
20.30 Ser. „Blogoms 

merginoms – 
viskas“.

21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Išbadėjusių 

žaidynės“. JAV, 
komedija, 2013. Rež. 
Jason Friedberg.

Pertraukoje – 22.25 
„Vikinglotto“.

23.35, 3.25 
Ser. „Skubi pagalba“.

0.35, 5.25 
Ser. „Einšteinas“.

1.35 Ser. „Rezidentas“.
2.25 Ser. „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
4.10 Ser. „Kietuoliai“.

6.25, 15.00 
Animac. ser.

7.55, 19.30 
Ser. „Viešbutis“.

9.00 Ser. „Šviesoforas“.
10.00 Ser. „Palaužti 

sparnai“.
12.00 Ser. „Tikroji 

žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 

Žinios.
16.30 TV Pagalba.
20.30 Ser. „Blogoms 

merginoms – 
viskas“.

21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Komando“. 

JAV, veiksmo trileris, 
1985. Rež. Mark 
L. Lester.

23.50, 3.25 
Ser. „Skubi 
pagalba“.

0.50, 5.30 
Ser. „Einšteinas“.

1.45 Ser. „Rezidentas“.
2.35 Ser. „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
4.15 Ser. „Kietuoliai“.
4.40 Ser. „Naujakuriai“.

6.25, 15.00 
Animac. ser.

7.55 Ser. „Viešbutis“.
9.00 Ser. „Šviesoforas“.
10.00 Ser. „Palaužti 

sparnai“.
12.00 Ser. „Tikroji 

žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Draugiškos krepšinio 

varžybos Estijoje. 
Estija – Lietuva.

21.30 V. f. „Iksmenai. Pirma 
klasė“. Didžioji Brita-
nija, JAV, mokslinės 
fantastikos veiksmo 
filmas, 2011. Rež. 
Matthew Vaughn.

0.00 V. f. „Juodosios 
raganos metai“. JAV, 
fantastinis veiksmo ir 
nuotykių filmas, 2011. 
Rež. Dominic Sena.

1.45 V. f. „Transporteris“ 
(kart.).

3.20 V. f. „Išbadėjusių 
žaidynės“ (kart.).

4.40 Ser. „Tai – mes“.
5.30 Ser. „Naujakuriai“.

6.30 Animac. ser.
8.30 „Kitsy“.
9.00 „Skaniai ir paprastai“.
9.30 „Maisto kelias“.
10.30 „Penkių žvaigždučių 

būstas“.
11.00 Animac. f. 

„Aštuonkojis Dipas“.
12.50 V. f. „Auklė 3“. JAV, 

drama, 2009.
14.35 V. f. „Pakeliui“. 

Lietuva, drama, 
2014. Rež. Ricardas 
Marcinkus.

16.45 „Ekstrasensų 
mūšis“.

18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 Draugiškos krepšinio 

varžybos Estijoje. 
Lietuva – Latvija.

21.30 V. f. „Prarastasis 
miestas Z“. JAV, 
drama, 2016. Rež. 
James Gray.

0.10 V. f. „Ryklių sala“. JAV, 
siaubo filmas, 2015. 
Rež. Misty Talley.

1.55 V. f. „Komando“ (kart.).
3.30 V. f. „Dronų karai“ 

(kart.).
4.55 Ser. „Naujakuriai“.

6.30 Animac. ser.
8.30 „Kitsy“.
9.00 „Ūkio šefas“.
10.00 „Pasaulis pagal 

moteris“.
11.00 „Žalioji byla“.
11.30 Animac. f. „Keista 

magija“.
13.20 V. f. „Titanikas“. 

JAV, drama, 1997. 
Rež. James Cameron.

17.25 Ser. „Tai – mes“.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Persis 

Džeksonas. Monstrų 
jūra“. JAV, mokslinė 
fantastika, 2013. 
Rež. Thor 
Freudenthal.

21.40 „Transporteris 2“. 
JAV, veiksmo filmas, 
2005. Rež. Louis 
Leterrier.

23.25 V. f. „Universalioji 
korta“. JAV, 
komedija, 2011. Rež. 
Tim Matheson.

1.15 V. f. „Iksmenai. 
Pirma klasė“ 
(kart.).

3.30 V. f. „Prarastasis 
miestas Z“ (kart.).

6.25 „Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal“.

7.25, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Sudužu-
sių žibintų gatvės“.

9.35, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
10.35 Ser. „Įteisintas faras“.
11.35 „Reali mistika“.
12.35, 4.20 

Ser. „Nusivylusios 
namų šeimininkės“.

17.00 Info diena.
17.30, 3.30 Ser. „Kobra 11“.
18.30 Ser. „CSI. Majamis“.
19.30 Ser. „Greitojo 

reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Dingusi“. 2014 

m. Mistinė drama.
23.55 Ser. „Jūrų 

pėstininkai“.
1.35 Ser. „Narkotikų 

prekeiviai. Meksika“.
2.45 Ser. „Sūnus paklydėlis“.
5.05 Ser. „Visa menanti“.

6.25, 18.30 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.25, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Sudužu-
sių žibintų gatvės“.

9.35, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
10.35 Ser. „Įteisintas faras“.
11.35 Ser. „Greitojo 

reagavimo būrys“.
12.35, 3.25 

Ser. „Nusivylusios 
namų šeimininkės“.

17.00 Info diena.
17.30, 1.45 Ser. „Kobra 11“.
19.30 Ser. „Greitojo 

reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Kitos 48 

valandos“. 1990 m. 
Veiksmo komedija. 

22.55 V. f. „Dingusi“ (kart.).
2.35 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
4.10 Ser. „Visa menanti“.

6.25, 18.30 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.25, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 
Ser. „Sudužusių 
žibintų gatvės“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35 Ser. „Įteisintas faras“.
11.35, 19.30 Ser. „Greitojo 

reagavimo būrys“.
12.35, 2.40 

Ser. „Nusivylusios 
namų šeimininkės“.

17.00 Info diena.
17.30, 1.00 Ser. „Kobra 11“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Gatvių 

kovotojas“. 1994 m. 
Veiksmo filmas.

23.05 V. f. „Kitos 48 
valandos“ (kart.).

1.50 „Ekstremalūs 
išbandymai“.

3.25 Ser. „Visa menanti“.

6.25, 18.30 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.25, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 
Ser. „Sudužusių 
žibintų gatvės“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35 Ser. „Įteisintas faras“.
11.35, 19.30 Ser. „Greitojo 

reagavimo būrys“.
12.35, 2.45 

Ser. „Nusivylusios 
namų šeimininkės“.

