
Sva jo nė – kles tin tis Vil ka viš kio 
kraš tas ir grįž tan tis jau ni mas
Dangyra APANAVIČIENĖ

Po kal bis su ra jo no me ru 
Al gir du NEI BER KA

– Pra dė ki me, me re, nuo 
džiu gių nau jie nų: mies te gra-
žu, ka lė diš kai iš puoš tą aikš tę, 
švie čian čio mis le li jo mis spin-
din čias gat ves, gy ven to jų su-
kur tą eg lu čių alė ją, iš ra din gai 
su ma ny tą Ka lė dų Se ne lio ke lio-
nę po ra jo ną gi ria ne tik vil ka-
viš kie čiai, bet ir sve čiai. Ką Jūs 
pa ti ria te vi sa tai ma ty da mas 
ir gir dė da mas?

– Džiau giuo si, kad net ir to-
kiu su dė tin gu lai ko tar piu ka lė-
di nio džiu ge sio ir gra žiau sių žie-
mos šven čių lau ki mo bei dva sios 
nie kas iš mū sų nea tė mė. La bai 
džiau giuo si pa stan go mis vi sų, 
ku rie pri si dė jo prie mies to puo-
šy bos ir šven ti nės nuo tai kos su-
kū ri mo, o ypač – mū sų kul tū ros 
dar buo to jų iš ra din gu mu bei pa-
si šven ti mu. Jų su ma ny ta Ka lė dų 
Se ne lio ke lio nė po ra jo ną tik rai 
nu džiu gi no šim tus ra jo no vai kų, 
ku rie jo la bai lau kė, ge rų at si lie-
pi mų su lau kė me ir iš dau ge lio 
gy ven to jų.

Eg lu čių alė ja šven ti niu lai ko tar piu jau 
yra ta pu si mū sų mies to vi zi ti ne kor te le. 
Kiek vie nais me tais alė ja vis ki to kia, eg lu tės 
tam pa vis įdomesnės, ta čiau čia rei kė tų pa-
brėž ti dar vie ną as pek tą. Gal vo da mi apie 
eg lu čių puo ši mo idė jas, jas įgy ven din da mi 
ra jo no gy ven to jai, įvai rių or ga ni za ci jų ko-
lek ty vai ir bend ruo me nės – vi si kar tu pa-
ti ria nuo sta bų bend rys tės ir jau ku mo jaus-
mą. O tai per Ka lė das ir ap skri tai gy ve ni me, 
ma nau, yra la bai svar bu.

– Vis dau giau pa gy rų Sa vi val dy bė su-
lau kia ir dėl ki tų Vil ka viš ky je puo se lė-

ja mų erd vių. Ko dėl tiek me tų mer dė jęs 
mies tas stai ga pra dė jo kil ti lyg ant mie-
lių?

– Tam, kad idė ja virs tų kū nu, rei kia ne 
vie nos die nos ar ne tgi me tų. Vi sų pir ma, 
tai, jog ra jo nas kei čia si į ge ra, yra nuo sek-
laus ir ne leng vo Sa vi val dy bės ko man dos 
dar bo re zul ta tas. Į prie kį ei nan tis mū sų 
ra jo nas taip pat yra ir nuo sta bias idė jas ge-
ne ruo jan čių šio kraš to žmo nių nuo pel nas. 
Kai Sa vi val dy bė su vie ni ja jė gas su ini cia-
ty viais kraš tie čiais, vers lo at sto vais, bend-
ruo me nė mis, ga li ma pa siek ti stul bi nan čių 

re zul ta tų. Itin ryš kus sa vi val dos ir vers lo 
bend ro dar bo vai sius – nau jo ji Vil ka viš kio 
au to bu sų sto tis, ku ri ne tik puo šia mies tą, 
bet sa vo ap do va no ji mais pa sta ruo ju me tu 
gar si na mū sų ra jo ną.

Be jo kios abe jo nės, prie bend rų re zul-
ta tų pri si de da ir ryž tin gi ra jo no Ta ry bos 
spren di mai, at ve rian tys ke lius įgy ven din-
ti daug svar bių pro jek tų, ir ge ri san ty kiai 
bei bend ra dar bia vi mas su pui kiai mū sų 
ra jo ną pa žįs tan čiu ir sie kian čiu jam pa dė-
ti Sei mo na riu Al gir du But ke vi čiu mi.
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„Pras min gą bu vi mą kar tu la bai ver ti nu“, – sa kė me ras Al gir das Nei ber ka, Ka lė dų šven-
tes lei dęs su šei ma: žmo na Auš ra, sū nu mi Ro ku ir duk ra Ai ne.

Nuot rau ka iš šei mos al bu mo.

S

Au to bu sų sto čiai ati te ko 
konkurso auk sas
Me tams bai gian tis 24-ąjį kar tą bu vo pa-
skelb ti Lie tu vos pra mo ni nin kų kon fe de ra-
ci jos (LPK) ren gia mo kas me ti nio kon kur so 
„Lie tu vos me tų ga mi nys“ nu ga lė to jai.

Ap do va no ji mams bu vo no mi nuo tos 76 
įmo nės pen kio li ko je ver ti ni mo gru pių iš 24 
ša lies ūkio ša kų. Tarp auk so me da lio lai mė-
to jų – UAB „Kaut ra“ ad mi nist ruo ja ma, šiais 
me tais mo der ni zuo ta ir du ris at vė ru si Vil-
ka viš kio au to bu sų sto tis.

„Sta tė me sto tį gal vo da mi apie ke lei vius 
ir jų po rei kius. Ga liu pa tvir tin ti, kad sa vi val-
dai bend ra dar biau jant su vers lu ga li ma su-
kur ti funk cio na lų ir mies tui ver tę ku rian tį 
ob jek tą“, – su ži no jęs apie svar baus pro jek-
to įver ti na mą ša lies ly giu kal bė jo „Kaut ros“ 
ge ne ra li nis di rek to rius Li nas Skar džiu kas.

Įvai rioms pra mo nės ir vers lo ša koms 

at sto vau jan ti eks per tų ko mi si ja, api bend ri-
nu si eks per tų iš va das, sky rė 51 auk so ir 10 
si dab ro me da lių. Pa sak LPK pre zi den to Vid-
man to Ja nu le vi čiaus, įmo nių pa sie ki mai 
Lie tu vo je ir pa sau ly je net ir to kiu su dė tin-
gu lai ko tar piu ro do, kad iš šū kius ga lė si me 
įveik ti nau do da mie si sa vo ino va ty vu mu.

Ar chi tek to Gin ta ro Bal čy čio pro jek tuo-
ta sto tis jau ne pir mą kar tą yra įvar di ja ma 
kaip ino va ty vu mo ir eko lo gi jos pa vyz dys, 
ku ria me bran džią te ri to ri jos aug me ni ją pa-
vy ko pa vers ti neat sie ja ma pa sta to da li mi. 
Ob jek tas jau bu vo iš rink tas vie nu iš pen kių 
ge riau sių Lie tu vos ar chi tek tū ros kū ri nių, o 
ar chi tek tas pel nė Na cio na li nę kul tū ros ir 
me no pre mi ją už mies tui ir žmo gui at vi rą 
ar chi tek tū rą.

Pa ra mą skirs di des nę
Sa vi val dy bės ta ry ba pa kei tė Vien kar ti nės, 
tiks li nės ir są ly gi nės fi nan si nės pa ra mos 
sky ri mo ir mo kė ji mo tvar kos ap ra šą.

Da bar ga lio jan tis ap ra šas bu vo pa tvir-

tin tas prieš pust re čių me tų. Kei čian tis prie-
žas tims, dėl ku rių gy ven to jai krei pia si dėl 
pa ra mos, ir jų ma te ria li nei pa dė čiai, at si ra-
do po rei kis pa ra mos sky ri mo tvar ką iš da-
lies pa keis ti, kad gy ven to jams ji bū tų tiks lin-
giau su tei kia ma.

Nau ja ja me ap ra še nu ma ty tos pi ni gi nės 
pa ra mos rū šys, ati tin kan čios įsta ty mo ke-
lia mus rei ka la vi mus. Nu ma to ma di fe ren-
ci juo ti fi nan si nės pa ra mos sky ri mą on ko-
lo gi niams li go niams ir ki tiems sun kio mis 
li go mis ser gan tiems as me nims. Pa di din tas 
fi nan si nės pa ra mos dy dis as me nims, grį žu-
siems iš lais vės atė mi mo vie tos (bu vo ski ria-
ma 0,5 vals ty bės re mia mų pa ja mų (VRP) 
dy džio, da bar bus ski ria ma 1 VRP dy džio 
pa ra ma, kai VRP – 125 Eur). Fi nan si nė pa ra-
ma bus ski ria ma tais at ve jais, kai pa ja mos 
vie nam as me niui per mė ne sį ne vir šys 3 
VRP, iki šiol bu vo – 2,5 VRP.

Ren giant ap ra šą bu vo at si žvelg ta ne tik 
į Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės, bet ir į ki-
tų sa vi val dy bių ge rą ją pa tir tį.

„San ta kos“ inf.
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SER TI FI KA TAS
Prieš di džią sias me tų šven tes Vil ka viš-
kio li go ni nė ga vo do ku men tą, pa tvir ti-
nan tį, jog įstai ga ta po Pa žan gios ener-
gi jos klu bo na re. Iš duo ta me ser ti fi ka te 
pa žy mi ma, kad mū sų ra jo no li go ni nė, 
įdie gu si ener gi jos var to ji mo efek ty vu-
mo di di ni mo prie mo nes, jau su tau pė 32 
MWh ir taip pri si dė jo prie Lie tu vos įsi-
pa rei go ji mų vyk dy ti Eu ro pos Są jun gos 
di rek ty vą su tau py ti 11,674 TWh. Pa žan-
gios ener gi jos klu bo na rėmis ga li tap ti 
įmo nės, ku rios įsi die gė ener gi jos var to ji-
mo efek ty vu mo di di ni mo prie mo nes ir 
dek la ra vo sa vo su tau py mus.

PA PIL DĖ
Nuo gruo džio 29 die nos įsi ga lio jo Me-
džiok lės Lie tu vos Res pub li kos te ri to-
ri jo je tai syk lių pa kei ti mas. Ap lin kos 
mi nist ro įsa ky mu pa pil dy tas 571 punk-
tas. Į jį įtrauk ta nuo sta ta, kad bios fe ros 
re zer va tuo se drau džia ma me džio ti 
van dens ir pel kių paukš čius. Ši nuo sta-
ta – pa pil do mas sau gik lis sie kiant aiš-
kiau reg la men tuo ti paukš čių me džiok-
lės drau di mus.
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Šie met Ka lė das šven tė me ki taip. Ne 
išim tis bus ir Nau jų jų me tų su tik tu-
vės. At siž vel giant į Vi daus rei ka lų mi-
nis te ri jos ir po li ci jos ra gi ni mą iš jung ti 
eg lių ap švie ti mą Nau jų jų me tų nak tį 
ir sie kiant už tik rin ti sau gią ap lin ką, 
priim tas spren di mas šven čių iš va ka rė-
se, gruo džio 31 d., nuo 22 val., laikinai 
iš jung ti Vil ka viš kio mies to eg lės gir-
liandas. To ima ma si rea guo jant į iš ties 
su dė tin gą si tua ci ją ša ly je ir rū pi nan tis 
vi sų ra jo no gy ven to jų sau gu mu bei 
svei ka ta.

Po li ci ja šio mis die no mis vėl at nau-
jins bu dė ji mą po stuo se, taip pat su-
griež tins pa tru lia vi mą gat vė se, vie šo se 
erd vė se.

La bai ti kiuo si vi sų gy ven to jų są-
mo nin gu mo ir su tin kant 2021-uo sius 
me tus ra gi nu lik ti na muo se su sa vo 
ar ti miau siais šei mos na riais, ne si bū-
riuo ti, at si sa ky ti idė jos ei ti į vie šą sias 
erd ves.

Kiek vie nas iš mū sų ga li me pri si dė-
ti prie to, kad kiek tik įma no ma su ma-
žin tu me vi ru so pli ti mo ga li my bes. Juk 
šian die ni nė si tua ci ja pa lie tė kiek vie ną 
iš mū sų. Pa gal vo ki me, kiek žmo nių 
šiuo me tu yra li go ni nė se ir ko vo ja už 
sa vo gy vy bę, o kiek Lie tu vos gy ven to jų 
jau ne te ko sa vo ar ti mų jų?! Ne ga li me 
ne rea guo ti į tai.

Šis me tas yra vi siems su dė tin gas, ta-
čiau vi sa tai – mū sų sau gu mui. Tik vi si 
kar tu mes ga li me įveik ti pan de mi ją. Pa-
ro dy ki me, kad taip ir bus. Nau juo sius 
me tus su ti ki me sau giai ir at sa kin gai!

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

Kvie čiu Nau juo sius 
su tik ti sau giai

RAJONO PADANGĖ
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Ra jo no ug nia ge siai ga vo 
dar vie ną vo kiš ką au to cis ter ną
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Me tų pa bai ga at ne šė ge rą 
ži nią vie tos ug nia ge siams: 
ra jo no Sa vi val dy bės prieš-
gais ri nės tar ny bos au to-
mo bi lių par kas pa si pil dė 
gais ri ne au to cis ter na.

Pri dė jo ir įran gos
Iš Vo kie ti jos, Vis be ko sa vi val dy-

bės, par va ry ta tech ni ka – ne nau ja, 
ta čiau la bai ge ros būk lės ir nuo ra-
tų iki sto go ap rū pin ta vi sa rei ka lin-
ga įran ga. Au to cis ter na „Mer ce des 
Benz“ pa ga min ta 1993 m., va ro ma 
vi sais ra tais, jo je tel pa be veik 5000 
l van dens. Yra ga li my bė nau do ti pu-
tokš lį, jam įreng tas 500 l ba kas. Ug-
nia ge sių pa gal bi nin kės ri da – tik 37 
tūkst. ki lo met rų

„Tech niš kai tai – la bai tvar kin-
gas, ge ras au to mo bi lis. Be to, la bai 
ge rai su komp lek tuo tas, vo kie čiai vis-
ko pri dė ję ge ro kai dau giau, nei šia-
me au to mo bi ly je tu rė jo bū ti: žar nų, 
švirkš tų ir ki tų prie mo nių, įdė ję ne tgi dvi 
dė žes san da rių res pi ra to rių, skir tų ap si sau-
go ti nuo CO VID-19“, – kal bė jo Vil ka viš kio ra-
jo no sa vi val dy bės prieš gais ri nės tar ny bos 
vir ši nin kas Aud ro nius Stro gi nis.

Pui kios būk lės, tal pų au to mo bi lį su ras ti 
ir jo par ga be ni mo iš Vo kie ti jos klau si mus 
iš spręs ti pa dė jo Vil ka viš kio ra jo no gar bės 
pi lie tis, ge ra da ris Al fon sas Ho pin gas. Sa va-
ran kiš kas vers lo kon sul tan tas Dirk Schlar-
mann iš Vech tos pa dė jo nu pirk ti pa pil do-
mos įran gos už 16 240 eu rų. Au to mo bi ly je 
pri dė tos net dve jos nau jos skir tin gų dy džių 
ko pė čios, nu pirk tos spe cia lios len tos nu ken-
tė ju sie siems sta bi li zuo ti ir trans por tuo ti, 
yra sta cio na rus la fe tas (ga lin ga van dens pa-
tran ka), taip pat ne šio ja mas la fe ti nis švirkš-
tas – ki taip ta riant, daug įvai rios ug nia ge sių 
dar be rei ka lin gos įran gos.

Ap žiū rė jo nu vy kęs į mies to 
ju bi lie jų
Ug nia ge siams rei ka lin gą tech ni ką su-

ras ti pa vy ko Sa vi val dy bės me rui Al gir dui 
Nei ber kai per nai ga vus Vis be ko me ro Gerd 
Meyer kvie ti mą ap si lan ky ti šio mies to 1200 
me tų ju bi lie jaus šven tė je.

Dar prieš vyk da mas vi zi to į Vo kie ti ją A. 
Nei ber ka per A. Ho pin gą bu vo krei pę sis į 
Vis be ko sa vi val dy bę pra šy da mas pa dė ti su-
ras ti gais ri nį au to mo bi lį, ku rį bū tų ga li ma 
nu pirk ti Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
prieš gais ri nei tar ny bai. To kia tech ni ka bu-
vo su ras ta ir ap ro dy ta į Vis be ko ju bi lie jų 
at vy ku siam mū sų ra jo no me rui.

„Vis be ko ug nia ge siai kaip tik bu vo 
įsi gi ję du nau jus au to mo bi lius, tad su-
ta rė me, kad sa viš kę at sar gi nę gais ri nę 
cis ter ną jie par duos mums. Šią tech ni ką 

vo kie čiai pla na vo par duo ti už 40 tūkst. 
eu rų, ta čiau mums par da vė už 35 tūkst. 
eu rų vi siš kai su tvar kę, su komp lek ta vę ir 
dar pa pil do mai pri dė ję nau jos įran gos už 
dau giau kaip 16 tūkst. eu rų“, – pa sa ko jo A. 
Nei ber ka.

Vo kie čiai į mū sų ra jo ną bu vo at va žia vę 
ir ru dens pa bai go je, dar prieš par va rant 
au to cis ter ną. Lapk ri čio mė ne sį į Al vi tą bu-
vo at vež ta ge ra da rio A. Ho pin go ir jo gi mi-
nai čių bei drau gų suau ko ta jau dvi de šimt 
ket vir ta lab da ros siun ta. Di de lės pa gal bos 
su lau kė Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
prieš gais ri nė tar ny ba, ku riai Vis be ko ug-
nia ge sių ko man da do va no jo 44 pa ke tus su 
spe cia lią ja ap ran ga: kel nių, striu kių, šal mų, 
ba tų, ug nia ge siams sa va no riams skir tų dra-
bu žių.
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Prieš pat Ka lė das par va ry tą au to mo bi lį Audronius Stro gi nis ap ro dė Sa vi val dy bės 
va do vams – me rui Al gir dui Nei ber kai bei ad mi nist ra ci jos di rek to riui Vi tui Ga vė nui.