17.00 Info diena.
17.30, 1.05 Ser. „Kobra 11“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Apsuptyje“. 

1992 m. Veiksmo 
filmas.

23.10 V. f. „Gatvių 
kovotojas“ (kart.).

1.55 „Ekstremalūs 
išbandymai“.

3.30 Ser. „Visa menanti“.

6.25, 18.30 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.25, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Sudužu-
sių žibintų gatvės“.

9.35, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
10.35 Ser. „Įteisintas faras“.
11.35 Ser. „Greitojo 

reagavimo būrys“.
12.35, 3.10 

Ser. „Nusivylusios 
namų šeimininkės“.

17.00 Info diena.
17.30, 1.30 Ser. „Kobra 11“.
19.30, 20.30 „Amerikietiš-

kos imtynės“.
21.30 V. f. „Apsuptyje. 2. 

Tamsos teritorija“. 
1995 m. Veiksmo 
trileris. JAV.

23.35 V. f. „Apsuptyje“ 
(kart.).

2.20 „Ekstremalūs 
išbandymai“.

3.55 Ser. „Visa menanti“.

6.00, 10.00 „Geriausi šuns 
draugai“.

7.00, 8.30, 11.30 
„Pričiupom!“

7.30, 20.30 Ser. „Juodasis 
sąrašas“.

9.00 Sveikatos kodas.
10.30 Dok. ser. „Gyvenimas. 

Pirmieji žingsniai“.
12.00 „Spec. būrys. Išlieka 

stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
14.00 „Pragaro virtuvė“.
15.00 „Reali mistika“.
16.05 „Ekstrasensų mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“
19.30 Ser. „Jūrų pėstininkai“.
21.30 V. f. „Vienuolis nusi-

leidžia nuo kalno“.
23.50 V. f. „Panikos 

kambarys“.
1.50 Ser. „Kriminalinė 

Maskva“.
2.35 Kartojimai.

6.30 Lietuvos galiūnų 
čempionato etapas.

7.30, 20.30 Ser. „Juodasis 
sąrašas“.

8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų čem-

pionatas. Radviliškis.
10.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
10.30 „Nepaprastos žmo-

gaus galimybės“.
11.30 „Pričiupom!“
12.00 „Spec. būrys. Išlieka 

stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
14.00 „Pragaro virtuvė“.
15.00 „Reali mistika“.
16.05 „Ekstrasensų mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“
19.30 Ser. „Jūrų pėstininkai“.
21.30 Ser. „Narkotikų 

prekeiviai. Meksika“.
22.40 Ser. „Sūnus paklydėlis“.
23.35 Ser. „Fargo“.
1.30 Kartojimai.
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6.30 Ser. „Iš širdies 
į širdį“.

8.00 Ser. „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

10.00 Ser. „Rosenheimo 
policija“.

11.00 „Kvailiai šėlsta“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30, 20.00 

„Turtuolė 
varguolė“.

14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
21.00 Nuo... Iki...
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija 

1634.
22.30 V. f. „Tylos zona“. 

2018 m. Trileris. JAV. 
Rež. John Krasinski.

0.20 Ser. „Mirtinas 
ginklas“.

1.15 Kartojimai.

6.30 Ser. „Iš širdies į širdį“.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo 

policija“.

11.00, 21.00 Nuo... Iki...
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30, 20.00 „Turtuolė 

varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
22.30 V. f. „Šarvuotis“. 

2009 m. Veiksmo 
filmas. JAV.

0.20 Ser. „Mirtinas ginklas“.
1.15 Kartojimai.

6.30 Ser. „Iš širdies į širdį“.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo 

policija“.
11.00, 21.00 Nuo... Iki...
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30, 20.00 „Turtuolė 

varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
22.30 V. f. „Metro užgrobi-

mas 123“. 2009 m. 
Veiksmo trileris. JAV, 
Didžioji Britanija.

0.40 Ser. „Mirtinas ginklas“.
1.35 Kartojimai.

6.30 Ser. „Iš širdies į širdį“.
8.00, 3.05 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo 

policija“.
11.00, 21.00 

Nuo... Iki...
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30, 20.00 

„Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
22.30 V. f. „Laiko patrulis“. 

2014 m. Fantastinis 
trileris. Australija, 
JAV. Rež. Michael 
Spierig.

0.25 Ser. „Mirtinas ginklas“.
1.20 V. f. „Metro 

užgrobimas 123“ 
(kart.).

4.35 Alchemija. VDU karta.
5.05 „Menininkų portretai“.

6.30 Ser. „Iš širdies į širdį“.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo 

policija“.
11.00 Nuo... Iki.. (kart.).
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „2012“. 2009 m. 

Veiksmo filmas. JAV. 
Rež. Roland Emerich.

0.05 V. f. „Baudėjas. Karo 
zona“. 2008 m. 
Veiksmo filmas.

1.50 Kartojimai.

6.40 Animac. ser.
9.50 Animac. f. „Anapus 

tvoros“. 2006 m. JAV.
11.30 V. f. „Geras vyrukas“. 

1997 m. Veiksmo 
komedija. Honkongas, 
Australija, JAV.

13.25 V. f. „Riterio žvaigždė“. 
2001 m. Nuotykių 
filmas. JAV.

16.10 V. f. „Paskutinis 
uošvių išbandymas“. 
2004 m. Romantinė 
komedija. JAV.

18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Haris Poteris 

ir mirties relikvijos. 
2 dalis“. 2011 m. 
Nuotykių filmas. JAV, 
Didžioji Britanija. Rež. 
David Yates.

22.00 V. f. „Tėtukas namie“. 
2015 m. Komedija. 
JAV. Rež. Sean Anders.

23.55 V. f. „Seks video“. 
2014 m. Romantinė 
komedija. JAV. Rež. 
Jake Kasdan.

1.35 Kartojimai.

6.45 Animac. ser.
9.55 Animac. f. 

„Pramuštgalviai“. 
1998 m. JAV.

11.35 V. f. „Gaisrinės šuo“. 
2007 m. Nuotykių 
filmas. JAV, Kanada.

13.50 V. f. „Nuogas ginklas 
2 1/2. Baimės 
kvapas“. 1991 m. 
Komedija. JAV. 

15.35 V. f. „Uždelsta meilė“. 
2006 m. Romantinė 
komedija. JAV.

17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Transformeriai. 