Autorės nuotr.  
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Eg lė LEO NIE NĖ
(1930–2020)

Gruo džio 23 d. į am ži ny bę iš ke lia vo pe-
da go gė, vi suo me ni nin kė, gė li nin kė Eg lė 
Aušt re vi čiū tė-Leo nie nė. Su lau ku si gar-
baus am žiaus (mi rė ei da ma 91-uo sius), E. 
Leo nie nė daž nai kar to da vo: „Die ve, kaip 
no riu ty liai leng vai išei ti...“

E. Leo nie nė gi mė 1930 m. sau sio 1 d. 
Ma ri jam po lės ap skri ties Kam šų kai me. 
Į gy ve ni mą ji atė jo Sū du vos kraš to švie-
suo lių Aušt re vi čių šei mo je. Mo ti na Mag-
da le na – nu si pel niu si Lie tu vos mo ky to ja, 
tė vas Juo zas – stam bus ūki nin kas, mu zi-
kan tas.

1939 m. bai gė Sūs nin kų pra di nę 
mo kyk lą. Aš tuo ne rių me tų iš va žia vo 
iš sa vo na mų į dė dės Jur gio šei mą. Pas 
gi mi nai čius Vil niu je gy ve no ke le rius 
me tus. 1942–1944 m. mo kė si II gim na-
zi jo je. Ar tė jant fron tui, grį žo į gim ti nę. 
1945–1947 m. mo kė si Kal va ri jos vi du ri-
nė je mo kyk lo je. Sy kiu su tė vais bu vo įra-
šy ta į trem ti nių są ra šus, slaps tė si. 1949 
m. bai gė Vil niaus Sa lo mė jos Nė ries vi du-
ri nę mo kyk lą.

Sa vo gy ve ni mo ke lią Eg lė su sie jo su 
mo ky to jo pro fe si ja. Šiam pa si rin ki mui 
di de lę įta ką pa da rė ma mu tė Mag da le na 
ir dė dė Jur gis. 1950 m. mer gi na įsto jo į 
tuo me čio Vil niaus vals ty bi nio pe da go-
gi nio ins ti tu to geog ra fi jos spe cia ly bę ir 

pra dė jo dirb ti Die ve niš kių kraš te, Šal-
či nin kų ra jo no Poš ko nių aš tuon me tė je 
mo kyk lo je. Čia su si pa ži no su bū si mu vy-
ru Al gir du Jo nu Leo nu, lie tu vių kal bos 
mo ky to ju. 1951 m. ge gu žę Vil niu je, Šv. 
Onos baž ny čio je, jie du su si tuo kė.

Jau ni pe da go gai iš va žia vo dirb ti į Vi-
ša kio Rū dos vi du ri nę mo kyk lą. Šei ma 
su si lau kė dvie jų duk rų – Auš ros ir No-
me dos. 1958 m. E. Leo nie nė bai gė ins ti-
tu tą, dir bo Kau piš kių, vė liau – Ža lio sios 
aš tuon me tė je mo kyk lo se. 1967 m. šei ma 

ap si gy ve no Drus ki nin kuo se. Eg lė dir bo 
vai kų dar že liuo se, mo kyk lo se.

E. Leo nie nė bu vo pe da go gė ir kraš-
to ty ri nin kė iš pa šau ki mo. Dirb da ma 
švie ti mo įstai go se ve dė gam ti nin kės 
ste bė to jos už ra šus, kar tu fik suo da ma 
ir svar biau sius sa vo gy ve ni mo mo men-
tus. Su mo ki niais da ly va vo eks pe di ci jo-
se ir sto vyk lo se. Gy ven da ma Ža lio jo je 
bu vo su rin ku si me džia gą apie es kad ri lę 
„Normandija–Nemunas“.

Su lau ku si 55-erių E. Leo nie nė išė jo į 
pen si ją. Ji nuo lat sa ky da vo: „Bu vau gy-
ve ni me lai min ga, vis kuo ap rū pin ta, tu-
rė jau rū pes tin gas duk ras, ge rus žen tus, 
anū kus, jau čiau si na muo se tar si ka ra lie-
nė.“

 Už su rink tą ver tin gą kar tog ra fi nę 
me džia gą apie Drus ki nin kus E. Leo nie nė 
buvo ap do va no ta Drus ki nin kų mies to 
mu zie jaus var di ne pa dė ka. Mo te ris pri-
klau sė gė li nin kų drau gi jai, tu rė jo iš puo-
se lė tą so dą, gė ly nus, jai bu vo su teik tas 
Drus ki nin kų mies to vie šo sios bib lio te kos 
me tų skai ty to jos var das.

Nu gy ven tas il gas, gra žus ir pra smin-
gas gy ve ni mas, li ko pri si mi ni mų švie sa...

Ko le gos ir bend ra min čiai
Užsk. 2961

Gy ve ni mas bu vo pra smin gas, veik la – įvai ria pu sė
IN MEMORIAM

Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Ka lė di nio sa vait ga lio ar ti-
mų jų su si ti ki mai jau duo da 
re zul ta tus – fik suo ja mi nau ji 
CO VID-19 už si krė ti mo ir mir-
čių re kor dai.
Tre čia die nį ša ly je fik suo tas CO VID-19 
už si krė tu sių jų re kor das – 3934 at ve jai, 
nu mi rė dar 75 žmo nės. Ta čiau pa na-
šu, kad gyventojų tai ne sus tab do – nuo 
šian dien po li ci ja vėl pri vers ta blo kuo ti 
ke lius, kad švęs ti no rin tys žmo nės ne-
vež tų ko ro na vi ru so do va nos sa vo drau-
gams ir ar ti mie siems.

Po li ci ja pri me na, kad nuo šian dien, 
13 val., iki sau sio 3 d., 21 val., vi si į mies-
tus ve dan tys ke liai blo kuo ja mi. Tam, 
kad su stab dy tų ka ran ti no ne si lai kan-
čią vi suo me nės da lį, per šven tes dirbs 
vi si mū sų ra jo no po li ci jos ko mi sa ria to 
pa rei gū nai, taip pat pa sie nie čiai. Kai 
ku riems jų ant ke lių, ve dan čių į ra jo no 
cent rą, žvar bio mis die no mis ir nak ti-
mis teks šal ti net ke lias pa mai nas po 12 
va lan dų. Pa pil do mų pa jė gų rei kės rea-
guo ti į iš kvie ti mus, ste bė ti, kad žmo nės 
ne si bū riuo tų, ne vyk tų į sve čius.

Pa rei gū nai pra šo žmo nių lai ky tis 
ka ran ti no ir ne tem dy ti šven ti nės nuo-
tai kos nei sau, nei pa rei gą at lie kan-
tiems po li ci nin kams.

Mū sų ra jo ne, tre čia die nio duo me-
ni mis, šiuo me tu CO VID-19 ser ga 592 
as me nys, 38 iš jų gy do mi li go ni nė se. 
Ko ro na vi ru sas nu si ne šė jau 12 mū sų 
ra jo no gy ven to jų gy vy bes, tarp ku rių 
bu vo ir vie na 50–59 metų am žiaus gru-
pei pri klau siu si li go ni nės me di kė. Su 
ko le gės ne tek ti mi li go ni nės dar buo to-
jai vis dar ne ga li su si tai ky ti.

Na cio na li nio vi suo me nės svei ka-
tos cent ro Ma ri jam po lės de par ta men-
to Vil ka viš kio sky riaus ve dė ja Dai va 
Mik ne vi čie nė sa kė, kad ti riant pa sta rų-
jų die nų su si rgi mų at ve jus aiš kė ja, jog 
daug žmo nių už si krė tė prie Kū čių ar 
Ka lė dų sta lo sė dė ję su vai kais ir anū-
kais, ki tais ar ti mai siais. Tad da bar vi-
sai gi mi nei ten ka izo liuo tis ir ne ri mau-
ti, ar ne pa si reikš li gos simp to mai.

Tuos, ku riems ga li pa si reikš ti infek-
cijai CO VID-19 bū din gi simp to mai, me di-
kai in for muo ja, kad mo bi lu sis punk tas, 
esan tis Vil ka viš ky je, Mai ro nio g. 25 (gre-
ta li go ni nės), ne veiks tik sau sio 1 d. Mo-
bi lio jo punk to dar buo to jai su lau kia į ty-
ri mą pra šan čių už re gist ruo ti gy ven to jų 
skam bu čių. Ta čiau me di kai to pa da ry ti 
ne ga li – re gist ruo tis į ty ri mą rei kia tel. 
1808 ar ba in ter ne tu www.1808.lt.

Mo bi lia jam CO VID-19 punk tui la-
bai trūks ta sa va no rių, ga lin čių pa dė ti 
me di kams. Sa va no riams rei kė tų pa-
si tik ti į mo bi lų jį punk tą at vyks tan tį 
au to mo bi lį ir pro už da ry tą jo lan gą pa-
ro dy ti la pą, ku ria me už ra šy ta – „Nea-
ti da ry ki te au to mo bi lio lan go.“ Ta da 
pa ro dy ti ki tą la pą, ku ria me pa ra šy ta 
– „Pa ro dy ki te ži nu tę“ (ku ri pa tvir ti na 
re gist ra ci ją) ir „Pa ro dy ki te as mens ta-
pa ty bę pa tvir ti nan tį do ku men tą.“

Su tik ri nęs gau tus duo me nis, sa va-
no ris per ra ci ją juos per duo da slau gy-
to jai. Jei gu vis kas ge rai, nu ro do au to-
mo bi liui, kur vyk ti. Dar bas sau gus, tik 
lau ke. Jei gu at si ras tų dau giau sa va no-
rių, jie ga lė tų bu dė ti po 1–2 val.

Mo bi lu sis punk tas dir ba kiek vie ną 
dar bo die ną, nuo 8 iki 12 val., ir sa vait-
ga liais – nuo 8 iki 10 val.

Kad su ma žin tų pa cien tų ant plū dį 
į li go ni nės Priė mi mo-sku bio sios pa-
gal bos sky rių, sau sio 2 d. dirbs ne tik 
Vil ka viš kio bei Ky bar tų pir mi nės svei-
ka tos prie žiū ros cent rai, bet ir vi sos 
pri va čios šei mos kli ni kos. Kai ku rios 
jų dirbs ir sau sio 3 d. Tad su si rgu sie ji 
tu rė tų kreip tis įstai gos, prie ku rios pri-
si ra šę, re gist ra tū ros te le fo nais.

Ser gan čių jų 
ne ma žė ja



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

2020 m. gruodžio 31 d.3

2020 metų „Santakos“ nominacijos
Pre la tas Vy tau tas GUS TAI TIS Vil ka viš kio kraš to 
is to ri jo je yra ir bus mi ni mas kaip dva si nin kas, tel-
kęs eilinius ir valdžios žmo nes im tis pra smin gų 
dar bų. Pir miau sia – at sta ty ti Vil ka viš kio vys ku pi-
jos ka ted rą. Jis rū pi no si su re mon tuo ti pa ra pi jos 
na mus, ku riuo se vyks ta dau gy bė ren gi nių. Dva si-
nin ko ini cia ty va įsteig ta pa ra pi jos val gyk la, įreng-
ti du šai ir skal byk la, pra ver čian tys be tokių pa to-
gu mų gy ve nan tiems žmo nėms. Jo pa stan go mis 
bu vo įkur tas Vil ka viš kio de ka na to šei mos cent ras. 
Dva si nin kui nuo lat rū pė jo, kad vyk tų Vil ka viš kio 
de ka na to moks lei vių gies mių, re li gi nės poe zi jos ir 
pro zos skai to vų kon kur sai. Pre la to V. Gus tai čio dar-
bai bei nuo pel nai – tva rūs, o as me ni nis pa vyz dys 
kryp tin gai veik ti iš liks visus įpa rei go jan tis.

Už gyvenimo nuopelnus

Nors šie me tai bu vo to kie, kad no mi na ci jos 
ver tas kiek vie nas, ypač ko ro na vi ru so epi cent-
ru ta pu sios Vilkaviškio li go ni nės, me di kas, 
Priė mi mo-sku biosios pa gal bos sky riaus gy dy-
to ja Eri ka TA MA LIŪ NAI TĖ bu vo ta, ku ri pa-
ti pir mo ji pa si siū lė ei ti dirb ti į Karš čia vi mo 
kli ni ką su CO VID-19 ga li mai už si krė tu siais 
pa cien tais. Per pir mą ją pan de mi jos ban gą 
nau jas, ne pa žįs ta mas ir neiš tir tas vi ru sas 
gąs di no vi sus, tarp jų ir me di kus, ta čiau jau-
nai gy dy to jai pa rei ga bu vo aukš čiau bai mės. 
Ji kant riai vilk da vo si ap sau gi nį kos tiu mą ir 
die na iš die nos po 6 valandas jį dė vė da vo, ne-

ga lė da ma net at si ger ti. Eri ka pri pa ži no, kad įtam pa bu vo nuo la ti nė dar bo pa ly do vė ir 
ge riau sia ži nia, ku rios tuo me tu lauk da vo, – nei gia mas pa cien to CO VID-19 tes tas.

Me tų gy dy to ja

No ras gy ven ti įdo miau ir 
gra žiau ska ti na bur tis, kur ti 
bend ras idė jas bei vie ny tis 
pra smin giems dar bams. Per 
be veik aš tuo nio li ka gy va vi-
mo me tų Al vi to kai mo bend-
ruo me nė sutelkė gau sų bū rį 
žmo nių ir ta po ak ty vi tiek 
idė jo mis, tiek veik lo mis. Į 
bend ruo me nės or ga ni zuo ja-
mus ren gi nius at vyks ta ne 
tik vie ti niai, bet ir ap lin ki nių 
kai mų gy ven to jai. Net ir per 
ka ran ti ną, kuo met yra stab-
do mos vi sos veik los, al vi tie-
čiai ra do bū dą sa vi raiš kai – per si kė lė į vir tua lią erd vę ir ten su ren gė kar pi nių pa ro dą, 
ke lis fo tog ra fi jų kon kur sus. O la biau siai ši nevyriausybinė organizacija iš si ski ria tuo, 
jog įvai rių šven čių pro go mis nu ste bi na iš ra din go mis de ko ra ci jomis ir puoš me no mis, 
ku rio mis puo šia bend ruo me nės na mų ap lin ką ir Lie pų par ką.

Me tų bend ruo me nė

Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
va do vė Re na ta Me de lie nė sa-
ko: „Žen gia me ko ja ko jon su 
di džiai siais mies tais.“ Be lie ka 
pri pa žin ti – di rek to rė tei si. Kas-
met ra jo no gy ven to jus įvai riais 
ren gi niais džiu gi nan tys cent ro 
dar buo to jai šie met, ypač sun-
kiais me tais, su tel kė vi sas jė gas 
ir fan ta zi ją, kad gy ve ni mas nu švis tų švie ses nė mis spal vo mis. Su sa va no riais or ga ni zuo-
ta gran dio zi nė ak ci ja „Vil ka viš kis: Lais vės vė jo grei tis 30 M/s“. Su reng tas sėk min gas 
pro jek tas jau ni mui „Ma ži nam at stu mą“. Ra jo no kul tū ros pa ži ba – išau gin tas Bart nin-
kų ren gi nių cik las b‘ART. Ka ran ti no me tu – „Ki nas ir ka ran ti nas“, vė liau – „Mu zi ki nis 
Craf te ris“, ve žio jęs tiek įvai rius dai ni nin kus, tiek pa tį Ka lė dų Se ne lį. Pro jek tas „Te bū nie 
švie sa“, prieš di džią sias me tų šven tes nu švie tęs vi są kul tū ros cent ro ap lin ką. O kur dar 
kū ry bi nės dirb tu vės, vi sus me tus reng tos pui kios pa ro dos, ren gi niai – už ori gi na lias 
min tis ir įdė tą triū są kul tū ros cent ro žmo nės tik rai nu si pel no pa dė kos.

Me tų švie su lys

Me ni nin kė, iš ra din ga įvai rių ak ci jų da ly vė, ini cia ty vų, pa ro-
dų ne tra di ci nė se erd vė se or ga ni za to rė, lais va kū rė ja... Taip 
ka lė di nia me nu me ry je prieš sa vai tę pri sta tė me dau ge liui 
pa žįs ta mą vil ka viš kie tę Vai du tę Dir žiu vie nę, kai ji, duo da-
ma in ter viu „San ta kai“, su ti ko at vi rai pra bil ti apie hu ma niš-
ką poel gį – sa vo kū ną po mir ties pa do va no ti moks lui.

Tad šią no mi na ci ją Vai du tei DIR ŽIU VIE NEI pir miau-
siai ski ria me už ryž tą pa dė ti me di ci nai, vi di nę mo ty va ci ją 
bū ti rei ka lin gai, už ini cia ty vą ro dy ti pa vyz dį ki tiems, o ypač 
– už drą są vie šai apie tai kal bė ti bei stip ry bę at re miant prie-
šiš kai nu si tei ku sių žmo nių nuo mo nes.

Me tų ryž tas

Kai prieš dve jus me tus Ka ziui BA GU ŠIUI ki lo min tis su bur ti 
on ko lo gi nius li go nius į aso cia ci ją, ko ge ro, ne dau ge lis ti kė jo, 
kad ši or ga ni za ci ja bus to kia veik li, o jos va do vas – toks en tu-
zias tin gas ir ener gin gas. „Vil ti mi“ pa krikš ti jęs sa vo „kū di kį“ 
K. Ba gu šis sa kė no rė jęs su on ko lo gi nė mis li go mis su si dū ru-
siems žmo nėms įkvėp ti vil tį gy ven ti. Per dve jus me tus aso cia-
ci jos va do vas su vie ni jo di džiu lį bū rį žmo nių, parūpino aso-
cia ci jai pa tal pas, įran gos, už mez gė ry šius su įstai go mis bei 
or ga ni za ci jo mis, ku rios pa dė jo or ga ni zuo ti sto vyk las, iš vy-
kas, ren gi nius. Va do vas pri kal bi no daug ra jo no vers li nin kų, 
kad šie teik tų nuo lai das „Po la“ kor te les tu rin tiems on ko lo gi-
niams li go niams, prie pro jek to pri si jun gė ir ra jo no Sa vi val dy-
bė. Nors ka ran ti nas aso cia ci jos veik lą kiek pri stab dė, K. Ba gu-
šis nea be jo ja, kad ne tru kus vėl galės su si tik ti su sa vo li ki mo bro liais ir jais rū pin tis.

Me tų vil tis

Vos su te mus ant rus me tus iš ei lės ky bar tie čių ir mies-
to sve čių dė me sį pri kaus to vie nas itin ryš kiai švie čian-
tis Dar vi no gat vės dau gia bu tis bei jo te ri to ri ja. Kaip ir 
per nai, ryš kio mis švie so mis pa si rū pi no ke tu rio lik me-
tis Graž vy das KI VY LIUS. Žmo nės tam siu pa ros me tu 
ma siš kai vyks ta įsiam žin ti prie šven tiš kai pa puoš to 
pa sta to. Jau ną jį ky bar tie tį ap lin ki nių su si do mė ji mas 
itin džiu gi na, o atei ty je jis ža da dar dau giau pa puo ši-
mų. Įp ras tai vi sas gir lian das ir ki tus švie čian čius ele-
men tus Graž vy das per ka už as me ni nes san tau pas. 
Šiais me tais jo gy ve na mą te ri to ri ją puo šia 7–8 tūkst. 
lem pu čių.

Me tų ini cia ty va

Per nai šimt me tį pa mi nė jęs se niau sias Lie tu vos fut bo lo klu bas 
Ky bar tų „Svei ka ta“ bu vo pa ste bi mas ir šie met. Po ke le rių me tų 
per trau kos ko man da vėl pa si puo šė ant ros Lie tu vos fut bo lo ly gos 
bron zos me da liais, daug dė me sio sky rė jau ni mo ug dy mui. Eki pos 
va do vas Ne ri jus De me nius su ki tais ko man dos na riais ne vie nus 
me tus my nė val džios at sto vų ka bi ne tų slenks čius, siek da mas iš 
mir ties taš ko pa ju din ti Ky bar tų mies to sta dio no re konst ruk ci jos 
klau si mą. Ga liau siai šiais me tais ky bar tie čių pa stan gos bu vo įver-
tin tos – sta dio no tri bū noms skir tas il gai lauk tas fi nan sa vi mas.

Per ke le tą pa sta rų jų me tų „Svei ka ta“ ta po dar la biau ži no ma ne tik Lie tu vo je, bet ir už 
jos ri bų. Ko man da ne se niai bu vo priim ta į iš skir ti nį „Pio nie rių“ klu bą, vie ni jan tį is to ri ją 
te be tę sian čius se niau sius kiek vie nos ša lies fut bo lo klu bus.

Me tų ko man da

Sun ku su vok ti, kaip mo ky to ja me to di nin kė Li na SKAIS-
GI RIE NĖ vi sur su spė ja. Pe da go gė ne tik mo ko pra di nu-
kus – ją su vai kais ga li ma su tik ti pa čiuo se įvai riau siuo se 
ren gi niuo se. L. Skais gi rie nė dau ge lį me tų ve da dra mos 
bū re lio už siė mimus, re ži suo ja ir ra šo sce na ri jus vai kų 
vai di ni mams. Sa vo mo ki nius pe da go gė nuo lat ska ti na 
da ly vau ti vi so kiuo se kon kur suo se, ve ža į eks kur si jas, 
var žy bas, šie met la bai ak ty viai įsi trau kė į ak ci ją „Vil-
ka viš kis: Lais vės vė jo grei tis 30 m/s“. Ne ga na to, veik li 
mo te ris daug me tų sa va no riau ja Vil ka viš kio de ka na to 
šei mos cent re, skai to pa skai tas su ža dė ti niams, ve da 
Bend ruo me ni nių šei mos na mų kur sus paaug lių tė vams, 
mo ky da ma juos po zi ty vios tė vys tės. L. Skais gi rie nė nuo šir džiai pa lai ko krau jo ir or ga-
nų do no rys tės ak ci jas, su vai kais ku ria mon ta žus, re ži suo ja ir ve da „Gy vy bės die nos“ 
ren gi nius. Ir ne pa na šu, kad tiek daug veik los pe da go gę var gin tų, – ji vi suo met at ro do 
ener gin ga ir pui kiai nu si tei ku si.

Me tų pe da go gė

Ne vie nus me tus Vil ka viš kio ra jo ną sa vo vi zi tais ir do va no-
mis džiu gi na „Lions“ klu bo na riai iš Nor ve gi jos Ale sun do 
mies to. Ko ge ro, šių ge ra da rių ap si lan ky mai mū sų kraš te ne-
bū tų to kie daž ni, jei ne jų idė ji nis ly de ris Ar ve ROG NE. 2011 
m. pra si dė ju si nuo sta bi drau gys tė te be si tę sia iki šių die nų. 
Per šiuos me tus ge ra da riai iš Nor ve gi jos į mū sų ra jo ną at siun-
tė ne vie ną žais lų, dra bu žių bei ba tų siun tą, skir tą Al vi to ir 
Ky bar tų vai kų glo bos na mų gy ven to jams. Prieš ke le tą me tų 
skan di na vai net nu pir ko au to bu są, pri kro vė jį pil ną vai kams 
skir tų do va nų ir pa tys at vai ra vo į Lie tu vą.

Šiais me tais dėl pan de mi jos ne ga lė da mi ap lan ky ti mū sų 
ša lies, nor ve gai į Vil ka viš kio „Lions“ klu bo są skai tą per ve dė 680 eu rų, už ku riuos glo bos 
na mų gy ven to jams bu vo nu pirk ta dau gy bė pa čių rei ka lin giau sių daik tų. Į mū sų ra jo ną ge-
ra da riai nuo lat at ve ža ne tik do va nų. Prieš tre je tą metų jie kar tu su ke liais Ky bar tų vai kų 
glo bos na mų gy ven to jais su re mon ta vo jų gy ve na mą sias pa tal pas.

Me tų ge ra da rys
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Jo nas CI GA NAS
(1942–2020)

Mir ties nė ra: tik vė jo verks mas
Vi dur pa kly du sių lau kų, tik de be sų
Di džiu lės minkš tos lū še nos, tik su te mų
Žo lėj pa var gę žings niai,
Tik mo ti nos nak ties ran ka 
 ant ge lian čios kak tos,
Tik nuo jau ta, kad vie ną syk pa va sa rį
Iš dygs iš del no pie nė, sau lė tai su žvil gus.

(J. De gu ty tė)

Gruo džio 24 d. am ži ny bėn iš ke lia vo il ga-
me tis kū no kul tū ros mo ky to jas Jo nas Ci-
ga nas. Mo ky to jas gi mė 1942 m. rug sė jo 
30 d. Kaz lų Rū dos ra jo ne, An ta na vo kai-
me. Šei mo je au go 5 sū nūs. 1949 m. J. Ci-
ga nas pra dė jo mo ky tis Gais rių sep tyn me-
tė je mo kyk lo je, o 1956 m. moks lus tę sė 
Pil viš kių vi du ri nė je mo kyk lo je. 1960 m. 
įsto jo ir 1965 m. bai gė Lie tu vos vals ty bi nį 
Kau no kū no kul tū ros ins ti tu tą, ku ria me 
įgi jo fi zi nio la vi ni mo mo ky to jo ir tre ne-
rio spe cia ly bę.

Bai gęs ins ti tu tą, mo ky to jas pra dė jo 
dirb ti Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries vi du-
ri nė je mo kyk lo je kū no kul tū ros mo ky-

to ju. 1968 m. dir bo Al vi to aš tuon me tė je 
mo kyk lo je di rek to riu mi. 1969 m. pra dė jo 
dirb ti Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo spor-
to mo kyk lo je krep ši nio tre ne riu, o 1972 
m. ta po tos pa čios mo kyk los di rek to riaus 
pa va duo to ju.

Vil ka viš kio II vi du ri nė je mo kyk lo je 
(da bar – Vil ka viš kio „Auš ros“ gim na zi ja) 
pra dė jo dirb ti nuo jos ati da ry mo 1979 m. 
ir dir bo iki 2001 m. Mo ky to jo tre ni ruo ja-
mi mo ki niai yra lai mė ję pri zi nes vie tas 
tiek ra jo no ra jo no, tiek ir ša lies spor to 
var žy bo se. 1982 m. J. Ci ga no tre ni ruo ja-
ma mer gai čių krep ši nio ko man da iš ko vo-
jo III vie tą ša ly je.

Ko le gos ir mo ki niai mo ky to ją J. Ci ga-
ną pri si me na kaip in te li gen tiš ką, op ti mis-
tiš ką, me niš ką, ak ty vų be si ku rian čios II 
vi du ri nės mo kyk los žmo gų. Mo kyk los 
ren gi niuo se jis gar sė jo sa vo mu zi ka lu mu: 
gro jo kai mo ka pe lo je, dai na vo mo ky to jų 
an samb ly je. Sa vo en tu ziaz mu sce no je ir 
spor to aikš te lė je ga lė jo už krės ti vi sus: 
tiek mo ky to jus, tiek mo ki nius.

Mū sų – bu vu sių mo ki nių ir ko le gų 
– at min ty je mo ky to jas Jo nas Ci ga nas vi sa-
da iš liks nuo šir dus op ti mis tas, ne pra ran-
dan tis vil ties ir ti kė ji mo atei ti mi...

Vil ka viš kio „Auš ros“ gim na zi jos 
bend ruo me nė

Užsk. 2960

Mokytojas išliks kolegų ir mokinių širdyse
IN MEMORIAM

Laik ro džio me cha niz mas – tar si 
žmo gaus šir dis
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

„Sus tok, aki mir ka ža vin ga!“ – sa-
kė dak ta ras Faus tas. Pa na šiai pa-
gal vo ja me ir mes, no rė da mi bent 
trum pam su stab dy ti be pro tiš kai 
le kian tį lai ką, nu si ne šan tį ne bū-
tin gra žiau sias mi nu tes. Ta čiau 
yra pro fe si ja, ku ri su sto ju sį lai ką 
pri ver čia rie dė ti pir myn. Tai – laik-
ro di nin kas.

Pa te ko at si tik ti nai
„Nuo jau nys tės la bai mė gau kaž ką tai sy-

ti, krapš ty ti – pa ti im da vau si su re mon tuo ti 
ly gin tu vą, kiš tu ko liz dą, ta čiau su pa na šiais 
dar bais atei ties ne sie jau. Sva jo jau bū ti kir-
pė ja, far ma ci nin ke, bet nie ka da ne svars-
čiau tai sy ti laik ro džius. Ne pai sant to, la bai 
džiau giuo si, kad pa si rin kau bū tent to kį dar-
bą, ir į jo kį ki tą jo ne no rė čiau iš keis ti, – šyp-
so jo si vil ka viš kie tė Jū ra tė Mor ke vi čie nė.

Ji pri si me na, kaip bai gu si vi du ri nę nu-
va žia vo į Vil nių, bu vu sią 42-ą tech ni kos mo-
kyk lą, pa si ry žu si tap ti kir pė ja, bet ne bu vo 
priim ta, mat ne tu rė jo siun ti mo. Ta čiau priė-
mi mo ko mi si jo je bu vęs dės ty to jas pa siū lė 
vil ka viš kie tei rink tis laik ro di nin ko spe cia ly-
bę. Mer gi na su ti ko.

„Gal vo jau, kad baig siu rau do nu dip lo-
mu ir ta da jau sto siu į uni ver si te tą, ten, kur 
no rė siu“, – pa sa ko jo pa šne ko vė.

Laik ro di nin kų gru pė bu vo šau ni ir drau-
giš ka, bet iš jos, pa sak J. Mor ke vi čie nės, pa-
gal spe cia ly bę dir ba vos ke tu ri ab sol ven tai.

Prak ti ka – pas vil ka viš kie tį
Bai gia mą ją pra kti ką stu den tė at li ko 

Drus ki nin kuo se. Įdo mus su ta pi mas: jos va-
do vas bu vo vil ka viš kie tis Juo zas Pau lė kas.

O pa va sa rį at si lais vi nus vie tai tuo me-
ti nia me Vil ka viš kio bui ti nio gy ven to jų 
ap tar na vi mo kom bi na te mer gi na bu vo 
per kel ta į gim ti nę. Tuo me tu, įskai tant Jū-
ra tę, Vil ka viš ky je dir bo net še ši laik ro džių 
re mon to meist rai!

„Kaip ir pla na vau, moks lus bai giau rau-
do nu dip lo mu. Su si rin kau do ku men tus ir 

va sa rą ruo šiau si sto ti į uni ver si te tą, bet... 
Ko lek ty vas bu vo ge ras, dar bas pa ti ko – taip 
ir už si li kau Vil ka viš ky je. Ir tuo la bai džiau-
giuo si“, – pa sa ko jo mo te ris.

Iš tų še šių laik ro di nin kų Vil ka viš ky je da-
bar dirb a tik vie na J. Mor ke vi čie nė. Žiū rint 
į jau nat viš ką mo te rį sun ku pa ti kė ti, kad 
laik ro džius ji tai so jau 37 me tus.

Me cha ni nių li kę ma žai
Laik ro di nin kės dar bo spe ci fi ka Jū ra tę 

nuo la tos ver čia mo ky tis. Juk tech no lo gi jos 
ju da pir myn, laik ro džiai ir jų me cha niz mai 
kei čia si.

Meist rė sa ko, kad dar bo me to di ka da-
bar vi siš kai ki ta. Me cha ni nių laik ro džių 
li kę ne daug, dau giau siai klien tai at ne ša tai-
sy ti kvar ci nius. Ta čiau bend ra tai syk lė iš lie-
ka: laik ro di nin kui rei kia di de lės kant ry bės 
ir kruopš tu mo.

„Kar tais dirb ti ne si se ka. Ta da dar bą ati-
de du į šo ną, ir ki tą die ną vis kas ei na kaip 

iš pyp kės! Ar ba bū na, kad ko kio nors laik-
ro džio nie kaip ne pa vyks ta su tai sy ti. Grįž tu 
na mo ir dirb da ma sa vo dar bus vis gal vo ju, 
ką ten rei kė tų da ry ti... Ir su gal vo ju! Man 
ma no dar bas įdo mus, ir ki tą kart ne tgi įdo-
miau tai sy ti dar ne ma ty tą me cha niz mą“, 
– šyp so jo si pa šne ko vė.

Da bar, kai vi si tu ri mo bi liuo sius te le fo-
nus, laik ro džių pa klau sa tu rė tų su ma žė ti. 
Po pu lia rė ja iš ma nieji, pil ni įvai rių tech no-
lo gi jų laik ro džiai.

„Taip, iš ma nie ji prie tai sai tik rai la bai 
pa to gūs. Ta čiau daug žmo nių ne šio ja ir 
kvar ci nius, ge rus laik ro džius. Iš ban do iš ma-
niuo sius, bet grįž ta prie pa tik rin tų daik tų. 
Anks čiau bu vo la bai ver ti na mi ru siš ki laik-
ro džiai „Čai ka“, „Sla va“, „Vos tok“, „Po liot“. 
Iš tie sų jie bu vo ko ky biš ki, tuo lai ku – ir 
bran gūs. Net gi da bar tai sau vie ną ge rą me-
cha ni nį laik ro du ką „Po liot“ su ža din tu vo 
funk ci ja – žmo gus jį ga vęs do va nų ir la bai 
ver ti na“, – pa sa ko jo J. Mor ke vi čie nė.

Ak me nys – kruo pe lės dy džio
Daž nai klien tai at ne ša laik ro džių, ku-

riems rei kia pa tai sy ti iš lū žu sią au se lę, pa-
keis ti su si dė vė ju sią apyrankę, stik liu ką, 
ta čiau ten ka re mon tuo ti ir vi daus me cha-
niz mą.

„Tai sy ti kvar ci nius laik ro džius iš mo-
kau pa ti, to mū sų nie kas ne mo kė. Vie ną, 
ki tą kar tą pa ban dai – ir pa si se ka. Tai sau 
ga na su dė tin gos konst ruk ci jos me cha niz-
mus, tik rei kia su si kaup ti, dirb ti ati džiai. 
Ne ga li su pai nio ti nė ma žiau sio varž te lio, 
ki taip laik ro dis neis. Jų me cha niz mai – la-
bai įdo mūs ir su dė tin gi. Kar tais žmo gus 
ma nęs klau sia, kas bu vo nu ti kę jo laik ro-
džiui. Ir kaip jam tai paaiš kin ti?“ – juo kė si 
meist rė.

Kiek vie nas me cha niz mas, anot Jū ra-
tės, tu ri sa vo silp ną vie tą. Pa vyz džiui, 
anks čiau po pu lia rūs me cha ni niai laik ro-
džiai bu vo la bai jaut rūs smū giams.

Šį jaut ru mą su ma ži na ru bi no ak me nė-
liai, į ku riuos re mia si ra tu kus lai kan ti aše lė 
ir ku rie su ma žina trin tį tarp at ski rų laik-
ro džio de ta lių. Kie tas ru bi nas ga ran tuo ja 
sklan dų il ga lai kį me cha niz mo vei ki mą.

„Tų ak me nė lių bū na ir 15, ir 18. Tai sant 
to kį laik ro dį kiek vie ną kruo pe ly tės dy džio 
ak me nį rei kia iš va ly ti. Štai šis dar bas rei-
ka lau ja ypa tin go kruopš tu mo!“ – šyp te lė jo 
laik ro di nin kė.

Tai so ir pi gius, ir pra ban gius
Šiuo lai ki nis jau ni mas ne ven gia pirk ti 

pi gių ki niš kų laik ro džių. Tai, meist rės nuo-
mo ne, nė ra blo gai.

„Jų ir me cha niz mai, ir ele men tai yra 
kei čia mi. Kar tais gal no ri si pa si puoš ti, o 
ne bran gus laik ro du kas ga li bū ti gra žiai 
ap dirb tas, su dai lia gran di nė le, įdo mios for-
mos ci ferb la tu. Ar gi blo gai, kad jau nas žmo-
gus pa si puoš?“ – kal bė jo J. Mor ke vi čie nė.