Paskutinis riteris“. 
2017 m. Veiksmo 
filmas. JAV, Kinija, 
Kanada.

22.30 V. f. „Pinigų 
monstras“. 2016 m. 
Kriminalinis trileris. 
JAV.

0.25 V. f. „Paskutinės 
merginos“. 2015 m. 
Siaubo komedija. JAV. 

2.00 Kartojimai.

5.30 Šiandien kimba.
6.30, 16.30 

Kaimo akademija.
7.00, 17.00, 23.30, 3.20 

Laikykitės ten. 
Pokalbiai.

8.00 Pinigų karta.
8.30, 13.30 Pagaliau 

savaitgalis.
9.00, 12.30, 4.25 

Ser. „Pone 
prezidente“.

9.30, 19.30, 23.00, 4.00 
Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

10.00, 18.30, 2.30 
„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

11.00, 15.00, 20.30, 0.30, 
4.45 „Reali mistika“.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
13.00 Partizanų 

keliais.
14.00, 21.30, 1.30 

Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.

5.30, 13.00 
Ser. „Merginos iš 
Ukrainos“.

6.30, 16.30 
Pinigų karta.

7.00, 17.00, 23.30, 3.20 
Laikykitės ten. 
Pokalbiai.

8.00 Ser. „Kelrodė 
žvaigždė“.

9.00, 12.30, 4.25 
Ser. „Pone 
prezidente“.

9.30, 19.30, 23.00, 4.00 
Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

10.00, 18.30, 2.30 
„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

11.00, 15.00, 20.30, 
0.30, 4.45 
„Reali mistika“.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30 

Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.

5.30, 13.00 Ser. „Merginos 
iš Ukrainos“.

6.30, 16.30 4 kampai.
7.00, 17.00, 23.30, 3.20 

Laikykitės ten. 
Pokalbiai.

8.00 Ser. „Kelrodė žvaigždė“.
9.00, 12.30, 4.25 Ser. 

„Pone prezidente“.

9.30, 19.30, 23.00, 4.00 
Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

10.00, 18.30, 2.30 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

11.00, 15.00, 20.30, 0.30, 
4.45 „Reali mistika“.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30 

Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.

5.30, 13.00 
Ser. „Gluchariovas“

6.30, 16.30 
Grilio skanėstai.

7.00, 17.00, 23.30, 3.20 
Laikykitės ten. 
Pokalbiai.

8.00 Ser. „Kelrodė 
žvaigždė“.

9.00, 12.30, 4.25 
Ser. „Pone 
prezidente“.

9.30, 19.30, 23.00, 4.00 
Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

10.00, 18.30, 2.30 
„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

11.00, 15.00, 20.30, 
0.30, 4.45 
„Reali mistika“.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30 

Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.

5.30, 13.00 
Ser. „Gluchariovas“

6.30, 16.30, 5.35 
Pagaliau 
savaitgalis.

7.00, 17.00, 23.30, 3.20 
Laikykitės ten. 
Pokalbiai.

8.00 Ser. „Kelrodė 
žvaigždė“.

9.00, 12.30, 4.25, 6.00 
Ser. „Pone 
prezidente“.

9.30, 19.30, 23.00, 4.00 
Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

10.00, 18.30, 2.30 
„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

11.00, 15.00, 20.30, 
0.30, 4.45 
„Reali mistika“.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00, 21.30, 1.30 

Ser. „Paslaptys“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.

7.00 Ser. „Pone 
prezidente“.

7.20 „Vyrų šešėlyje“.
7.55, 5.20 

Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi.

9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00, 11.30, 0.00, 0.30 

Skonio reikalas.
12.00, 1.00 Ser. „Netikėtas 

teisingumas“.
14.00, 4.00 Ser. „Merginos 

iš Ukrainos“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Gyvenimas.
18.30, 2.50 Ser. „Šerloko 

Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai“.

20.30, 6.00 
Ser. „Gluchariovas“.

23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai.

7.00 Ser. „Gluchariovas“
8.00 Pagaliau savaitgalis.
8.30 Kaimo akademija.
9.00, 16.30 

Kryptys LT.
9.30 4 kampai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Krepšinio pasaulyje 

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

teisingumas“.
14.00, 4.00 Ser. „Merginos 

iš Ukrainos“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
17.00, 0.00 

Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu.

18.30, 2.50 Ser. „Šerloko 
Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai“.

20.30 Ser. „Viešnia iš 
ateities“.

22.00 Pinigų karta.
23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai.
5.20 Mažos mūsų pergalės.

6.00 LR himnas.
6.05 Savaitė.
7.00 Išsaugota istorija.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45, 16.40 Gustavo 

enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Čia – kinas (kart.).
13.10 Kultūros diena.
14.05 Muzikos talentų 

lyga.
15.35 Mano tėviškė.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 

117 s.
17.55 Ser. „Dauntono 

abatija“. 5 d. 4 s.
18.45 Daiktų istorijos.
19.40 Dok. ser. „Milžiniški 

nacių statiniai“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Nijolė“.
22.50 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas.

23.00 Veranda (kart.).
23.30 Euromaxx (kart.).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“ (kart.).
6.50 Kauno bažnyčios: mies-

to tapatumo kodas.
7.00 Čia – kinas (kart.).
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45, 16.40 Gustavo 

enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Atspindžiai (kart.).
13.05 Kultūringai su Nomeda.
14.00, 14.25 Laikinosios 

sostinės fenomenas.
14.55 Dok. ser. „Milžiniški 

nacių statiniai“.
15.40 Šoka Lietuva.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 118 s.
17.55 Ser. „Dauntono abatija“.
18.45 Daiktų istorijos.
19.40 Dok. ser. „Aštuntasis 

dešimtmetis“.
20.25 Pirmą kartą.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Veisenzė. Ber-

lyno meilės istorija“.
23.10 Dok. ser. „Žmonės, 

kurie sukūrė Lietuvą“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Džiazo muzikos 

vakaras.
7.05 Tarp dalių (ne)plojama.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45, 16.40 Gustavo 

enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudytojai.
13.10 Stambiu planu (kart.).
14.00, 18.45 

Daiktų istorijos.
14.55 Dok. ser. „Aštuntasis 

dešimtmetis“.
15.40 Šoka Lietuva.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 119 s.
17.55 Ser. „Dauntono 

abatija“. 5 d. 6 s.
19.35 Dok. f. „Iš užmaršties 

prikeltas Versalis“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Ponas 

Dinamitas. Jameso 
Browno iškilimas“.