Ta čiau žmo nės at ne ša tai sy ti ir la bai 
ge rų, bran gių, paauk suo tų laik ro džių.

Prieš po rą me tų pas meist rę bu vo už-
su kęs JAV gy ve nan tis lie tu vis. Jis at ne šė 
pa tai sy ti pra ban gų, bri lian tais puoš tą laik-
ro dį. Jam rei kė jo už sa ky ti spe cia lią mik-
ros che mą, o vy riš kis jau tu rė jo iš va žiuo ti 
į Ame ri ką.
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RETA PROFESIJA

Bė gan tį lai ką Jū ra tė Mor ke vi čie nė la biau siai pa ste bi žiū rė da ma ne į laik ro džius, 
o į žmo nes. Au to rės nuo tr.
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Eglė KVIESULAITIENĖ

Pa vo gė mo ne tas
Nak tį į pir ma die nį Vil ka viš ky je ap vog ta 
me ta lo lau žo su pirk tu vė.

Ry te į  UAB „Fe ro me ta“ pri klau san tį 
biu rą, esan tį Vysk. A. Ka ro so gat vė je,  atė-
jęs dar buo to jas ra do iš plėš tas pa sta to du-
ris. 

Ne ra kin ta me sei fe dar buo to jai lai kė 
me ta li nes mo ne tas. 60 eu rų bu vo įpa kuo-
ti į tris mai še lius, o dar 52 gu lė jo at ski rai. 
Tai gi iš vi so va gys iš ne šė 112 eu rų mo ne-
to mis.

Su mu šė pa tė vį
Pir ma die nį Tri lau kio kai me (Pa je vo nio 
sen.) pa tė vį su mu šė po sū nis.

Apie 21 val. po li ci jos pa gal bos pri rei-
kė 67-erių vy rui, prieš ku rį smur ta vo pen-
kias de šimt me tis po sū nis. 

Su muš tas vy ras pri sta ty tas į li go ni nę,  
kur jam suteikta pagalba. 

O po sū nis nuo po li ci jos paspru ko. Jis 
ne tru kus bu vo su lai ky tas ir už da ry tas į 
areš ti nę.

ĮVYKIAI
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112 dir ban ti kraš tie tė su val kie čius 
at pa žįs ta ne tik iš tar mės
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Bend ra ja me pa gal bos cent-
re (BPC) dir ban ti vil ka viš-
kie tė Ais tė Sku kaus kie nė 
įpra to prie nuo la ti nės įtam-
pos ir at sa ko my bės. Ne 
vie nus me tus prie sku bio-
sios pa gal bos te le fo no 112 
bu din ti mo te ris jau nu ma-
no, koks sce na ri jus lau kia 
šią Nau jų jų me tų nak tį. Ir 
vi lia si, kad dėl ka ran ti no ji 
bus ra mes nė tiek jų tar ny-
bai, tiek vi sai Lie tu vai.

Ne ra mus lai kas
Ais tė min ty se jau da bar brai žo 

sce na ri jų, ko kių iš kvie ti mų ga li ma 
ti kė tis per Nau juo sius, mat jis kar to-
ja si me tai iš me tų. Iki vi dur nak čio 
vy rau ja ra my bė ir eu fo ri ja, mat vi si 
džiau gia si ir šven čia. Ta čiau priar tė-
jus me tų virs mui pa blo gė ja lė ti nių 
li gų ka muo ja mų žmo nių svei ka ta, 
o vi dur nak tį pra de da skam bin ti tie, 
ku rių ra my bę trik do fe jer ver kai.

Ta čiau tik ro sios „links my bės“ 
pra si de da praė jus pus va lan džiui po 
vi dur nak čio. Ta da BPC dar buo to jai jau čia si 
taip, tar si vi si Lie tu vos gy ven to jai nuo Ka lė-
dų Se ne lio do va nų ga vo mo bi liuo sius te le fo-
nus – skam bu čiai pa si pi la iš vi sų Lie tu vos 
ra jo nų ir tę sia si iki ry to. Vie ni skun džia si 
dėl kai my nų ke lia mo triukš mo, ki ti su si mu-
ša švęs da mi ir pan. Vis gi ši me tų san dū ra 
tu rė tų bū ti ki to kia, mat švęs ti kom pa ni jo se 
drau džia ma, tad ti ki ma si su lauk ti dau giau 
pra ne ši mų apie ne le ga lų bū ria vi mą si ir 
įtar ti nus sve čius.

Pas ka ti no ne lai mė
Ais tė pui kiai pri si me na įvy kį, pa-

ska ti nu sį ją keis ti pro fe si ją ir priim ti 
nau jus gy ve ni mo iš šū kius.

– Dau ge lis kau nie čių, ko ge ro, dar 
pri si me na skau dų įvy kį, kai prieš ke le-
rius me tus, grį žu si po sun kios dar bo 
pa mai nos, neiš lai kiu si emo ci nės įtam-

pos pro dau gia bu čio lan gą iš šo ko jau na po li-
ci nin kė. Tuo me tu at si tik ti nai va žia vau pro 
ne lai mės vie tą ir ma čiau su lė ku sius pa gal-
bos tar ny bų au to mo bi lius, sku ban čius pa rei-
gū nus ir me di kus, rau dan čius ar ti muo sius. 
Ma ne tas įvy kis la bai su krė tė, svars čiau, 
koks at sa kin gas sku biosios pa gal bos tar ny-
bų dar bas, kaip svar bu, kad jos at vyk tų lai-
ku. To dėl grį žu si na mo kom piu te rio ek ra ne 
at si ver čiau 112 in ter ne ti nę sve tai nę, – pa sa-

ko jo A. Sku kaus kie nė. – Pa gal vo jau, 
kad no rė čiau pa ti pri si dė ti prie šios 
at sa kin gos veik los.

Mo te ris pri si mi nė daž nai iš 
bend raam žių gir dė da vu si pa svars-
ty mus, jog „per li pęs“ į penk tą ją de-
šim tį dar bo rin ko je esi nu ra šy tas, 
tad tai dar la biau pa ska ti no pa ban-
dy ti ir pa neig ti šį mi tą. Ji už pil dė 
in ter ne te kar je ros an ke tą, iš siun tė 
sa vo CV ir ne tru kus su lau kė skam-
bu čio.

Per dar bo po kal bį su Ais te bend-
ra vo ne tik jos bū si ma tie sio gi nė 
vir ši nin kė – Bend ro jo pa gal bos cent-
ro Vil niaus sky riaus va do vė, bet ir 
psi cho lo gė, ku ri ver ti no, ar pre ten-
den tė su ge bės dirb ti to kį at sa kin gą, 
emo ciš kai sun kų dar bą. Po po kal-
bio A. Sku kaus kie nė su lau kė tei gia-
mo įver ti ni mo ir jau ke le ri me tai į 
dar bą Vil niu je va ži nė ja iš Kau no.

Ka ma vo stre sas
Bend ro jo pa gal bos cent ro ope-

ra to riaus dar bas nė ra pa pras tas: 
rei kia grei tos nuo vo kos, šal to pro to 
ir psi cho lo gi nio tvir tu mo. Tie sa, dar-
bui ope ra to rius ruo šia psi cho lo gai, 
šios tar ny bos dar buo to jai nuo lat da-
ly vau ja mo ky muo se, to bu li na si.

– Lai kui bė gant iš moks ti at pa žin-
ti ir įver tin ti si tua ci jas, nors kiek vie-
na jų – skir tin ga, nes ir žmo nės į bet 

ko kį įvy kį rea guo ja skir tin gai, – pa sa ko jo 
Ais tė. – Net ir at pa ži nęs si tua ci ją nie ka da 
ne ga li bū ti tik ras, kad yra bū tent taip, kaip 
ma nai, tad ne ga li po kal bio stab dy ti ar nu-
trauk ti – tu ri vis ką iš klau sy ti iki ga lo. Mat 
kar tais išaiš kė ja to kie niuan sai, ku riuos 
bū ti na pa žy mė ti siun čiant pa jė gas. Paš ne-
ko vas ne ga li pa dė ti ra ge lio, kol ope ra to rius 
ne pa sa ko, kad po kal bis baig tas. Ki tu at ve ju 
teks su si siek ti š nau jo.

Ais tė pri si pa žįs ta, kad įsi dar bi nu-
si BPC iš pra džių ma nė ne pa jėg sian ti 
čia dirb ti, nes kiek vie nas pa gal bos 
skam bu tis jai su kel da vo stre są, ypač 
tie, ku rie su si ję su žmo gaus svei ka-
ta. Vis at ro dy da vo, kad kaž ko ne spės 
pa da ry ti ir dėl to žus žmo gus. Ta čiau 
tai bu vo lai ki na bū se na, prie ku rios 
pripra to.
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Vilkaviškiečiams Tėvelytės pavarde labiau pažįs-
tama Aistė pripažįsta, kad darbas prie pulto iš 
pradžių jai kėlė stresą. Asmeninio albumo nuotr.
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Ne liū dėk, kad me tai nu plas no jo
Tar tum paukš čiai į šil tus kraš tus.
Ju bi lie jų gra žų do va no jo, o die nos
Ver čia vis nau jus la pus.
Te bū na jos tik sau lė tos ir švie sios,
Be de be sė lio, be pik tų aud rų,
O džiaugs mas nuo lat ran ką bus iš tie sęs,
Eis su Ta vim gy ve ni mo ke liu.

Ai dą STOČ KŲ,
gy ve nan tį Bart nin kuo se,

50-ies metų ju bi lie jaus 
pro ga svei ki na

Arū nas, Jur gi ta, Me da ir 
krikš ta duk tė Jo ry tė.

Užsk. 2944

Bran gi ma ma!
Te nie kad neap leis ener gi ja  spar nuo ta
Ir akys ši lu mą jau nat viš ką tesk leis.
Šir dis, ti kė ji mo žie dais ap vai ni kuo ta,
Te nie ka da pa varg ti Tau ne leis.
Mes lin kim Tau ener gi jos, svei ka tos
Ir šyp se nos vei de pla čios.
Te gul Tau ski ria mą „Il giau sių me tų“
Dar šim tą kar tų pa kar tos...

Leo ni ją ŠVEN ČIŪNIE NĘ,
gy ve nan čią Ky bei kių kai me,

70-ies me tų ju bi lie jaus 
pro ga svei ki na

vai kai su šei mo mis.
Užsk. 2945

Me tus ne mes gy ve ni me skai čiuo jam,
Jie pa tys kren ta že mėn 
 žied la piais bal tais,
Jie le kia vė ju, nie kad ne sus to ja…
Tik kar tais lei džia at ga lios mums 
 at si gręžt…
Tad šio ju bi lie jaus pro ga lin ki me, 
 kad Jus
Ly dė tų nuo sta biau si pra bė gu sių me tų 
 pri si mi ni mai,
Lin ki me pui kios svei ka tos, daug
Džiaugs min gų ir lai min gų die nų!
Priim ki te šian die ną pa dė kos ug ne lę
Sa vo anū kų ir vai kų šir džių.

Vi tą RU DAI TĮ,
gy ve nan tį Ka ra lių kai me,

75-erių me tų ju bi lie jaus 
pro ga svei ki na

vai kai ir anū kai su šei mo mis.
Užsk. 2962

SVEIKINAME

Suvalkijos žmonės linkę 
slapukauti, kalbėti aptakiai, 
tarsi kokie informaciją 
koduojantys partizanai, tad iš jų 
tenka traukti žodį po žodžio.

Kiek vie nais me tais pa sku ti nę gruo-
džio sa vai tę prie sie nos su Ru si ja 
nu tįs ta sun kias vo rių au to mo bi lių 
ei lės. Ta čiau tuo met, kai dau ge lis 
tik pik ti na si vil ki kų vai ruo to jų ke-
lia mo mis pro ble mo mis, yra žmo-
nių, ku rie juos už jau čia ir no ri pra-
skaid rin ti nuo tai ką.

Šių me tų pa bai go je iki Nau jų jų 
me tų sie ną pla nuo jan čių kirs ti vil-
ki kų ei lė pa sie kė re kor di nį il gį – 10 
km. Jo je ant rą Ka lė dų die ną lau kė 
380 au to mo bi lių, dar 80 sa vo ei lės 
įva žiuo ti į Ky bar tų pa sie nio ke lio 
po stą lau kė „ter mi na le“.

Ky bar tų pa sie nio už kar dos va-
das Da rius Mekš rai tis sa kė, kad 
per pa rą sie ną ker ta 230–250 vil ki-
kų. Mū sų ša lies pa sie nie čiai ga lė tų pra leis-
ti dau giau au to mo bi lių – vie nu me tu ati-
da ry ti ke lis pra lei di mo ka na lus, bet ten ka 
tai ky tis prie kai my ni nės ša lies pa sie nio 
po sto ga li my bių. Už kar dos va das su ti ko, 
kad dėl su si da riu sios si tua ci jos ken čia 
tiek vil ki kų vai ruo to jai, ku riems ištisas 
pa ras ten ka leis ti au to mo bi ly je, tiek ap lin-

ki nių kai mų gy ven to jai.
Ne vie ną die ną ma ty da mas ei lė se 

vargstan čius vai ruo to jus Čyč kų kai mo 
(Šei me nos sen.) gy ven to jas Ne ri jus Li žai-
tis nu ta rė suor ga ni zuo ti šven ti nę ak ci ją. 
Kaž ka da pa ts vil ki ko vai ruo to ju dir bęs 
vy ras ži no jo, kad šil tas mais tas „fū ris tų“ 
gy ve ni me – di de lė pra ban ga, to dėl Ka lė-

dų die ną nu ta rė pa vai šin ti juos 
karš ta sriu ba. Sua be jo jęs sa vo 
ku li na ri niais su ge bė ji mais, vy-
ras krei pė si į gi mi nai čius, kad 
šie pa dė tų pri vir ti tris ki bi rus 
sriu bos, pri pir ko vien kar ti nių 
in dų, lie tu viš kos duo nos ir ne-
tru kus su tė čiu Žyd rū nu iš vy-
ko į ma gist ra li nį ke lią. Ne ri jus 
pri si pa ži no, kad tė čio pa gal bos 
jam pri rei kė dėl to, kad bi jo jo 
ne su si kal bė siąs ru siš kai.

Ne ri jus pa sa ko jo, kad la biau-
siai šir dį glos tė vai ruo to jų reak-
ci ja. Ru sų vei dai pra žys da vo 
nuo sta ba ir dė kin gu mu, kai sriu-
bos du be nė liais ne ši ni lie tu viai 
ru siš kai iš tar da vo „бесплатно“ 

(ne mo ka mai). Ne ri jus dė kin gas sa vo gi mi-
nai čiams Re gi nai Ber no tai tie nei, Ra sai 
Bi kaus kai tei, Ro ber tui Li žai čiui ir tė čiui 
Žyd rū nui, kad pa dė jo įgy ven din ti jo su ma-
ny mą ir šven tės die ną pra džiu gi no Ka lė dų 
ste buk lo vil ki kuo se lau ku sius vy rus.

„San ta kos“ inf.

Vil ki kų vai ruo to jus vai ši no sriu ba
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„Var po“ kū rė jo gim ta die nį mi nint
Prieš 162 me tus, gruo džio 31-ąją, 
pa si tu rin čių vals tie čių Mo tie jaus 
Ku dir kos ir Elž bie tos Ja siu le vi čiū-
tės-Ku dir kie nės šei mo je pa sau lį 
iš vy do pir ma gi mis sū nus Vin cas. 

Tuo met jau na šei ma gy ve no Vil ka viš kio ap-
skri ty je, piet va ka ri nia me Pae že rių kai mo 
ga le, miš ko pa kraš ty je esan čio je se nų jų Ku-
dir kų so dy bo je. Kai poe tui bu vo sep ty ne ri, 
jo tė vas, ga vęs že mės skly pą ki to je, piet ry-
ti nė je, eže ro pu sė je, pa si sta tė nau jus tro be-
sius ir kar tu su šei ma ten ap si gy ve no.

Gu vaus, są mo jin go, mėgs tan čio krės ti 
links mas iš dai gas ber niu ko vai kys tė krykš-
ta vo la bai gra žio je gam tos ap sup ty je: di-
de lis so das, čia pat jo iš brai dy tas eže ras, 
ku riuo žie mo mis meist riš kai čiuož da vo 
pa čiū žo mis, ne to li miš kas. Aug da mas tvar-
kin go je ūki nin kų šei mo je vai kas iš vaiz da 
bu vo pa na šus į tė vą, pa vel dė jo iš jo darbš-
tu mą, links mą bū dą, verž lu mą, no rą pir-
mau ti, ki tiems ne pa si duo ti, o iš mo ti nos 
– ge ra šir diš ku mą, po lin kį me nams (pieš ti, 
dro ži nė ti), gra žų bal są, pui kią mu zi ki nę 
klau są. Jo „at min ty je mo ti na – tai vai kys tės 
pa sa ka ir dva si nės kul tū ros sim bo lis“. <...> 
De ja, iš mo ti nos neiš gir do, kas yra Lie tu va, 
ką reiš kia bū ti lie tu viu“, – ra šo ma V. Ku dir-
kos „Raš tuo se“.

V. Ku dir kai ei nant de vin tuo sius me tus 
mo ti na mi rė. Po kiek lai ko tė vo par ves ta 
pa mo tė bu vo la bai ge ros šir dies mo te ris, 
my lė jo Vin cą ir jo se sę, kaip ir ki tus, vė liau 
gi mu sius sa vo še šis vai kus. V. Ku dir kos tė-
vas Mo tie jus lei do sū nų į Pae že rių pra di nę 
mo kyk lą, vė liau – į Ma ri jam po lės gim na zi-
ją ir Sei nų dva si nę se mi na ri ją, ti kė da ma sis, 
kad sū nus taps ku ni gu. De ja, tė vo ir sū naus 
po žiū riai šiuo pa šau ki mo klau si mu ne su-
ta po. Po dvie jų kur sų Ku dir ka ne beg rį žo į 
se mi na ri ją ir tai ta po il go konf lik to su tė vu 
prie žas ti mi.

Ki ta ypač svar bi V. Ku dir kos gy ve ni mo 
sto te lė bu vo Var šu va. Stu di juo jant uni ver-
si te te me di ci ną, sa va ran kiš kai ieš kant bū-
dų pra gy ven ti čia pra bė go de vy ne ri me tai. 

Nors bū si ma sis dak ta ras ku rį lai ką bu vo ati-
to lęs nuo lie tu vių kal bos ir ne tgi di džia vo si 
kal bė da mas len kiš kai, ta čiau bū tent Var šu-
vo je jį ap lan kė pa jau ti mas „lie tu viu esant“. 
Dar stu di jų me tais kar tu su ki tais lie tu viais 
Ku dir ka įkū rė drau gi ją „Lie tu va“, lei do laik-
raš tį „Var pas“, ku ria me at si sklei dė jo ta len-
tai: ga bus pub li cis tas, be let ris tas, poe tas, 
ver tė jas, sa va moks lis mu zi kas, pui kus or-
ga ni za to rius. Ra šy to jas at kak liai sie kė, kad 
bū tų įtei sin ta lie tu vių kal ba, le ga li zuo ta 
lie tu viš ka spau da, o jo dar bai tu rė jo di de lę 
svar bą žmo nių tau tiš ku mui ug dy ti.

Gy dy to jo pra kti ką V. Ku dir ka pra dė jo 
Ša kiuo se. Pa sak Jo no Vi lei šio, tai bu vo „ryš-
kiau sias idea liz mu švie čian tis gy dy to jas, ku-
ris, ne žiū rė da mas jo kių sun ku mų įsi kur ti, 
ne svars ty da mas, kiek už dirbs, <...> grį žo į 
sa vo kraš tą gy dy ti ir švies ti liau dies, iš ku-
rios ir bu vo ki lęs“. Ša kiuo se dirb ti bu vo 
sun ku dėl su dė tin gų bui ties są ly gų. Il gai 
ne si se kė su si ras ti būs tą, o vė liau – ir pa cien-
tų. Čia jau se no kai dir bę gy dy to jai ne no rė jo 

kon ku ren ci jos, o žmo nės gy ve no var gin gai 
ir tik kraš tu ti niu at ve ju kreip da vo si „pas 
dak ta rą“. Ir to kiu at ve ju rink da vo si ge riau 
pa žįs ta mą, nei nau jai at vy ku sį.

Net ru kus V. Ku dir kos svei ka ta ėmė spar-
čiai blo gė ti. Dėl suin ten sy vė ju sios džio vos 
gy dy to jo pra kti ka jis ver tė si tik ne pil nus 
ket ve rius me tus. Ta čiau dirb da mas Ša kiuo-
se „Var po“ lei dė jas su ti ko Va le ri ją Kra ševs-
ką. Ši mo te ris bu vo at si da vu si bei ne nuils-
tan ti pa gal bi nin kė ir bui ty je, ir kū ry bi nė je 
veik lo je.

Po kiek lai ko V. Ku dir ka per si kė lė į Nau-
mies tį. Tai pa sku ti nė ra šy to jo gy ve ni mo sto-
te lė. Čia jis pra lei do ir pro duk ty viau sią kū-
ry bos lai ko tar pį: su kur tos pui kios sa ty ros, 
už siim ta ver ti mais, ta čiau dau giau sia jė gų 
skir ta „Var po“ lei dy bai. Pa sak A. Vai tie kū-
nie nės, „Ku dir ka tu rė jo vis ką, ko rei kia ge-
ram pub li cis tui: ašt rų epo chos jaus mą, tem-
pe ra men tin gą reak ci ją, pa sta bu mą ir la kų 
žo dį bei fra zę“. Dau giau kaip de šimt me tų 
dirb da mas tau tos la bui jis sku bė jo tar si nu-

jaus da mas, kad pri trūks lai ko nu ma ty tiems 
dar bams at lik ti, o vi są jo kū ry bą vai ni ka vo 
„Tau tiš ka gies mė“.

V. Ku dir kos am ži nin kai tei gia, kad „Var-
po“ stei gė jas bu vo la bai ma lo naus ir tau-
raus bū do, drau giš kas, pa si ren gęs vi sa da 
pa dė ti ne lai mės iš tik tam žmo gui, di de lis 
es te tas, ne pap ras tai darbš tus ir tė vy nės rei-
ka lams at si da vęs vi suo me nės vei kė jas. Ne-
pa dė jo plunks nos net li gos pa kirs tas ir jau 
ne ga lė da mas pa kil ti iš lo vos. Var pi nin kams 
jis bu vo idea las, pa ro dęs, kaip rei kia au ko-
tis dėl ki tų ir tė vy nės. Pa sak J. Vi lei šio, „Ku-
dir ka sa vo pa vyz džiu trau kė jau nus idea lis-
tus, da vė idė jas ir įkvė pi mą dirb ti. Jis ruo šė 
Lie tu vai ke lią į lais vę.“

Dan guo lė DAB RI ŠIE NĖ
Vin co Ku dir kos mu zie jaus mu zie ji nin kė

Iš mu zie jaus Ku dir kos Nau mies ty je eks po zi ci jos. Au to rės nuo tr.S „Var po“ lei dė jo pa mink las Ku dir kos 
Nau mies ty je.

S

Projektą „Laisvės pamokos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Atkelta iš 5 p.

Bū ti na in for ma ci ja
Nors kar tais žmo nėms at ro do, kad 112 

ope ra to riai už da vi nė ja ma ža reikš mius 
klau si mus, o vie toj to ge riau sku bė tų siųs-
ti pa gal bą, iš tie sų taip nė ra. Anot Ais tės, 
ope ra to riai neuž duo da nė vie no klau si-
mo, ku ris ne su teik tų bū ti nos in for ma ci-
jos. Jei ope ra to rius per klau sia, va di na si, 
jis ne sup ra to, ką į kri ti nę si tua ci ją pa te-
kęs, daž nai ne riš liai kal ban tis žmo gus no-
rė jo pa sa ky ti.

– Mums svar biau sia iš siaiš kin ti ad re-
są, kur įvy ko ne lai mė, ir kas nu ti ko, kad ži-
no tu me, ko kias pa jė gas siųs ti. Kal bė da mi 
mes kom piu te ry je iš kart su tar ti niais ženk-
lais pil do me kor te lę ir ją iš kart siun čia me 
sku bio sios pa gal bos tar ny boms, – pa sa ko-
jo Ais tė.

Anot jos, di džiau sia pro ble ma, kad 
pa gal bos te le fo nu skam bi nan tys žmo nės 
iš stre so pa mirš ta sa vo ad re są ar tie siog 
ne ži no, kur yra. Ta čiau kar tais to kiais at-
ve jais žmo gaus bu vi mo vie tą ga li pa dė ti 
nu sta ty ti ir šiuo lai ki nės tech no lo gi jos. Jei 
žmo gus tu ri iš ma nų jį te le fo ną su at nau jin-
ta „And roid“ ar „iOS“ ope ra ci ne sis te ma, 
toks te le fo nas, skam bi nant nu me riu 112, 
pa ts ga li nu sta ty ti sa vo bu vi mo vie tą ir jos 
koor di na tes iš siųs ti BPC.

To dėl Ais tė ska tin tų vi sus įsi gy ti pa ti-
ki mų ga min to jų iš ma niuo sius te le fo nus, 
tu rin čius „And roid“ ar ba „iOS“ ope ra ci nę 
sis te mą. Kai žmo gus pa klys ta, pa ten ka į 

] bė dą ne pa žįs ta mo je vie to je ar iš stre so vis-
ką pa mirš ta, bū tent to kie te le fo nai ga li pa-
dė ti nu sta ty ti jo bu vi mo vie tą.

– Tu rė da mi to kią in for ma ci ją pa jė gas 
ga li me iš siųs ti per 15 se kun džių. Net jei 
ir to liau už duo da me klau si mus, pa gal ba 
tuo me tu jau vyks ta į vie tą, – aiš ki no A. 
Sku kaus kie nė. – Pa gal mū sų stan dar tus, 
BPC ope ra to rius tu ri per mi nu tę su rink ti 
vi są rei kia mą in for ma ci ją ir per duo ti sku-
biosios pa gal bos tar ny boms. To dėl la bai 
svar bu, kad kvie čian tis pa gal bą žmo gus 
bend ra dar biau tų su ope ra to riu mi, pa dė tų 
gau ti kuo dau giau svar bios in for ma ci jos, 
bet ne teik tų pa ša li nės, ne rei ka lin gos ir ne-
gai šin tų bran gaus lai ko.

Val do si tua ci jas
Ais tė pa sa ko jo, kad kvie čian tie ji pa gal-

bą la bai įvai riai rea guo ja į stre są: vie ni 
su ge ba pa kan ka mai aiš kiai iš dės ty ti in for-
ma ci ją, ki ti tik kly kia į ra ge lį ar ba rė kia: 
„Va žiuo kit!“ Stre so bū se no je žmo nės pra-
ran da lai ko nuo vo ką. Jiems at ro do, kad 
praė jo la bai daug lai ko, nors po kal bis vy-
ko vos ke lio li ka se kun džių. Ope ra to riaus 
in for ma ci jos, kad pa jė gos jau iš siųs tos, šo-
ko iš tik ti žmo nės tie siog ne su ge ba iš girs ti.

Ais tė aiš ki no, kad daž nai žmo nės pik ti-
na si, jog BPC ope ra to riams su jun gus su grei-
to sios pa gal bos tar ny ba tą pa čią in for ma ci-
ją rei kia kar to ti dar kar tą.

– Daž nai pa si tai ko, kad kvie čian ty sis 
pa gal bą pir mi nę in for ma ci ją pa tei kia klai-
din gai dėl to pa ties stre so: nu ro do ki to kį 

ad re są ar du rų ko dą ir tik kiek at lė gus 
įtam pai tai pri si me na. To dėl dis pe če riams 
dar kar tą pa si tiks lin ti įvy kio vie tą tie siog 
bū ti na, – dar bo su bti ly bes aiš ki no A. Sku-
kaus kie nė.

Nors ope ra to riai pa reng ti val dy ti si tua-
ci jas, iš klaus ti in for ma ci ją ir kuo grei čiau 
ją per duo ti sku bio sios pa gal bos tar ny-
boms, yra at ve jų, kai pri va lu ne sku bė ti, o 
kuo il giau pa lai ky ti po kal bį, kad su spė tų 
at vyk ti pa gal ba. Vie ni iš to kių – apie ke ti-
ni mą nu si žu dy ti pra ne šan tys as me nys. 
Ais tei pa čiai ne kar tą te kę val dy ti to kią 
si tua ci ją ir tęs ti po kal bį, kol nu vyks po li-
ci jos pa rei gū nai. To kiais at ve jais vie nin te-
lis ope ra to riaus įran kis si tua ci jai val dy ti 
– kant ry bė, psi cho lo gi nis pa si ren gi mas ir 
ra mus bal sas.

Ta čiau ope ra to rių dar be bū na ir pa kan-
ka mai links mų si tua ci jų. Ais tė pui kiai pri-
si me na, kai mo te ris pa gal bą kvie tė sa vo 
vy rui. Ji pra šė iš vež ti vy rą iš na mų, nes ga-
lin ti ne su si val dy ti ir jį už muš ti. Mat vy ras 
– smul kaus su dė ji mo, tar si „va ba liu kas“, o 
ji tai mo te ris „oho ho“. Pa si tai ko ir vi siš kai 
ab sur diš kų skam bu čių, kai žmo nės į BPC 
skam bi na din gus elekt rai ar su ge dus ka na-
li za ci jai.

– No rė čiau, kad vi si įsi min tų, jog te-
le fo nu 112 ga li ma kvies ti tik sku bio sios 
pa gal bos tar ny bas – po li ci ją, ug nia ge sius 
gel bė to jus, me di kus, taip pat ap lin ko sau-
gi nin kus, – aiš ki no Ais tė. – Pra kiu ru sio 
vamz džio ar su ge du sios elekt ros ins ta lia ci-
jos pa rei gū nai ne su tai sys.

Tar si par ti za nai
Žmo nių, ku rie 112 te le fo nu skam bi na 

dėl kaž kam ki tam nu ti ku sios ne lai mės, 
Ais tė pra šy tų ne bū ti vien ste bė to jais, bet 
ir pa tiems pa si rū pin ti si tua ci ja, priei ti 
prie su kniu bu sio žmo gaus ar į grio vį įva-
žia vu sio au to mo bi lio. Ge riau ži no da mi si-
tua ci ją BPC ope ra to riai ga lė tų iš siųs ti tik 
tą pa gal bos tar ny bą, ku rios iš tie sų rei kia.

– Su ži no ję apie au to mo bi lio ava ri ją 
mes iš kart siun čia me me di kus, po li ci ją ir 
ug nia ge sius gel bė to jus, o gal būt tai ei li nis 
tech ni nis eis mo įvy kis, kur pa kak tų ma ši-
ną iš trauk ti iš grio vio. Taip švais to mi tar-
ny bų re sur sai ir bran gus lai kas, kai tuo 
me tu gal būt pa gal bos tar ny bų la biau rei-
kia ki tur, – aiš ki no A. Sku kaus kie nė.

Ais tė juo kia si, kad 112 skam bi nan čius 
sa viš kius, su val kie čius, ji at pa žįs ta ne tik iš 
tar mės, bet ir iš kal bė ji mo ma nie ros. Mat 
Su val ki jos žmo nės lin kę sla pu kau ti, kal bė-
ti ap ta kiai, tar si ko kie in for ma ci ją ko duo-
jan tys par ti za nai, tad iš jų ten ka trauk ti 
žo dį po žo džio. 

BPC ope ra to rė pri si mi nė ke le tą at ve jų, 
kai tik po ke lin to klau si mo pa vy ko su ži no-
ti, dėl ko jos kraš tie čiai kvie čia pa gal bą. 
To kio se si tua ci jo se Ais tei pa de da nuo jau-
ta, nes ji ge riau nei ki ti ope ra to riai pa žįs ta 
sa vo kraš to žmo nes.

Nau jų jų iš va ka rė se Ais tė sa vo kraš tie-
čiams lin ki ra mių ir sau gių me tų, kad nu-
me rį 112 tek tų rink ti kuo re čiau. O jei vis-
gi tek tų rink ti, ži no ki te, kad čia dir ban tys 
žmo nės vi sa da pa si ren gę jums pa dė ti.

112 dir ban ti kraš tie tė su val kie čius at pa žįs ta ne tik iš tar mės
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Ak ty vi ir smalsi vil ka viš kie tė nie ka da 
ne nus to ja mo ky tis
And rius GRY GE LAI TIS

Ji – mais to tech no lo gė, 
le dų de ko ra to rė, Vil ka-
viš kio šiau rie tiš ko ėji mo 
klu bo va do vė, ak ty vi įvai rių 
vi suo me ni nių ini cia ty vų da-
ly vė, gi dė, flo ris tė. Tai – tik 
ne di de lė da lis jos veik lų. Ši 
mo te ris kaip nie kas ki tas 
su ge ba ap lin ki nius už krės ti 
ge ra nuo tai ka, o jos po zi-
ty vu mo ga lė tų pa vy dė ti 
dau ge lis. Taip, tai – vil ka viš-
kie tė Ir ma MAU RIE NĖ.

Pa vel dė jo iš tė čio
Tur būt yra ma žai ra jo no gy ven-

to jų, ku rie ne pa žįs ta I. Mau rie nės. 
Kol dau gu ma ap lin ki nių skun džia-
si lai ko sto ka, at ro do, kad ji su spė-
ja vi sur. Pa ti mo te ris tei gia, kad di-
džią ją da lį bū do sa vy bių pa vel dė jo 
iš tė čio Vik to ro Li nar to.

„Sa ko ma, kad aš net išo riš kai 
esu pa na ši į jį. Nors tė ve lis žu vo la-
bai jau nas, vos 33 me tų, ta čiau ma-
my tė ir jo drau gai pa sa ko jo, kad 
jis bu vo links mas, cha riz ma tiš kas, 
ak ty viai da ly va vo vi suo me ni nia me 
gy ve ni me. Jis bu vo ir mu zi kan tas. 
Kal ba ma, kad ma no tė ve lis akor deo-
nu vie nas „ap gro da vo vi są ves tu vę“. Var gu, 
ar tuo met Vil ka viš ky je bu vo nors vie nas 
žmo gus, ku ris jo ne pa ži no jo“, – svars tė I. 
Mau rie nė.

Jos tė tis bu vo pui kus in ži nie rius, vie-
nas iš tuo me ti nių Vil ka viš kio elekt ros tink-
lų kū rė jų. V. Li nar tas iš si sky rė sa vo tech no-
lo gi niais su ma ny mais. Jau prieš pus šim tį 

me tų jis šilt na mį pa sta tė ant rū sio 
sto go ir ja me įren gė au to ma ti nę 
lais ty mo sis te mą, o pra vė rus rū sio 
du ris patalpoje au to ma tiš kai už si-
žieb da vo švie sa! I. Mau rie nės tė tis 
taip pat bu vo pui kus so di nin kas, 
do mė jo si gė lė mis, o šį po mė gį pa-
vel dė jo ir ji pa ti.

„Per 33 me tus man ir bro liui jis 
pa li ko daug dau giau, nei kai ku rie 
ki ti tė vai pa lie ka sa vo vai kams per 
vi są gy ve ni mą. Dėl tem pe ra men to 
tė ve lis ma ne bu vo pra mi nęs špil ka 
– ne nu sė din čia vie to je. To kia ir li-
kau“, – šyp so jo si pa šne ko vė.

Floristika ir scenografija
I. Mau rie nė iš tė čio nea be jo ti nai 

pa vel dė jo ir me ni nin kės gys le lę. Ji 
mie lai puo šia sa vo na mus ir dar bo-
vie tes, drau gams ir bi čiu liams ku ria 
me ni nes kom po zi ci jas bei pa puo-
ši mus. Ne ma žą da lį idė jų mo te ris 
se mia si tie siog iš gam tos. Iš miš kų, 
lau kų ar pae že rių ji ren ka de ko ra-
ci joms skir tą ža lia vą. Prieš ke le tą 
me tų vil ka viš kie tė Kau ne bai gė flo-
ris ti kos kur sus.