23.30 Išsaugota istorija 
(kart.).

0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras.
7.00 Literatūros pėdsekys.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45, 16.40 Gustavo 

enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Veranda (kart.).
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00, 18.45 

Daiktų istorijos.
14.55 Dok. f. „Iš užmaršties 

prikeltas Versalis“.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 120 s.
17.55 Ser. „Dauntono 

abatija“. 5 d. 7 s.
19.35 Dok. f. „Traukinys į 

mirtį“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Elito kinas. V. f. 

„Danų mergina“. 
Biografinė drama. 
2015 m. Rež. Tom 
Hooper.

23.30 „Erdvės menas“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras.
7.00 Mokslo sriuba (kart.).
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45, 16.40 Gustavo 

enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Išsaugota istorija.
13.05 Legendos (kart.).
14.00 Daiktų istorijos.
14.55 Dok. f. „Traukinys į 

mirtį“ (kart.).
17.10 Ser. „Dvynukės“. 121 s.
17.55 Ser. „Dauntono 

abatija“. 5 d. 8 s.
19.05 Laikinosios sostinės 

fenomenas.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Europos kinas. 

V. f. „Utioja, liepos 
22-oji“. Drama. 2018 
m. Rež. Erik Poppe. 
Norvegija.

22.35 „2 Donatai“ – grupė, 
verta milijono! 
Koncertas.

23.45 Mano tėviškė (kart.).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo! (kart.).
7.30 Auksinis protas.
8.45, 0.05 Klausimėlis.
9.00 Kultūros diena.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Tarp dalių 

(ne)plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
13.00 Laikinosios sostinės 

fenomenas.
13.30 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
14.00 „Vakarėja“ su 

Martynu Starkumi.
15.35 Kalbantys tekstai.
16.05 Pasaulio puodai.
17.00 Klauskite daktaro.
17.55 Pirmą kartą (kart.).
18.00 Stambiu planu.
18.55 Dok. ser. „Žmonės, 

kurie sukūrė Lietuvą“.
19.40 Ser. „Ten, kur 

namai“. 3 d. 9 s.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Mini ir 

Moskovicas“. Drama. 
1971 m. Rež. John 
Cassavetes. JAV.

22.55 Evelina Sašenko. 
Koncertas „Jausmai“.

0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Evelina Sašenko. 

Koncertas „Jausmai“.
7.15 Mano tėviškė (kart.).
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 Nacionalinis turtas.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šventadienio mintys.
13.30 Stilius.
14.25 Pirmą kartą (kart.).
14.30 Euromaxx.
15.00 Išsaugota istorija.
15.30 „Erdvės menas“.
16.00 Muzikos talentų lyga.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su Nomeda.
18.50 Legendos.
19.40 Ser. „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA 

Pasaulio čempionato 
rungtynės. 2018 
m. Aštuntfinalis. 
Kolumbija – Anglija.

23.45 Koncertas 
„Open to the World“.

0.40 Kartojimai.
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Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir 

išvenkite baudų!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

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

„August“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.

Įrenginių montavimo darbai.

10 metų garantija!
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvyksta, nemokamai 

konsultuoja visoje Lietuvoje!
DIRBA IR SAVAITGALIAIS.

Tel. 8 686 80 106.
Užsk. 1269

Užsk. 1538

PARDUODAME!
◊ Akmens anglis 
(palaidos, fasuotos po 25 kg, 
500 kg, 1000 kg, skirtos 
granuliniams katilams)
◊ Medžio ir durpių 
   briketus
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

  

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

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

Prekiaujame 
•  akmens anglimis

G
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a 
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Užsk. 35 Užsk. 470

Lie pos 30 d., 18 val., 
Sodininkų bendrijoje „Eglė-1“ 
šaukiamas visuotinis narių 
susirinkimas (susirinkimo vieta 
– prie šulinio).

Užsk. 1642

Lie pos 24 d., 17 val., Pilviškių miestelio bendruomenės namuose 
šaukiamas miestelio bendruomenės visuotinis susirinkimas.

DAR BOT VAR KĖ:
1. 2019 m. bendruomenės veiklos ata skai ta ir jos tvir ti ni mas.
2. 2019 m. bendruomenės fi nan si nė ata skai ta ir jos tvirtinimas.
3. Dėl įstatų keitimo ir naujos redakcijos tvirtinimo.
4. Dėl buveinės adreso keitimo.
5. Einamieji klausimai.
Bendruomenės narių dalyvavimas būtinas. Susirinkimui 

neįvykus, pakartotinis susirinkimas vyks liepos 30 d., 18 val.
 Užsk. 1643

Užsk. 1644

Užsk. 1645

Užsk. 1648

KONTROLINIS SĄRAŠAS 
SKIRTAS ŽEMĖS ŪKIO 

SAVININKUI

Šis sąrašas leis Tau įvertinti, ar Tavo 
ūkis yra pakankamai saugus.

Pranešk policijai - 112, jei prie žemės ūkio pastebėjai 
įtartinus asmenis ar transporto priemones!

Užfiksuok įtartinos transporto priemonės valstybinius 
numerius ir kitus specialius ženklus!

DAŽNIAUSIAI 
VAGIAMI ŽEMĖS ŪKIO 

OBJEKTAI

Sodo technika ir 
įrankiai

Metalo 
laužas

Naminiai 
gyvuliai

Traktorių GPS 
įranga 

Degalai Augalų apsaugos 
priemonės

Traktoriai 
(sukčiavimas)

Traktoriai 
(vagystės)

112

www.policija.lt
www.epolicija.lt

Kofinansuoja Europos 
Sąjungos programa 
«Tiesiskums»

Užsk. 1649

Užsk. 1652

Už papildomą 1 Eur savo 
skelbimą 10 dienų matysite 

„Santakos“ interneto svetainės 
pagrindiniame puslapyje. 

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

33

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

3580

Brangiai – sendaikčius: 
ženkliukus, monetas, banknotus, 
fotoaparatus, stalo įrankius, 
statulėles, laikrodžius, karo 
atributiką, varpelius, radijo 
aparatus, senas nuotraukas ir 
kita. 
Tel. 8 671 04 381.

472

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

3991

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

1951

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

1613

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

1612

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

1614

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

1615

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

1211

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

656

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

Galvijus (bulius, telyčias, karves), 
galvijus auginti (nuo 4 mėn.).
Tel. 8 627 45 054.

1462

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

876

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

219

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

763

Išpardavimas. Parduoda 
skaldytas ir rąsteliais alksnines 
bei beržines malkas, stambias 
supjautas atraižas (ir pakais) ir 
smulkias atraižas prakurams. 
Malkas supjauna reikiamo ilgio. 
Įvairi statybinė mediena. Pristato 
patogiu laiku nemokamai. 
Tel.: 8 641 78 208, 
8 646 61 001.

1890

ŽEMIAUSIOMIS kainomis – medžio 
pjuvenų briketus, granules, 
baltarusiškus durpių briketus, 
anglį. Atveža! 
Tel. 8 602 70 624.

1018

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

2397

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

1889

Aukščiausios kokybės lapuočių 
medžių skaldytas sausas malkas. 
Stambios atraižos, supjautos bei 
pakai. Kiekio garantija. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 645 30 073.

913

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

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

2595

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

2596

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

1042

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

1043

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

2327

Naudotas dvivages ir vienvages 
bulviakases, vienvagį bulvių 
kombainą ANNA, prikabinamus 
ir pakabinamus mėšlo krautuvus 
(yra kaušai), šieno-šienainio 
transportavimo šakes (kabinasi 
prie traktoriaus galo), 4 t ir 5 
t traktorines priekabas, 4 t ir 
6 t mėšlo kratytuvą, traktorių 
MTZ-82, traktorių MTZ-80, srutų 
laistytuvus (3, 4 ir 5 t, traukia, 
pučia). Pristato nemokamai.
Tel. 8 685 27 217.

1553

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

770

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

122

Mažai naudotą kietojo kuro katilą 
su visais priedais.
Tel. 8 605 94 156.

1559

Dviratį.
Tel. 8 686 62 474.

1623

Šulinio žiedą su dangčiu (mažai 
naudotas, 50 Eur). Pasiimti 
patiems.
Tel. 8 650 59 709.

1625

Pianiną.
Tel. 8 686 42 082.

1650

Skerdykla UAB „Jonytė“, esanti 
Bajorų k., pigiai – svilintą kiaulių 
skerdieną. 
Tel.: 8 627 57 833,
8 659 57 388.

1474

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška svilinta – 2,85 Eur už 
kg, lenkiška – 2,50 Eur už kg). 
Atveža. 
Tel. 8 607 12 690.

1216

Valuckų ūkis nuolat – įvairios 
paskirties bulves, kukurūzų 
grūdus, avižas, žirnius, grikius, 
garstyčias. 
Tel.: 8 687 29 812, 
8 652 73 696.

555

Antanave – šviežius bulviukus 
(sufasuoti tinkliniuose maišuose, 
0,10 Eur už kg).
Tel. 8 618 22 415.

1560

Garstyčių sėklas posėlio ir 
tarpinių pasėlių sėjai.
Tel. 8 610 45 317.

1509

Malkas: eglines, drebulines – 19 
Eur už erdm, juodalksnines – 22 
Eur už erdm, beržines – 25 Eur 
už erdm, ąžuolines – 27 Eur 
už erdm, uosines – 28 Eur už 
erdm. Veža rąsteliais, kaladėmis, 
sukapotas. 
Tel. 8 686 94 789.

1359

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

1044

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

738

8 a sklypą prie ežero, Paupio g. 
38, Vilkaviškyje (yra galimybė 
privesti elektrą, vandentiekį, 
nuotekas).
Tel.: 8 687 84 722, 
8 662 97 286.

1626

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

860

Mūrinį namą Tiesos g. 14, Kybar-
tuose (yra ūkiniai pastatai, 15 a 
žemės). 
Tel. 8 650 64 887.

1082

Namą Vilkaviškyje (14,2 a skly-
pas, yra vandentiekis, kanaliza-
cija). 
Tel. 8 671 06 040.

1515

Pigiai – 0,74 ha žemės ūkio 
paskirties sklypą (1 km nuo 
Vilkaviškio, prie kelio yra elektros 
įvadas, tinka namui statyti), 0,25 
ha namų valdos sklypą Vilkaviškio 
miesto ribose ir gretimą 0,14 
ha žemės ūkio paskirties sklypą 
(galima pirkti abu kartu).
Tel. 8 680 59 859.

1500

Garažą Sūdavos k. (159 m², gali 
būti naudojamas kaip sandėlis ar 
dirbtuvės).
Tel. 8 625 67 369.

1561

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

497

Dalimis: AUDI A6 TDI (1995 m., 
2,5 l, 103 kW), VW SHARAN 
TDI (1998 m., 1,9 l, 81 kW), 
OPEL ASTRA G (1998 m., 1,7 l, 
turbodyzelis, 55 kW), VW PASSAT 
B5 CARAVAN TDI (1998 m., 1,9 
l, 81 kW), VW PASSAT CARAVAN 
TDI (1996 m., 1,9 l, 66 kW), AUDI 
B4 CARAVAN TDI (1994 m., 1,9 l, 
66 kW). 
Tel. 8 608 63 848.

1100

Naują sraigtinį grūdų krautuvą, 
sėjamosios diskus ir prikabinamą 
4 m kultivatorių.
Tel. 8 620 19 166.

1624

UAB „Grupinis pirkimas“ AKCIJOS: 
džiovinta kalibruota mediena – 
nuo 0,39 Eur už m, statybiniai 
blokeliai – nuo 51 Eur už m³, stogo 
ar sienų skarda – nuo 3,5 Eur 
už m², rudi cementiniai lakštai 
625x1150 – 3,7 Eur už vnt., vata 
– nuo 0,9 Eur už m², difuzinė 
plėvelė – nuo 0,40 Eur už m², 40 
proc. nuolaida plieninei lietaus 
vandens nuvedimo sistemai 
„Struga“, OSB plokštė – nuo 
2,08 Eur už m², gipso kartono 
plokštė „Knauf“ 12,5x1200x2600 
– 4,2 Eur už vnt., lietuviškas 
polistireninis putplastis – 27 Eur 
už m³, plieninė tvoralentė – 1 Eur 
už m, dažytas tvoros stulpas 
40x60x2300 mm – 8,50 Eur už 
vnt., dažytas tvoros segmentas 
4x1530x2500 mm – 15,50 Eur už 
vnt., lauko vamzdis „Magnaplast“ 
110x3000 mm – 6 Eur už vnt. 
ir visos kitos statybinės bei 
apdailos medžiagos geriausiomis 
kainomis Lietuvoje! Mus rasite 
adresu: Giedrių g. 141, Bučiūnų 
k., Vilkaviškio r. (už Giedrių 
geležinkelio pervažos „Regitros“ 
link).
Tel.: 8 671 33 638, 
8 671 33 635.