„Pa ju tau, kad man trūks ta tam 
tik rų ži nių, to dėl nu spren džiau jų 
įgy ti. Aš vi sa da no riu mo ky tis. Net 
kai dar Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė-
ries vi du ri nė je mo kyk lo je dir bau 
tech no lo gi jų mo ky to ja, su pra tau, 
kad tu ri mo iš si la vi ni mo ne pa kan-
ka, to dėl įsto jau į Šiau lių pe da go-
gi nį uni ver si te tą“, – pri si mi nė I. 

Mau rie nė.
Dirb da ma mo kyk lo je ji su si do mė jo 

sce nog ra fi ja. Vil ka viš kie tei tuo met te ko 
pri si dė ti prie di džiu lių erd vių pa puo ši mo. 

Ne ma žai mo kyk los ren gi nių bu vo or ga ni-
zuo ja ma Vil ka viš kio kul tū ros cent ro pa tal-
po se, tad ak ty vi mo te ris ar ti miau su si bi čiu-
lia vo su šios įstai gos dar buo to jais.

„Ypač su si drau ga vo me su kul tū ros 
cent ro dai li nin ke bei sce nog ra fe Ing ri da 
Bu ni kie ne. Jos gal vo je gim da vo idė jos, o aš 
pa dė da vau jas įgy ven din ti. Mes ta po me pui-
kiu tan de mu. Iki pat da bar Vil ka viš kio kul-
tū ros cent ro ko lek ty vas man iš li ko be ga lo 
ar ti mas“, – tei gė pa šne ko vė.

Nuo kek siu kų iki le dų tor tų
I. Mau rie nė – pui ki ku li na rė bei kon di-

te rė. Jos na muo se yra ne sus kai čiuo ja ma 
dau gy bė re cep tų kny gų. Net prieš mie gą 
ji daž niau siai žiū ri su mais to ga mi ni mu 
su si ju sius fil mu kus. Tie, kas ra ga vo mo-
ters tor tų, kek siu kų ar įvai rių py ra gų, ži-
no, kad to kių ska nių ke pi nių neį ma no ma 
įsi gy ti jo kio je par duo tu vė je. Vil ka viš kie tė 
daž niau siai kon di te ri nius ga mi nius įvai rio-
mis pro go mis vie to je gė lių do va no ja sa vo 
drau gams. Vis gi pa sta ruo ju me tu dau gė ja 
žmo nių, ne to le ruo jan čių cuk raus, pie no ar 
ki to kių pro duk tų, to dėl I. Mau rie nė prieš ke-
le tą me tų pa bai gė spe cia lius kon di te riams 
skir tus kur sus „Ke pi niai be...“. Juo se bu vo 
mo ko ma ga min ti svei kus pa tie ka lus.

Vil ka viš kie tė ne tik mėgs ta kep ti tra di-
ci nius ke pi nius. Ji at sa kin ga už Vil ka viš-
ky je esan čios UAB „Art Gla cio“ le dų tor tų 
ga my bą ir puo ši mą. Mo te ris pa žin tį su šia 
įmo ne va di na šiek tiek ro man tiš ka.

Vos tik fab ri kas at vė rė du ris, ji ne kar-
tą pa gal vo jo, kad no rė tų ja me dirb ti. Ne 
vel tui sa ko ma, kad sva jo nės pil do si. Jau 
po pus me čio ji bu vo pa kvies ta pa dė ti už-
sie nio par tne riams pa ruoš ti ka lė di nes do-
va nas – le dų tor tus.

Nukelta į 10 p.]

Šiaurietiško ėjimo lazdos ir šypsena Irmą Maurie-
nę lydi visur ir visada. Asmeninio albumo nuotr.

S

GYVENIMO BŪDAS
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„Žmo gus ma ni mi pa si ti kė jo ir laik ro dį pa li-
ko. Pa tai siau jį ir lai kiau sei fe. Po me tų at va-
žia vęs klien tas laik ro dį pa siė mė, o man iš 
Či ka gos at ve žė do va nų mag ne tu ką“, – šyp-
so jo si mo te ris.

Vis dėl to bran gių laik ro džių tai sy ti ten-
ka re tai – vien dėl to, kad to kie prie tai sai 
re tai gen da.

Į tai syk lą at ne ša ma ir pa dir bi nių. Meist-
rė juo kia si tai siu si ne vie ną „Breit ling“ laik-
ro dį, nors iš tie sų tai bu vo tik pa dir bi niai. 
Tik ri šios švei ca rų fir mos laik ro džiai kai-
nuo ja de šim ti mis tūks tan čių eu rų.

Kar tais klien tai atė ję ne tgi ro do do va nų 
gau tą laik ro dį ir klau sia, kiek jis ga lė tų kai-
nuo ti.

„Ne no riu liū din ti žmo gaus, tad sten giuo-
si at si ri bo ti – pa siū lau kai nos paieš ko ti in-
ter ne te“, – sa kė J. Mor ke vi čie nė.

Tai so ro žinius ir aki nius
Ne vie ną kar tą žmo nės J. Mor ke vi čie nei 

at ne šę pa tai sy ti se nus sie ni nius me di nius 
laik ro džius, ku rių „vi du rius“ su ga di nu si iš 
ele men tų iš bė gu si rūgš tis. Tuo met ga li ma 
įdė ti šiuo lai ki nį me cha niz mą – ir prie tai sas 
vėl pui kiai ei na, o žmo gus bū na pa ten kin-
tas.

Įdo mu, jog laik ro di nin kei te kę ne tgi va-
žiuo ti į klien to na mus pa dė ti pa ka bin ti sie-
ni nį laik ro dį su švy tuok le. Mat žmo gus ka-
bi na, ma tuo ja net su guls čiu ku, o prie tai sas 
tik si ne taip, ir vis kas.

„Kaip žmo gus, taip ir laik ro dis tu ri šir dį. 
Ji tu ri plak ti vie no dai, to ly giai, be šuo lių. To-
dėl ka bi nant laik ro dį jo kor pu są re gu liuo ti 
rei kia ne ma tuo jant guls čiu ku, o klau san tis 

]

tik sė ji mo rit mo“, – pa sa ko jo meist rė.
Į J. Mor ke vi čie nės tai syk lą žmo nės at-

ne ša tai sy ti ne tik laik ro džius. Klien tai 
pra šo pa keis ti au to mo bi lio pul te lio ba te-
ri ją, pri tai sy ti aki nių ko je lę, su ka bin ti nu-
trū ku sią rožinio gran dį.

Pri rei kus meist rę žmo nės su si ran da net 
sa vait ga lį.

„Kar tą vie nai mo te riai bai gė si klau-
sos apa ra to ele men tas. Bu vo sa vait ga lis, 
o žmo nės tu rė jo lai do tu ves. Tos mo ters 
vy ras at va žia vo pas ma ne pra šy da mas pa-
dė ti, nes žmo na be apa ra to ne su ti ko kel ti 
ko jos iš na mų. Nu va žia vo me į dar bą ir su-
tvar kiau tą apa ra tą – kaip gi žmo gui ne pa-

dė si?“ – pa sa ko jo laik ro di nin kė.

Atė jo su ro žė mis
Pa ti mo te ris sa ko tu rin ti 25 laik ro džius 

ir pri pa žįs ta juos mėgs tan ti ge rus, ko ky biš-
kus.

„Kaip tik ne se niai bu vo pro ga ir per-
skai čia vau. Pats pir mas ma no laik ro dis 
– me cha ni nė „Čai ka“, ma mos man do va-
no ta 18-ojo gim ta die nio pro ga. Sau gau jį 
kaip re lik vi ją“, – sa kė meist rė.

Įdo mu, jog re ta spe cia ly bė vil ka viš kie-
tei pa dė jo... su si ras ti vy rą. Mer gi na ta da 
dar dir bo bui ti nio gy ven to jų ap tar na vi mo 
kom bi na te.

„Arūnas tar na vo jū rų lai vy ne ir grį žęs 
at ne šė man tai sy ti laik ro dį. Gra žų, paauk-
suo tą. Pas te bė jo me vie nas ki tą, pa bend ra-
vo me. O atė jęs at siim ti laik ro džio jis man 
at ne šė ro žių! Ta da jau ko le gė lie pė man 
ei ti su juo pa si vaikš čio ti... Pas kui jis pa-
sky rė ki tą pa si ma ty mą – ir li ko me kar tu, 
o po dve jų me tų su si tuo kė me. Nors ne su 
lin ku si į to kias pa žin tis, bet ta da kaž kas 
„su vei kė“. Ma tyt, taip bu vo skir ta“, – pri si-
mi nė mo te ris.

Lai ką ro do... žmo nės
Nors ka ran ti no me tu laik ro di nin kams 

dirb ti lei džia ma, J. Mor ke vi čie nė el gia si są-
mo nin gai, sau go sa ve ir ki tus, tad bū na na-
muo se. Ta čiau žmo nės ant dirb tu vių lan go 
Vy tau to gat vė je ma to te le fo ną ir krei pia si 
pa gal bos – jiems nie kad neat sa ko ma.

O klien tai pas laik ro džių meist rę at vyks-
ta ne tik iš Vil ka viš kio – ir iš ki tų mies tų, ir 
iš už sie nio, grį žę pas tė vus.

„Man pa tin ka bend rau ti su žmo nė mis, 
sma gu, kai jie iš tai syk los išei na ge ros nuo-
tai kos. Tai sy da ma laik ro džius tar si pri si lie-
čiu prie jų gy ve ni mo“, – kal bė jo laik ro di nin-
kė.

Ir bė gan tį lai ką J. Mor ke vi čie nė sa ko 
la biau siai pa ste bin ti žiū rė da ma ne į laik ro-
džius, o į žmo nes.

„Atei na klien tai su ma žais vai kais, ir, 
žiū rėk, atei na tie pa tys vai kai, tik jau užau-
gę ir pa tys ta pę tė vais... Ta da la biau siai 
pa jun ti, kaip grei tai le kia mū sų va lan dos. 
Vien da bar ti nė je vie to je dir bu dvi de šimt 
me tų, o ko vo pra džio je bus 38 me tai, kaip 
tai sau laik ro džius. Ir sa kau nuo šir džiai: aš 
gy ve nu sa vo dar bu, esu lai min ga jį dirb da-
ma“, – kal bė jo laik ro džių meist rė.

Laik ro džio me cha niz mas – tar si žmo gaus šir dis

Dar bo pra džia – Vil ka viš kio bui ti nio gy ven to jų ap tar na vi mo kom bi na te. 
Nuotr. iš as me ni nio al bu mo.
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Inovacijų ekspertas pa ta ria gyventojams, 
kaip sau giai nau do tis in ter ne tu
Me ri len do uni ver si te to duo me-
ni mis, ki ber ne ti nės ata kos pa-
sau ly je vyks ta kas 39 se kun-
des. Sau giai nau do tis in ter ne tu 
itin svar bu. To ga li ma mo ky tis 
bet ko kia me am žiu je.

Informaciją rei kia tik rin ti
Pa sak ino va ci jų eks per to Ar nol do Lu-

ko šiaus, leng vo at sa ky mo į klau si mą, kaip 
ži no ti, ar in for ma ci ja in ter ne te pa ti ki ma, 
– nė ra.

„Daž niau siai me lą pa de da at skir ti pa-
pras čiau sias svei kas pro tas, įsta ty mų bei 
tai syk lių ži no ji mas ir tik ri ni mas. Pir ma tai-
syk lė, kai jums kaž ką siū lo ar rek la muo ja: 
jei kaž kas at ro do per ge rai, kad bū tų tie sa, 
tai ir yra per ge rai, kad bū tų tie sa. Ga vę 
nuo ro das į straips nius ar vaiz do tu ri nį, kur 
įžy my bės in ves ta vo ir fan tas tiš kai už dir bo, 
ga li te iš kart ži no ti, kad tai nė ra tie sa. O jei 
vis tik kir ba no ras pa ti kė ti, pa kaks tie siog 
ta me pa čia me in ter ne te paieš ko ti mi ni mų 
fak tų ir, grei čiau siai, ra si te pra ne ši mą apie 
su kčius“, – sa ko A. Lu ko šius.

Pa vo jų iš duo da ženk lai
Ino va ci jų eks per tas ska ti na žmo nes iš-

lik ti bud rius ir pa sta bius: „Jei stai ga „iš šo-
ka“ lan gas su ko kiu gąs di nan čiu įspė ji mu 
– ne va jū sų ban ko są skai ta pri pa žin ta ne-
pa ti ki ma, į jū sų kom piu te rį įsi lauž ta, po li-
ci ja pra šo jū sų duo me nų – ir rei ka lau ja ma 
kaž ką pa spau dus kaž ką už pil dy ti, vi suo met 
pri si min ki te du da ly kus: jo kie pa rei gū nai 
ne ga li tvar ky ti rei ka lų te le fo nu ar in ter ne-
tu be sa vo ta pa ty bės pa tvir ti ni mo. Nie kas 
nie ka da, kad ir kas jis bū tų, ne ga li rei ka lau-
ti jū sų slap ta žo džio ar pri si jun gi mo ko dų.“

A. Lu ko šius ak cen tuo ja, jog jei ga vo te 
laiš ką iš ban ko, kur sa ko ma, kad tu ri te pa-
spau dę nuo ro dą kaž ką įra šy ti, grei čiau siai 
jums pa ra šė su kčiai, net jei pa spau dus nuo-
ro dą at si ve ria ban ko pus la piui iden tiš kas 
vaiz das. Pap ras čiau sias bū das at skir ti, ar 
pa te ko te į le ga lų, ar į su kčių pus la pį, – pa-
žiū rė ti į sve tai nės pa va di ni mą nuo ro dos 
ei lu tė je, kur ren ka mi ad re sai. Jei ten netiks-
lus jū sų ban ko in ter ne to ad re sas, jei ski ria-
si nors vie na rai dė pa va di ni me – pa te ko te 
pas ap ga vi kus.

Pa sak ino va ci jų eks per to, net la bai pa-
pras tos sve tai nės, pa vyz džiui, tos, kur ieš ko-
me mais to re cep tų, pa ta ri mų šei mi nin kėms 
ar kt., ga li rink ti per tek li nę in for ma ci ją 
apie žmo nes. To dėl, ypač lan kan tis ne pa-
žįs ta muo se in ter ne to pus la piuo se, bū ti na 
ati džiai skai ty ti vis ką, ties kuo spau džia te 
„su tin ku“. Daž nai net sla pu kų pa tvir ti ni mo 
pra šy me pa spau dus „dau giau“ at si ran da ga-
li my bė pa tvir tin ti tik bū ti nuo sius sla pu kus 
ir taip su ma žin ti sa vo pėd sa ką in ter ne te.

Ar jū sų slap ta žo dis sau gus?
Ne ma žiau svar būs slap ta žo džiai, ku-

riuos nau do ja me. Jie tu rė tų bū ti ne tiek su-
dė tin gi, kiek ne nus pė ja mi ir, svar biau sia, 
ne si kar to ti.

A. Lu ko šius pri pa žįs ta, kad dau ge lis jau 
ži no, jog slap ta žo dis 123456 ar QWER TY 
nė ra sau gus, ir to kių, ti kė ti na, ne be ku ria. 
Juk ir sve tai nės ne bep rii ma slap ta žo džio 
be di džio sios rai dės ar skai čiaus. „De ja, daž-
nai net iš pir mo žvilgs nio sau gų slap ta žo dį 
ne sun ku tie siog at spė ti. Ma nau, ne suk ly siu 
sa ky da mas, kad dau ge lio slap ta žo dį su da ro 
kaž ko kio ar ti mo jo (se ne lių at ve ju – daž niau-

siai anū ko) var das bei su gi mi mo da ta su si-
ję skai čiai (gal me tai, gal mė nuo ir die na). 
Kom piu te riui toks slap ta žo dis tiek pat su-
dė tin gas, kiek to kio pa ties il gio be pras mių 
skai čių ir rai džių kom bi na ci ja. Ta čiau pa si-
tel kę so cia li nę in ži ne ri ją, lo gi ką ir tą pa tį 
so cia li nį tink lą su kčiai jį ga li tie siog iš vi lio-
ti ar iš skai čiuo ti, – sa vo įžval go mis da li ja si 
eks per tas. – Tar ki me, pa tys elg si tės sau giai 
– neiš duo si te slap ta žo džio te le fo nu ar neį ra-
šy si te į ap ga vi kų su kur tą sve tai nę. Ta čiau 
tuo met ga li ma tik rin ti jū sų so cia li nį tink lą 
ir žiū rė ti, ką daž niau siai mėgs ta te, ko kį var-
dą daž niau siai mi ni te. Gal tai jū sų au gin ti-
nis? Gal anū kė lis? Lie ka pa rink ti da tas ir 
ban dy ti – gal pa vyks įsi lauž ti?“

A. Lu ko šius pa siū lė įdo mų bū dą, kaip 
su si kur ti sau gų slap ta žo dį, ku rį bus leng va 
pri si min ti: „Vie nas iš bū dų, pa de dan tis su-
kur ti sau gų slap ta žo dį, – pa ti kė ti jį in ter ne to 
nar šyk lei. Ji pa siū lys slap ta žo dį ir iš sau gos. 
Ta čiau pa tys to kio nie ka da ne pri si min si te. 
Pa tar čiau kur ti il gą, tu rin tį pra smę, ta čiau 
ne su si ju sį su ju mis – aso cia ty vų slap ta žo dį. 
Juk slap ta žo džio V1qu98zZoi7gQ6615 nie-
kaip neat si min si te, o slap ta žo dį „1pasima-

tymasbuvoprieKLEVO“ pri si min ti leng va, 
o ki tiems jį at spė ti bū tų itin sun ku. Be to, 
da bar dau gy bė rim tų sve tai nių siū lo ant ros 
pa ko pos tik ri ni mą – kai su ve si te tei sin gą 
slap ta žo dį nau ja me įren gi ny je, jū sų nu ro-
dy tu te le fo nu ar elekt ro ni niu pa štu bus 
siun čia mas ko das, ku rį rei kės su ves ti, kad 
sve tai nė slap ta žo dį priim tų. Re ko men duo-
ju bū ti nai įjung ti šį tik ri ni mą, bent jau sa vo 
„Fa ce book“, „Goog le“ pa sky roms. Ir jo kiu 
bū du ne nau do ki te to pa ties slap ta žo džio 
vi sur.“

Lė čiau – sau giau
Dau ge lis žmo nių, ieš ko da mi in for ma ci-

jos in ter ne te, net ne su si mąs tę sku bė da mi 
spau džia „su tin ku“, vos tik pa ma to vie no ar 
ki to tink la la pio siū lo mas tai syk les, ku rios 
daž nu at ve ju bū na ne trum pos. Eu ro pos 
Są jun ga 2009 m. ne vel tui pa tvir ti no eP ri-
va tu mo di rek ty vą, pa gal ku rią kiek vie na 
ES te ri to ri jo je nau do ja ma sve tai nė pri va lo 
įspė ti lan ky to ją apie sla pu kus ir gau ti jo 
su ti ki mą. Pa sak A. Lu ko šiaus, kai sve tai-
nių yra tiek daug, o ne su ti kus su sla pu kais 
daž na ne vei kia taip, kaip de ra, įpran ta me 
mai gy ti „su tin ku“ net ne su si mąs ty da mi. Jei 
tai sve tai nė, ku ria ti ki te ir ku rio je vis tiek 
daž nai lan ky si tės, – ži nių po rta las, in ter ne-
to par duo tu vė ar kt. – iš ties pa to giau tie siog 
vie ną kar tą su tik ti su sla pu kais ir vė liau ne-
bent kar tais juos iš trin ti.