87

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

PARDUODA

PERKA

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

teritorijoje, centriniai vartai). 
Tel.: (8 342) 51 512, 8 687 35 487. 
 ♦ Vysk. A. Karoso g. 13,

  Vilkaviškis 
(prie buvusio techninės

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

A

I ŠS I
MOK

ĖT IN
A IAnglys, 

durpių ir
medžio briketai

Anglys saugomos angare.
www.vilkdara.lt. Užsk. 1285

PERKA

Užsk. 1535

Užsk. 787

Vie na 
di džiau sių 

įmo nių 
Lie tu vo je 

Tel. 8 635 07 197, 

Ri čar das Lu kaus kas.  

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

tie sio giai  

Užsk. 1167

Užsk. 1537

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

UAB „Sūduvos galvijai“

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

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Telia“), 

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

Užsk. 7

Išsinuomotų dirbamos žemės 
ir pievų šienauti

AUDRIAUS ČERNAUSKO AUBRAKŲ ŪKIS
Kaštonų g. 23, Keturvalakiai

Tel. 8 614 82 054, 
el. p. audriuscern@gmail.com

Užsk. 1543
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Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingi automobilvežių 
vairuotojai ir tarptautinio krovinių 
pervežimo vairuotojas dirbti 
Europoje. Atlyginimas 700–1100 
Eur (atskaičius mokesčius).
Tel. 8 699 43 301.

1330

Siūlo gerai apmokamą darbą 
vairuotojams, turintiems 
C kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Išvykimas į Vokietiją 
6 savaitėms. 
Tel. 8 655 56 743.

1577

Reikalingi vairuotojai ir 
nevairuojantys padėjėjai (-os), 
turintys (-ios) pasą, nuvairuoti 
lengvuosius automobilius į 
Ukrainą. 
Tel. 8 608 55 933.

1432

Reikalingas darbininkas, mokantis 
dirbti medžio darbus.
Tel. 8 686 62 471.

1629

Reikalingas elektrikas Kybartuose 
prijungti laiptinėje elektrą.
Tel. 8 641 69 674.

1630

Vairuotojas, turintis B, C, E ir visas 
traktorininko kategorijas, ieško 
darbo.
Tel. 8 687 38 299.

1640

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

1520

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

1521

Dovanoja 2 gražius kačiukus.
Tel. 8 611 17 508.

1628

Dovanoja akmenis pamatams 
Giedrių k.
Tel. 8 629 02 287.

1646

UAB „Vaiskona“ Vilkaviškyje 
ieško technologinių įrengimų 
operatoriaus. Panašaus darbo 
patirtis nebūtina, apmoko darbo 
vietoje. Atlyginimas 650 Eur 
(neatskaičius mokesčių, mokami 
priedai).
Tel. 8 620 65 555 (Indrė).

1632

UAB „Grupinis pirkimas” ieško 
sandėlininko. Darbas Giedriuose. 
Patirtis statybinių medžiagų srityje 
ar statybose būtų privalumas. 
Tel. 8 659 54 282.

1527

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

1060

Ekologiškas valymas garais –
automobilių salonų (ozonavimas-
dezinfekacimas, blogų kvapų 
šalinimas), baldų, kilimų.
Tel. 8 695 42 094.

1635

Parduoda šulinio žiedus bei 
dangčius. Kasa, valo, gilina, 
šulinius. 
Tel. 8 618 66 878.

1247

Arboristų paslaugos. Greitai, 
kokybiškai pjauna medžius, 
krūmus, kerpa gyvatvores. Dirba 
patyrę profesionalai. 
Tel.: 8 633 84 438,
8 658 11 247.

1647

Nebrangiai ir kokybiškai gamina 
medines duris namams, ūkiniams 
pastatams, laiptus. 28 metų 
gamybos patirtis.
Tel. 8 686 71 689.

1572

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

1111

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

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

2018

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

1873

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

844

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

3120

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

1383

Atlieka vidaus ir lauko apdailos 
darbus prieinamomis kainomis. 
Išrašo sąskaitas. Turi ilgametę 
darbo patirtį.
Tel. 8 678 83 533.

1633

Būsto apdailos darbai. Dažo, 
klijuoja plyteles, atlieka 
santechnikos, elektros 
instaliacijos ir kt. darbus. 
Išsamiau www.mdeko.lt.
Tel. 8 641 98 992.

1634

Savo ir užsakovo medžiagomis 
dažo medinius namus, fasadus ir 
stogus. Patirtis. Kokybė. 
Tel. 8 636 94 394.

1078

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

374

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

642

Jaunas ūkininkas išsinuomuotų 
dirbamos žemės aplink Kybeikių, 
Matlaukio, Girėnų, Karklupėnų, 
Pajevonio kaimus.
Tel. 8 647 76 910.

1571

Išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemės Vilkaviškio r.
Tel. 8 672 75 502. 

1143

Vynioja į ritinius šieną, šienainį. 
Išrašo sąskaitas faktūras.
Tel. 8 650 52 343.

1183

Valo rapsus, žirnius ir kitus 
grūdus. Tel. 8 614 42 776.

1631

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

2555

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

4369

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

86

Mobilus minkštų baldų, kilimų, 
automobilių salonų ekologiškas 
valymas garais! Taip pat atlieka 
ir cheminį valymą. Valymo 
paslaugas teikia kliento namuose 
arba bet kurioje kitoje klientui 
patogioje vietoje. 
Tel. 8 631 56 395.

1381

Restauruoja ir remontuoja 
minkštuosius baldus.
Tel.: 8 600 51 591, 
8 628 95 059.

1010

Valo geriamojo vandens šulinius.
Tel. 8 692 52 051.

1518
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SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

Skaudžią netekties valandą dėl brangaus vyro Justino mirties 
nuoširdžiai užjaučiu „Santakos“ laikraščio redaktorę Dangyrą 
Apanavičienę.
Seimo narys Algirdas Butkevičius

1641

Jei dar įmanoma paguosti, žinokit, kad mūsų širdys gedi su 
Jumis. Tik žmogui skirta skausmą pažaboti, surast ramybę, 
susitaikyt su lemtim. 