A. Lu ko šius at krei pia dė me sį, kad net 
ir ži no mo se sve tai nė se, jau ne kal bant apie 
tas, kur gal nie ka da dau giau neuž suk si me, 
pa ma čius sla pu kų pa tvir ti ni mo pra šy mą, 
tik rai ver ta pa skai ty ti su kuo su tik si te. Juo-
lab kad pa spau dus „dau giau in for ma ci jos“ 
daž nai at si ve ria ga li my bė pa tvir tin ti ne 
vi sus, o pa si rink ti tik bū ti niau sius ar no ri-
mus sla pu kus. „Bent vie ną kar tą pa si skai ty-
ti rei kia – su ži no ti, kuo ski ria si pir mo sios ir 
tre čio sios ša lies sla pu kai, ku rie yra bū ti ni 
vei ki mui, ku rie nu sta to jū sų pa si rin ki mus, 
ku rie ren ka sta tis ti ką sve tai nei, o ku rie 
– jū sų duo me nis rin ko da rai ir rek la mos 
už sa ko vams. Tik rai ne pa kenks sek ti, kad 
tre čio sios ša lies rin ko da rai skir tų sla pu kų 
bū tų ma žiau. O gal pa skai čius paaiš kės, 
kad ren gė tės spaus ti „su tin ku“ vi sai ne po 
sla pu kais“, – ne sku bė ti ir įsi gi lin ti ra gi na A. 
Lu ko šius.

pri si jun gu si.lt inf.

Ar nol das Lu ko šius: „Jei pa siū ly mas at ro do per ge ras, kad bū tų tie sa, tai ir yra 
per ge rai, kad bū tų tie sa.“
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1. Vals ty bės  biu dže ti nė įstai ga Did vy-
žių so cia li nės glo bos na mai, ju ri di nio 
as mens ko das 190792165, Ber žų g. 2, 
Au ga lų k., Klau su čių sen., LT-70466 Vil-
ka viš kio r. sav., tel. (8 342) 53 260, faks. 
(8 342) 31 229, el. p. info@dsgn.lt, sa vo 
po rei kiams per ka du že mės skly pus 
bend ruo me ni nių ap gy ven di ni mo pa-
slau gų as me nims su pro to ir psi chi kos 
ne ga lia plėt rai Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bė je.

2. Pir ki mą or ga ni zuo ja Did vy žių so-
cia li nės glo bos na mai, va do vau da mie si 
LR Vy riau sy bės 2017 m. gruo džio 13 d. 
nu ta ri mu Nr. 1036 „Dėl že mės, esa mų pa-
sta tų ar ki tų ne kil no ja mų jų daik tų pir ki-
mų ar ba nuo mos ar tei sių į šiuos daik tus 
įsi gi ji mų tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“, 
at si žvelg da mi į LR so cia li nės ap sau gos ir 
dar bo mi nist ro 2020 m. rug sė jo 4 d. įsa ky-
mą Nr. 807 „Dėl fi nan sa vi mo sky ri mo pro-
jek tui, pa teik tam pa gal 2014–2020 me tų 
Eu ro pos Są jun gos fon dų in ves ti ci jų veiks-
mų pro gra mos 8 prio ri te to „So cia li nės 
įtrauk ties di di ni mas ir ko va su skur du“ 

įgy ven di ni mo prie mo nę Nr. 08.1.1-CPVA-
V-427 „Ins ti tu ci nės glo bos per tvar ka: in-
ves ti ci jos į inf rast ruk tū rą“. Pro jek to su tar-
ty je nu ro dy tam pro jek tui įgy ven din ti yra 
skir tos Eu ro pos Są jun gos struk tū ri nių 
fon dų ir (ar ba) vals ty bės biu dže to lė šos. 
Taip pat va do vau ja ma si 2020 m. spa lio 7 
d. su tar ti mi „Bend ruo me ni nių ap gy ven di-
ni mo pa slau gų as me nims su pro to ir psi-
chi kos ne ga lia plėt ra Vil ka viš kio ra jo no 
sa vi val dy bė je“. Pro jek to ko das Nr. 08.1.1-
CPVA-V-427-13-0001.

3. Rei ka la vi mai že mės skly pams (kiek-
vie no že mės skly po tech ni niai duo me nys 
ir lo ka ci ja):

3.1. Že mės skly po pa grin di nė že mės 
nau do ji mo pa skir tis ar nau do ji mo bū das 
– gy ve na mo sios pa skir ties pa sta tai.

3.2. Skly po plo tas 8–10 arų.
3.3. Pri va žia vi mas prie že mės skly po 

(gat vė) tu ri bū ti kie to grun to.
3.4. Li go ni nė ir / ar po lik li ni ka nuo že-

mės skly po tu ri bū ti nu to lu si ne dau giau 
kaip 3 km.

3.5. Mais to pre kių par duo tu vė nuo že-

mės skly po tu ri bū ti ne to liau kaip 1 km.
3.6. Ats tu mas nuo že mės skly po iki vie-

šo jo trans por to sto te lės, iš ku rios vie šo jo 
trans por to prie mo nės (au to bu sas, marš ru-
ti niai tak si) va žiuo ja marš ru tais, – ne ma-
žiau kaip 0,5 km.

3.7. Že mės skly pe tu ri bū ti elekt ros, van-
den tie kio ir nuo te kų įva dai.

4. Pir ki mas vyk do mas skel bia mų de ry-
bų bū du.

5. Kan di da tai pa siū ly mus ga li pa teik ti 
vie nam ar ba dviem skly pams.

6. Pa raiš kos tei kia mos iki 2021 m. va sa-
rio 1 d., 10 val., ad re su: Did vy žių so cia li nės 
glo bos na mai, Ber žų g. 2, Au ga lų k., Klau su-
čių sen., Vil ka viš kio r.

7. Per kan čio sios or ga ni za ci jos kon tak-
ti nis as muo: Did vy žių so cia li nės glo bos 
na mų įga lio tas as muo – ad vo ka tų kon to ra 
„Eri kas Ru gie nius ir par tne riai“, tel.: 8 699 
60 002, 8 636 28 451.

Su pir ki mu su si ju si in for ma ci ja skel-
bia ma tink la la py je www.dsgn.lt.

Tel. pa si tei rau ti (8 343) 53 612.
Užsk. 2947

Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio „Fa ce book“ 
paskyroje  www.facebook.com/santaka.info

Vil ka viš kio ra jo no  sa vi val dy-
bės admi nist ra ci ja vie ša me 
auk cio ne par duo da tur tą, esan-
tį ad re su:  Vil niaus g. 20-7, 
Vir ba ly je, Vil ka viš kio r. sav.

Pa tal pą – bu tą, 1 kam ba rio, 2 
aukš te, kros ni nis šil dy mas, su skys-
tin tos du jos, bend ras plo tas – 28,72 
kv. m.

Ne gy ve na mą ją pa tal pą – ūkio 
pa tal pą, bend ras plo tas 5,35 kv. m.

Pra di nė kai na – 1210 Eur.
Re gist ra ci ja – 2021 m. sau sio 

11–12 d.
Par duo da mo ne kil no ja mo jo 

tur to vie šų jų auk cio nų są ly gos 
skel bia mos Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bės tink la la py je ad re su www.
vil ka vis kis.lt bei Elekt ro ni nių var-
žy ty nių ir auk cio nų tink la la py je 
www.evar zy ty nes.lt.

Kon tak ti nis as muo – Vie šų jų 
pir ki mų ir tur to val dy mo sky riaus 
vy riau sio ji spe cia lis tė Li na Mu rei-
kai tė, tel.  (8 342) 60 054, el. p. li na.
mureikaite@vilkaviskis.lt.

Užsk. 2857
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Atkelta iš 1 p.

– Ko dar vil ka viš kie čiai ir ra-
jo no žmo nės ga li ti kė tis per ar ti-
miau sius atei nan čius me tus?

– Ti ki mės, kad grei tu me tu star-
tuos Vil ka viš kio mies to rek rea ci nės 
erd vės prie Šei me nos upės tvar ky-
mo dar bai, su kur si me lais va lai kio 
ir poil sio zo nas. Su di de liu džiaugs-
mu lau kia me ir Ky bar tų sta dio no re no va-
ci jos, ku ria me mū sų kraš to vė lia vą rep re-
zen tuo ja ir gi lias tra di ci jas tu rin tis fut bo lo 
klu bas „Svei ka ta“. Šiuo me tu dir ba me prie 
Vil ka viš kio mies to sta dio no re no va ci jos 
pro jek to ir ti ki mės, kad vis kas klos ty sis 
pui kiai. Jau gvil de na me min tį dėl ga li my-
bės sta ty ti ba sei ną Vil ka viš ky je, gre ta nau-
jo jo spor to ir pra mo gų cent ro, – ren ka me 
in for ma ci ją, skai čiuo ja me, sprę si me, ką da-
ry ti. Pla nuo se – ir dvi ra čių bei pės čių jų ta-
ko ap link Pae že rių eže rą nu tie si mas. Taip 
pat esa me pa si tel kę stu den tus, ku rie šiuo 
me tu ku ria sa vo tiš ką mies to vi zi ją ir Sa vi-
val dy bei teiks sa vo pa siū ly mus dėl ga li mų 
po ky čių. To liau ak ty viai da ly vau si me gy ve-
na mų jų dau gia bu čių na mų, vie šų jų pa sta-
tų, švie ti mo įstai gų re no va vi mo, mies tų ir 
mies te lių ap švie ti mo sis te mų mo der ni za vi-
mo pro ce suo se.

Žo džiu, vi so mis iš ga lė mis ruo šia mės 
ir siek si me mak si ma liai iš nau do ti pra si-
de dan tį nau ją jį, 2021–2027 me tų, Eu ro pos 
Są jun gos fi nan si nės pa ra mos lai ko tar pį ir 
įgy ven din ti kuo dau giau ra jo no žmo nėms 
rei ka lin gų pro jek tų. Tik gai la, kad kai ku-
riuos su ma ny mus, pla nus, su si ta ri mus, pa-
vyz džiui, ga li mų in ves tuo to jų iš Vo kie ti jos 

]

ap si lan ky mą, stab do ka ran ti no dėl pan de-
mi jos ap ri bo ji mai.

Vis dėl to žvelg da mas į atei tį ma nau, jog 
su var žy mai ne tru kus baig sis ir to liau ei si-
me įdo miu, iš šū kių ku pi nu ke liu, ir di džiuo-
si mės gy ven da mi Vil ka viš kio kraš te.

– Su ko kio mis min ti mis pa si tin ka te 
Nau juo sius me tus? Juk ir pro ble mų tik-
riau siai ne stin ga?

– Me tai tik rai ne bu vo leng vi. Užk lu pu si 
pan de mi ja pri ver tė pa keis ti įpras to gy ve ni-
mo tėk mę ir at ne šė dau gy bę iš ban dy mų. 
Tai pa lie tė kiek vie ną: ne ga lė jo me pa tir ti gy-
vo bend ra vi mo džiaugs mo, kiek vie nam te-
ko su si dur ti su sun ku mais sa vuo se dar buo-
se, o lais va lai kio pra lei di mas ta po ne toks, 
apie ko kį sva jo ja me.

Tie sa, pan de mi jos fo ne tik dar kar tą įsi ti-
ki nau, ko kie vie nin gi yra mū sų kraš to žmo-
nės. Tar pu sa vio su pra tin gu mas, pa gal ba 
vie ni ki tiems bei pa ro dy tas rū pes tis lei džia 
ti kė tis, kad šį sun kų eta pą vi si kar tu įveik-
si me.

– Ar tu ri te sva jo nę, ku rią va din tu mė-
te „iš fan tas ti kos sri ties“, ta čiau la bai no-
rė tu mė te ją įgy ven din ti?

– Ne ma nau, kad šis ma no no ras fan tas-
ti nis, bet sva jo ju ir la bai ti kiuo si, jog jau 

grei tu me tu ga lė si me vi si mė gau tis įpras tu 
gy ve ni mo rit mu. O žvel giant to liau į atei tį, 
di džiau sia ma no sva jo nė – Vil ka viš kio kraš-
to vi sa pu siš kas to bu lė ji mas, ku ria me mes 
ma ty tu me pui kias gy ve ni mo są ly gas, grįž-
tan čius jau nus žmo nes, o tuo to bu lė ji mu 
ga lė tų di džiuo tis vi si kraš tie čiai.

Na, o iš pa čių fan tas tiš kiau sių sva jo nių 
ga lė čiau įvar dy ti geo ter mi nių van de nų at-
si ra di mą Vil ka viš ky je ir šiaurinio aplink-
kelio į Kybartų muitinę įrengimą. Kei čia si 
lai kai, tech no lo gi jos, keičiasi planai – ne ga-
li ži no ti, gal ir šioms sva jo nėms ka da nors 
bus lem ta iš si pil dy ti.

– Ar sun ku bū ti me ru?
– Ma nau, kad kiek vie nas dar bas tu ri sa-

vų sun ku mų ir iš šū kių. Šiuo at ve ju žmo nių 
pa si ti kė ji mas, iš girs tas ge ras žo dis, įgy ven-
din ti dar bai šį dar bą pa ver čia daug leng ves-
niu. Be to, sėk mė dar be la bai pri klau so ir 
nuo ša lia esan čios ko man dos, ku ri pa de da 
įgy ven din ti už si brėž tus tiks lus. Už gau na-
mus pa ta ri mus, už pra smin gus po kal bius, 
ku rie pa de da as me niš kai to bu lė ti, ir esu 
la bai dė kin gas vi siems šia me dar be su tik-
tiems žmo nėms.

– Ar Jūs esa te iš tų va do vų, ku riuos 
ei li niai žmo nės ga li už kal bin ti, kaž ko pa-
klaus ti tie siog gat vė je?

– Nie kuo met neats tu miu nė vie no į ma-
ne be si krei pian čio žmo gaus. Net ir gat vė je 
už kal bin tas vi suo met pa bend rau ju, iš klau-
sau ir tik rai ne lie piu atei ti į ma no dar bo ka-
bi ne tą, kad ga lė tų iš sa ky ti sa vo pro ble mą. 
Jei gu iš kart ga liu at sa ky ti į žmo gaus klau si-
mą, at sa kau, jei gu kaž ko ne ži nau, su si rin-
kęs in for ma ci ją pa tei kiu ją vė liau.

Aš ver ti nu kiek vie ną su tik tą žmo gų ir 

po kal bį su juo. To kių po kal bių me tu ir gims-
ta pra smin gos idė jos, ku rias ga li me kar tu 
įgy ven din ti. Juk mes vi si esa me šio kraš to 
šei mi nin kai ir vi siems vie no dai rū pi ra jo-
nas bei mū sų pa čių ge ro vė.

– Ko kie Jums as me niš kai, Jū sų šei mai 
bu vo šie me tai?

– Ne pai sant to, jog pan de mi ja mū sų 
šei mą pa lie tė taip pat, kaip ir vi sas ki tas, 
bei ne ga lė jo me už siim ti mėgs ta mu ho biu 
– ke lio nė mis, la bai džiau giuo si, kad pa vy-
ko dau giau lai ko skir ti vie nas ki tam. To kį 
pra smin gą bu vi mą kar tu la bai ver ti nu. Šis 
lai kas lei do gy ve ni mą pa ma ty ti ki to mis aki-
mis, at ras ti tai, ko lig to lei ne pas te bė jo me, 
pa ke liau ti po Lie tu vą, įver tin ti, ko kia ji gra-
ži, įskai tant ir mū sų ra jo ną.

– Kaip at šven tė te Ka lė das, kaip su tik-
si te Nau juo sius me tus?

– Ka lė dų šven tes jau kiai pra lei do me na-
muo se, bū da mi kar tu. Nau juo sius me tus 
taip pat su tik si me šei mo je. Ar tu mas ir lai-
kas, pra leis tas kar tu, ma nau, ir yra tai, kas 
ke lia dva sią ir ku ria šven ti nę nuo tai ką.

– Ko pa lin kė tu mė te Vil ka viš kio kraš-
to žmo nėms?