Nuoširdžiai užjaučiame Dangyrą Apanavičienę dėl mylimo vyro 
mirties.
„Suvalkiečio“ laikraščio redakcijos kolektyvas

1636

Gyvenimas negailestingas, nežiūri jis nei amžiaus, nei jausmų, 
į Amžinybę pasikviečia brangiausius mums ir artimiausius iš 
visų. 

Užjaučiame Dangyrą Apanavičienę dėl mylimo vyro mirties.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Vilkaviškio atstovybės nariai

1637

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

Nuoširdžiai užjaučiame Arvydą Rainį ir jo šeimą dėl sesers mirties.
UAB „Mevilsta“ darbuotojai

1638

„Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka, – nesvarbu, kur 
nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekad negali žinoti, 
iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, 
neišmanai, kaip su ja kovoti.“ (Vincas Mykolaitis-Putinas)

Dėl Laimono VITKAUSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio 
seserį Odetą ir dukrą Simoną bei jų šeimas.

Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė
1651

UŽJAUČIAME

DĖKOJAME
Kai netikėtai namus aplanko skaudi netektis, supranti, 

koks svarbus ir brangus yra šalia esančių žmonių supratimas, 
paguoda ir palaikymas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems visiems, kurie buvote kartu 
su mumis sunkią valandą į paskutinę kelionę palydint vyrą-
tėvelį-tėtuką Justiną APANAVIČIŲ.

Žmona, sūnus ir dukra su šeima
1639

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

259

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

85

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

576

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

1517

Tvarko aplinką (pjauna žolę, 
karpo tujas, gyvatvores, pjauna 
malkas), valo kaminus.
Tel. 8 637 33 271.

1522

Aplinkos tvarkymas. Traktoriuku, 
žoliapjove, rankine žoliapjove 
(„trimeriu“) pjauna žolę, nupjauna 
nelygius šlaitus, griovius, kerpa 
gyvatvores, pjauna medžius, 
kapoja malkas. Atlieka vienkartinę 
ir nuolatinę teritorijų priežiūrą.
Tel.: 8 608 34 414, 
8 696 39 354.

1246

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

1523

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

82

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

1524

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

432

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

572

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

575

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

1325

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

568

ĮVAIRŪS



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

2020 m. liepos 17 d. 16  /  įvairenybės

Astrologinė prognozė / 07-20 – 07-26
Avi nai ne tu rė tų ak lai kliau tis sa-
vo nuo žiū ra ir ma ny ti, kad vie ni 
ga li vis ką pa keis ti. Ga li at si ras ti 
lai ki nų kliū čių įgy ven din ti pla-
nus. To le ran ci ja, su pra tin gu mas 
pa dė tų iš sau go ti san ty kius.

Jau čiai su lauks nau jie nų iš gi mi-
nai čių, drau gų. Kont ro liuo ki te 
kal bą, jei ne no ri te pa kenk ti san-
ty kiams, au to ri te tui. Gal būt su 
šei ma nu sprę si te kaž ką keis ti, 
kad gy ve ni mas tap tų džiu ges nis.

Dvy niams bus ne leng va tai ky tis 
su ap lin ki nių sa va nau diš ku mu. Jei 
jums rei kia pa gal bos, pa ta ri mo, 
pir miau sia kreip ki tės į ar ti mus 
žmo nes. Opią pro ble mą iš sprę si-
te at sa ky da mi į ne ti kė tą laiš ką.

Vė žiai pla nuos nau ją star tą. Ga-
li mi ne su sip ra ti mai dėl no ro ten-
kin ti sa va nau diš kus troš ki mus. 
Ga li tek ti aiš kin tis dėl at sa ko-
my bės, įsi pa rei go ji mo. No rė sis 
vi di nės ra my bės, kom for to.

Liū tams pa vyks pa da ry ti ma-
žiau, ne gu pla nuo ja. At si ras ne-
nu ma ty tų kliū čių. Ga li išaiš kė ti 
už nu ga ros rez ga mos int ri gos. 
Ga li mas ne ti kė tas pa siū ly mas 
dėl vers lo, ne kil no ja mo jo tur to.

Mer ge lės ieš kos ry šių. Jums 
ga li trūk ti rea ly bės jaus mo, 
ob jek ty vu mo, to dėl gre sia nu-
si vy li mai. Rū pės rei ka lai, su si ję 
su pi ni gais. Gal būt ban dy si te 
par duo ti, iš nuo mo ti tur tą.

Svars tyk lėms rei kės sa vit var-
dos, tak to, ant raip ga li te daug 
ne tek ti. Jei bū si te so li da rūs ir 
veik si te su bend ra min čiais, ti kė ti-
na sėk mė. Ne siel ki te egois tiš kai. 
Leis ki te sau kiek at si pa lai duo ti.

Skor pio nams tu rė tų rū pė ti ne 
tik pla tūs už mo jai, bet ir po zi ci-
jos aiš ku mas, veiks mų bei sie kių 
konk re tu mas. Su lauk si te pa ža-
dų dėl kar je ros, par tne rys tės. 
Pail sė ki te nuo rū pes čių.

Šau liai jaus fi nan si nę kri zę ar 
jos grės mę. Ga li er zin ti par tne-
rių egoiz mas, ap vil ti žmo gus, iš 
ku rio daug ti kė jo tės. Su si vok si te 
vir ši ję ga li my bes. Po ky čiai ga li 
nu lem ti to les nę veik lą.

Ožia ra giams nei ma te ria li niai, 
nei ki ti sun ku mai ne sut ruk dys 
siek ti tiks lo. Svar biau sia – ge bė ti 
tar tis su ki tais žmo nė mis, de rin-
ti in te re sus. Ga li te nau jai pa ma-
ty ti da lį sa vo per spek ty vų.

Van de nius do mins ne le ga li 
veik la, ne duos ra my bės sve ti ma 
nau da. Tai ga li pa kenk ti jū sų 
re pu ta ci jai, pi ni gi nei. Ven ki te 
sli džių pa gun dų. Įvy kiai pa ro dys, 
ar mąs to te bei el gia tės tei sin gai.

Žu vų lau kia iš ban dy mai san ty-
kių, kū ry bos sfe ro se. Bend rau-
da mi stenkitės rasti komp ro-
mi są. Pa ju si te ge ros ener gi jos 
ant plū dį. Ga li te at ver ti šir dį 
pa tin kan čiam žmo gui.

ELTA APKLAUSA

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

SUDOKU Teisingas liepos 10 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 9142 ir 6798. 

s

Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Atkelta iš 7 p.

Pa je vo ny je
Lie pos 19 d. vyks šv. Onos at lai dai. 12 
val. bus au ko ja mos mi šios, po jų – at-
lai dų pro ce si ja, aga pė kle bo ni jos kie-
me ly je. Kon cer tuos sa vi veik li nin kai, 
bus žu vie nės ir šur pos. 19 val. pra si dės 
šven tės „Va sa ra Pa je vo ny’20“ va ka ro 
kon cer tas pu šy no par ke. Da ly vaus Ro-
mas Damb raus kas, Val das Lac ko, gru-
pė „Dar“.

Gra žiš kiuo se
Lie pos 19 d. bus šven čia mi šv. Vin cen to 
at lai dai. 13 val. pra si dės mi šios, po jų 
baž ny čio je vyks kon cer tas (kont ra bo-
su grieš Do na tas Ba gurs kas, skam bins 
pia nis tė Ind rė Baikš ty tė). Nuo 12 val. 
bend ruo me nės na muo se bus ga li ma 
ap žiū rė ti kun. Kęs tu čio Spran gaus ko fo-
tog ra fi jų pa ro dą, pa si vai šin ti ar ba ta.

Bart nin kuo se
Lie pos 23 d., 18 val., vyks ne mo ka ma 
b’ART eks kur si ja „Le gen do mis ir pa da-
vi mais po Bart nin kų kraš tą“. Marš ru tas 
pra si dės prie Bart nin kų baž ny čios, ves 
į Vinkš nu pius, ant Pi lia kal nių pi lia kal-

]

s

s

s

nio, baig sis Ba sa na vi čy nė je. Eks kur si jos 
truk mė 2 val., bū ti nas sa vas trans por-
tas. Pla čiau in for muo ja ma tel. 8 652 460 
55, bū ti na iš anks to re gist ruo tis https://
bit.ly/ekskursija-po-Bart nin ku-kras ta.
Lie pos 25 d., 15 val., ant Kuš lia kal nio kal-
vos Žo lin čių aka de mi jos vi cep re zi den tas 
Ma rius La sins kas ves pa skai tą „Va sa ros 
vais ti niai ir mais ti niai au ga lai žmo nių 
svei ka tai“. Kon cer tuos folk lo ro an samb-
lis „Lan ku pa“. Su si rin kus Ba sa na vi čy nė-
je iki kal vos pės čio mis rei kės įveik ti apie 
1,2 km. Jau nes ni kaip 16 me tų as me nys 
ga li ke liau ti tik su juos ly din čiais suau gu-
siai siais. Da ly vių lauks vai šės, tad rei kia 
tu rė ti puo de lį, du be nė lį, šaukš tą, ša ku tę, 
pa tie sa lą. Į ne mo ka mą ren gi nį bū ti na 
iš anks to re gist ruo tis tel. (8 342) 69 365, 
el. p. j.ba sa na vi ciaus.gimtine@lnm.lt.

Ož ka ba liuo se
Lie pos 23 d., 19 val., vyks 1 val. truk mės 
ne mo ka ma b’ART eks kur si ja po Jo no Ba-
sa na vi čiaus so dy bą-mu zie jų. Iš sa miau 
in for muo ja ma tel. (8 342) 69 3650, bū-
ti na iš anks to re gist ruo tis https://bit.ly/
ekskursija-po-Bart nin ku-kras ta.

Al vi te
Lie pos 24 d., 18 val., bend ruo me nės na-
muo se vyks fo tog ra fi jų pa ro dos „Al vi-
tas: šv. Onos baž ny čia“ pri sta ty mas.

s

s

s

KAS? KUR? KA DA?

Ar laukiate sezoninių prekių 
išpardavimo?

Perku daiktus, kada reikia. 
16 (48 %)

Laukiu ir sutaupau nemažai 
pinigų. 11 (33 %)

Nusivyliau išparduodamų 
prekių kokybe. 4 (11 %)

Išpardavimai nedomina. 
3 (8 %)

„Kuria ugnį, nors ir taip karšta... Turbūt mėsytės keps!“
Lijanos DULSKYTĖS nuotr.

S

Liepos 17-oji – 
Pasaulio lietuvių vienybės diena
Dariaus ir Girėno žuvimo diena
Pasaulinė emociukų diena

Liepos 18-oji – 
Tarptautinė aludarių diena

Liepos 20-oji – 
Tarptautinė šachmatų diena
Perkūno, Šv. Elijaus debesų 
valdytojo diena

DIENOS

Liepos 17 d. 
Aleksas, Darius, Irma, Girėnas, 
Narimantas, Narvydas, Vaiga, Vaigailas, 
Vaigailė, Vytenis

Liepos 18 d. 
Arnoldas, Eimanas, Eimantas, Eimantė, 
Ervinas, Kamilas, Kamilė, Kamilis, 
Tautvilas, Tautvilė

Liepos 19 d. 
Aurėja, Galigantas, Ksavera, Ksaveras, 
Mantgailas, Mantgailė, Mantgirdas, 
Sakalas, Vincenta, Vincentas

Liepos 20 d. 
Alvyda, Alvydas, Česlovas, Jeronimas, 
Vismantas, Vismantė

s

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien ne lis, pūs vi du ti nio stip ru mo 
šiau rės ry tų vė jas. Tem pe ra tū ra die ną 
kils nuo 23 iki 28 laips nių ši lu mos.

Di des nių po ky čių ne nu ma to ma ir 
sa vait ga lį: tę sis šil ti, dau giau sia sau si, 
ma žai de be suo ti ir ra mūs orai.

Šeš ta die nio nak tį tem pe ra tū ra svy-
ruos tarp 11 ir 16 laips nių. Ry tas bus 
gied ras, vė jas iš liks ne pas to vios kryp-
ties, ne stip rus. Tem pe ra tū ra die ną šok-
te lės iki 23–28 laips nių.

Sek ma die nį oras iš liks la bai pa na-
šus, tik nak tis bus dar tru pu tį šil tes nė. 
Įdie no jus kai kur dan gų ims niauks ty ti 
de be sys, bet iki pir ma die nio lie taus si-
nop ti kai ne pra na šau ja.

Sa vait ga lis – 
be lie taus

ORAI 28 /  11

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Vėžys (06 22–07 22)

Delčia iki liepos 19 d.

05:04
21:45
16:41

Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 34 
skaitytojai.
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