– Pa lin kė čiau žmo nėms dau giau dė me-
sio ir lai ko vie nas ki tam, tar pu sa vio ši lu-
mos. To lai ko daž nai sun ku su ras ti, tad kvie-
čiu pa si nau do ti šiuo įvai riais su var žy mais 
ap ri bo tu lai ko tar piu, daž niau pa bū ti šei mo-
je, jos na rius ap gaub ti sa vo dė me siu. Šios 
šven tės tur būt pir mo sios, ka da ne ga li me 
gy vai pa ma ty ti vi sų ar ti mų žmo nių, ta čiau 
ge rą žo dį, pra smin gą pa lin kė ji mą ar ne tgi 
vir tua lų pa si mo ja vi mą ga li me su kur ti nuo-
to li niu bū du ir taip pra džiu gin ti vie ni ki tus. 
Bū ki te svei ki ir lai min gi.

Svajonė – klestintis Vilkaviškio kraštas ir grįžtantis jaunimas

Blu kį de gin da vo siek da mi 
iš lais vin ti gau są ir švie są
Ka lė dų lai ko tar piu se no-
vės Lie tu vos kai muo se 
so dy bas lan ky da vo 
ka lė do to jai – kau kė mis 
pa si puo šęs jau ni mas, va-
di na mie ji bluk vil kiai.

Vie nas iš ka lė do to jų tu rė tų at-
ri bu tų bu vo blu kis. Tai bū da vo 
vir ve ap riš tas ir už jos tem pia-
mas rąs ti ga lis, ne men ka ka la dė 
ar kel mas.

Blu kio vil ki mo ritualas pra si-
dė da vo nuo žie mos sau lėg rį žos, 
kai die nos ima pa ma žu il gė ti. 
Et no lo gai tei gia, kad blu kio vil ki-
mo apei ga aki vaiz džiai pa ro do 
ka lė di nį virs mą – se no su nai ki-
ni mą ir nau jo gi mi mą, sie ja ją su 
pa go ny bės tra di ci jo mis.

Blu kio vil ki mas – vie nas įdo-
miau sių lie tu viš kų pa pro čių, 
jun gian čių mi to lo gi nį tu ri nį su 
ko lek ty vi ne apei ga bei tam tik-
ra so cia li ne funk ci ja. Bluk vil kis 
su bur da vo bend ruo me nę links mam ri tua-
lui, ro dė ge rus kai my nų san ty kius. Vie nas 
žmo gus blu kio nie kaip ne pa ju din tų, tad 
jo vil ki mas su bur da vo vi są kai my ni ją. Vel-
kan tie ji per si reng da vo či go nais, mi ti nė mis 
bū ty bė mis, ne pa žįs ta mais žmo nė mis. Se no-
vės ka lė do to jai – bluk vil kiai – dai nuo da vę, 
šok da vę, per blu kį šo ki nė da vę, po kštau da-
vę. To kie sve čiai svei kin da vo kie mų šei mi-
nin kus ir lin kė da vo ge rų atei nan čių me tų, 
pra na šau da vo jų orus.

Blu kis bu vo ga li my bė at si kra ty ti vi so kio 
blo gio. Ti kė ta, kad rei kia trink te lė ti per blu-
kį laz da ar ko kiu ki tu daik tu, gal vo jant apie 

tai, kas neiš si pil dė, kas trik do ir pyk do. Blu-
kiui bu vo ga li ma per duo ti ir pa lik ti vi sas 
sa vo kal tes, nuo dė mes bei pyk čius. Šiam 
me džio ga ba lui taip pat bu vo pri ski ria ma 
funk ci ja ap sau go ti kai mą nuo ne lai mių, li-
gų, pik tų jų dva sių.

Kai ka lė do to jai apei da vo vi sus kie mus 
(be je, Pa lan gos kraš te už ra šy tas lie tu vių 
kal bos fra zeo lo giz mas „blu kį vilk ti“ reiš kė 
„vie šė ti“), kai mo ga le iš kil min gai su kur da-
vo lau žą ir su de gin da vo blu kį, ti kė da mi, 
jog sy kiu ug ny je su pleš ka ir vi sos jam per-
duo tos blo gy bės bei ne pri tek liai, kad bus iš-
lais vin ta gau sa ir švie sa. Blu kį su de gin da vo 

kaip sun kų praė ju sį lai ką vil da mie si, kad 
atei nan tys me tai bus leng ves ni, ne rei kės 
taip sun kiai dirb ti.

Kai ku riuo se ša lies re gio nuo se blu kio 
vil ki mo pa pro tys bu vo gy vas iki Pir mo jo 
pa sau li nio ka ro. Pa na šią tra di ci ją tu rė jo ir 
lat viai.

Bluk vil kis vis daž niau at gai vi na mas ir 
šian dien.

„San ta kos“ inf.

Mu zie ju je Rum šiš kė se re konst ruo ja ma bluk vil kio tra di ci ja. 
Lie tu vos liau dies bui ties mu zie jaus nuo tr.
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Projektą „Laisvės pamokos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Kai suvienijamos valdžios, 
iniciatyvių kraštiečių, 
verslo, bendruomenių jėgos, 
galima pasiekti stulbinančių 
rezultatų.

Nuo sau sio 1 d. dau giau ūki nin-
kų, ku rie nė ra PVM mo kė to jai, 
iš že mės ūkio pro duk ci jos 
su pir kė jų ga lės gau ti 6 pro c. 
kom pen sa ci nį prie dą.
Šis prie das nuo par duo tos pro duk ci jos 
ar su teik tų pa slau gų kai nos bus tai ko-
mas tiems Mo kes čių ins pek ci jo je įsi re-
gist ra vu siems kom pen sa ci nio PVM ga-
vė jais ūki nin kams, ku rių re gist ruo tas 
že mės plo tas ne vir ši ja 20 hek ta rų.

Iki šiol kom pen sa ci nio PVM ga vė-
jais ga lė jo tap ti tik tie ūki nin kai, ku rių 
re gist ruo tas že mės plo tas ne vir ši jo 7 
hek ta rų.

Ki ti rei ka la vi mai, sie kiant tap ti 
kom pen sa ci nio PVM ga vė jais, ne pa-
si kei tė: bend ra ūki nin ko at ly gio per 
pa sku ti nius 12 mė ne sių už par duo tas 
pre kes ir su teik tas pa slau gas su ma ne-
tu ri vir šy ti 45 tūkst. eu rų, as muo tu ri 
bū ti įre gist ra vęs ūki nin ko ūkį ar ba 
pri va lo tu rė ti do ku men tus, pa tvir ti-
nan čius že mės su tei ki mą as me ni niam 
ūkiui. Be to, nei pa ts ūki nin kas, nei 
jo par tne riai ne tu ri bū ti įsi re gist ra vę 
PVM mo kė to jais.

No rin tie ji re gist ruo tis ūki nin kais, 
ku riems tai ko ma kom pen sa ci nio PVM 
ta ri fo sche ma, tu ri už pil dy ti spe cia lų 
pra šy mą per „Ma no VMI“ sis te mą. Pra-
šy mas taip pat ga li bū ti tei kia mas tie-
sio giai ar ba iš siun čiant pa štu ap skri-
ties Vals ty bi nei mo kes čių ins pek ci jai.

Ūki nin kai kom pen sa ci nį 6 pro c. 
PVM prie dą ga li gau ti už įvai rius lau-
ko dar bus, že mės ūkio pro duk tų san-
dė lia vi mą, pa ka vi mą ir ruo ši mą par-
da vi mui, gy vu lių prie žiū rą, įren gi mų 
nuo mą že mės ūkio tiks lams ir kt. Miš-
ki nin kys tės pa slau gos ne pris ki ria mos 
že mės ūkio pa slau goms.

„San ta kos“ inf.

Galės pre ten duoti 
dau giau ūki nin kų
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SIŪLOME PARAGAUTI

Ar pa gal vo jo te, kad iš rie šu tų, 
džio vin tų vai sių, o kar tais ne t-
gi gri kių įma no ma pa ga min ti 
ska nius de ser tus? Tink la raš-
čio „Ry tas la bas“ au to rė Kris-
ti na SA KA TAUS KIE NĖ da li ja si 
su skai ty to jais ne su dė tin gu 
ža lia val giš ko tor to re cep tu.

Ža lia val giš kas 
„Snic kers“ tor tas

PRO DUK TAI
Pag rin dui
4–5 sau jos mir ky tų laz dy nų rie šu tų,
20 da tu lių,
žiups ne lis drus kos.
Ka ra me li niam sluoks niui
7 šaukš tai na tū ra laus že mės rie šu tų 
svies to,
3 šaukš tai me daus,
4 šaukš tai ko ko sų alie jaus.
Kre mui
4 sau jos mir ky tų ana kar džių rie šu tų,
200 ml ko ko sų pie no,
5 šaukš tai rie šu tų svies to,
5 šaukš tai ko ko sų alie jaus,
va ni lės ekst rak to,
3 šaukš tai me daus,
šaukš tas cit ri nos sul čių.

GA MI NI MAS
Rie šu tus iš va ka ro už pil ki te van-

de niu, leis ki te iš brink ti, o ko ko sų 
pie no in de lį pa dė ki te į šal dy tu vą 
dang te liu že myn. Taip at si skirs ko-
ko sų pie no rie bo ji da lis ir van duo.

Iš mir ky tus laz dy nų rie šu tus, da-
tu les bei žiups ne lį drus kos su dė ki-
te į smul kin tu vą ir vis ką su trin ki te 
iki vien ti sos ma sės. Gau tą ma sę pa-
skirs ty ki te tor to for mo je ir dė ki te į 
šal dik lį 15 mi nu čių.

Ka ra me li niam sluoks niui skir-
tus pro duk tus su pil ki te į pri kais tu-
vį, virkite ant silp nos ug nies mai šy-
dami, kol iš tirps. Leis ki te at vės ti.

Kremui skirtus ingredientus su-
dė ki te į smul kin tu vą ir vis ką su trin-
ki te iki vien ti sos ma sės. Jei gu ma sė 
at ro do per tirš ta, ga li te įpil ti ke lis 
šaukš tus ko ko sų pie no. Kre mą su pil-
ki te ant tor to pa grin do, už den ki te 
mais ti ne plė ve le ir dė ki te į šal dik lį 
20–30 mi nu čių.

Kai kre mas su stings, ant vir šaus 
už pil ki te ka ra me li nį kre mą, o jį pa-
puoš ki te rie šu tais, ko ko so grie ži nė-
liais ar ki tais ing re dien tais. Tor tą dė-
ki te į šal dy tu vą ir pa lai ky ki te bent 
ke lias va lan das, o ge riau sia – per-
nakt. Ska naus!
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Kris ti nos SA KA TAUS KIE NĖS nuo tr.

Ak ty vi ir smalsi vil ka viš kie tė 
nie ka da ne nus to ja mo ky tis

Atkelta iš 7 p.

„Tuo me tu neį si vaiz da vau, kaip vi sa 
tai rei kės at lik ti, ta čiau mėgs tu iš šū-
kius, to dėl su ti kau“, – pri si mi nė Irma 
Mau rie nė.

Te ko ge ro kai pa varg ti, kol ji „su-
si drau ga vo“ su le dų ma se. O pačios 
dar bo są ly gos pa si ro dė ga na ekst re-
ma lios. Di džią ją lai ko da lį I. Mau rie-
nei ten ka pra leis ti šal dy mo ka me ro-
je.

Pir mo sioms šven tėms iš le dų ji pa-
ruo šė eg lės for mos tor tus, pri me nan-
čius lie tu viš ką ša ko tį. Mo te ris ma nė, 
kad tuo jos dar bas UAB „Art Gla cio“ 
ir pa si baigs, ta čiau įmo nės di rek to-
rius Arū nas Si mu tis pa siū lė ir to liau 
bend ra dar biau ti. Da bar bendrovėje 
jau iš ti sus me tus ga mi na mi įvai rių 
sko nių, dy džių ir iš vaiz dos tor tai, ku-
riais mė gau ja si ne tik Lie tu vos, bet ir 
už sie nio sma li žiai. Ir ma džiau gia si 
ga lin ti pri si dė ti prie jų ga my bos pro-
ce so. Jai dirb ti UAB „Art Gla cio“ itin 
pa tin ka. Vil ka viš kie tė jau čia di džiu lį 
va do vų bei bend ra dar bių pa lai ky-
mą.

Di džio ji aist ra
Nors I. Mau rie nė ak ty vi įvai rio se 

sri ty se, ta čiau be ne la biau siai vil ka-
viš kie čiams ji aso ci juo ja si su šiau rie-
tiš ku ėji mu. Iš tik rų jų šiuo spor tu pir ma sis 
su si do mė jo jos vy ras Vy tau tas, ne tgi ta pęs 
vie nu iš pir mų jų pen kių Lie tu vo je šiau rie-
tiš ko ėji mo inst ruk to rių. Pa ti Ir ma į nau-
ją ją su tuok ti nio aist rą iš pra džių žiū rė jo 
kiek skep tiš kai, ta čiau, ga li ma sa ky ti, kad 
kar tą į ran kas paė mu si šiau rie tiš ko ėji mo 
laz das, dau giau jų ne be pa lei do. Mo te ris 
ėmė pa ti ak ty viai spor tuo ti ir nau jai at ras-
tu po mė giu da ly tis su ki tais. Net ru kus ji įgi-
jo inst ruk to rės kva li fi ka ci ją, ėmė bend ra-
dar biau ti su Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo 
in for ma ci jos cent ru, o 2013 m. sau sio 28 d. 
įre gist ra vo Vil ka viš kio šiau rie tiš ko ėji mo 
klu bą.

Kas met klu bo gim ta die nį jo na riai bei 
bi čiu liai tra di ciš kai pa žy mi žy giais, eks-
kur si jo mis ir edu ka ci jo mis. I. Mau rie nė su 
ko man da nuo lat ren gia žy gius įvai rio se Lie-
tu vos bei kai ku rių kai my ni nių vals ty bių 
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te ri to ri jo se. Kas kart į di des nes iš vy kas su si-
ren ka 30–50 žmo nių.

Du kar tus per sa vai tę šiau rie tiš ko ėji-
mo mė gė jai vil ka viš kiečiai ren ka si Pae že-
rių dva ro par ko te ri to ri jo je ir spor tuo ja 
pa tys bei ėji mo su spe cia lio mis laz do mis 
pa slap čių mo ko nau jo kus. Už siė mi mus 
ban dy ta reng ti ir at gi mu sia me Vil ka viš kio 
mies to so de, ta čiau šiam spor tui jo te ri to ri-
ja pa si ro dė šiek tiek per „ankš ta“.

„Ka dan gi mėgs tu daug kal bė ti, man 
vaikš čio ji mas su šiau rie tiš ko ėji mo laz do-
mis – idea li veik la. Vie nu me tu ga liu ir spor-
tuo ti, ir bend rau ti su ei nan čiai siais kar tu“, 
– juo kė si pa šne ko vė.

Ta po gi de
Ak ty vi veik la Vil ka viš kio šiau rie tiš ko 

ėji mo klu be iš da lies I. Mau rie nę pa ska ti-
no pa si sem ti ži nių dar vie no je iki tol ne 

vi sai pa žįs ta mo je sri ty je. Praė ju siais 
me tais ji iš klau sė Vil ka viš kio tu riz mo 
ir vers lo in for ma ci jos cent re reng tus 
gi dų kur sus bei ga vo pro fe sio na lios 
gi dės pa žy mė ji mą.

„Su klu bo na riais da ly vau ja me 
įvai riuo se pro jek tuo se, sie kia me po-
pu lia rin ti šią spor to ša ką. De ja, kar-
tais net ne ga li me pre ten duo ti į tam 
tik rą fi nan sa vi mą, nes pa pras čiau-
siai ne tu ri me ati tin ka mų kva li fi ka-
ci jų spe cia lis tų. Daž nai pro jek tų są-
ly go se rei ka lau ja ma, jog da lį veik lų 
vyk dy tų pro fe sio na lus gi das ar spor-
to tre ne ris. Pas ta rą ją kva li fi ka ci ją 
taip pat sva jo ju atei ty je įgy ti“, – šyp-
so jo si ak ty vi vil ka viš kie tė.

Net prieš tap da ma pro fe sio na lia 
gi de I. Mau rie nė ir taip ne re tai ves-
da vo eks kur si jas. Ki tiems šiau rie tiš-
ko ėji mo en tu zias tams ji steng da vo si 
ap ro dy ti gra žiau sias mū sų ra jo no ir 
vi sos Su val ki jos vietoves, pa sa ko da-
vo jų is to ri ją. Pra dė ju si lan ky ti kur-
sus vil ka viš kie tė iš pra džių gal vo jo, 
kad gi do pa žy mė ji mą bus gau ti leng-
viau, nei pa si ro dė iš tik rų jų. Mo te-
riai, kaip ir ki tiems kur sų da ly viams, 
te ko pa ra šy ti ga na di de lės apim ties 
bai gia mą jį dar bą, ves ti pa ro do mą-
sias eks kur si jas.

Te ma, į ku rią ra šy da ma bai gia mą-
jį dar bą gi li no si I. Mau rie nė, bu vo 

su si ju si su Vil ka viš kio žy dų is to ri ja, to dėl 
daug įdo mios ir ver tin gos in for ma ci jos ji 
ga vo iš mūsų kraštiečiams pui kiai pa žįs-
ta mo Iz rae ly je gy ve nan čio Vilkaviškio 
ra jo no gar bės pi lie čio Ral fo Se lin dže rio. 
Paš ne ko vė tei gė su pra tu si, kad iki šiol be-
veik nie ko ne ži no jo apie gim tą jį mies tą. Ji 
iki pat da bar de ga aist ra ir no ru gi lin tis į 
Vil ka viš kio is to ri ją, o gau to mis ži nio mis 
da ly tis su ap lin ki niais.

„Ne pai sant įdo mių is to ri jos ving ry bių, 
ge riau siai aš jau čiuo si gam to je. Sva jo ju bū-
ti gam tos gi de. Sa vo pa sa ko ji muo se rodau 
daug emo ci jų, o da tas ir fak tus įsi me nu ga-
na sun kiai“, – sa vik ri tiš ka bu vo pa šne ko vė.

Pak laus ta, kaip vis ką su spė ja, I. Mau rie-
nė ne slė pė, kad dėl dau gy bės veik lų kar tais 
nu ken čia šei ma, ta čiau ji džiau gia si, jog vi-
sa da jau čia be ga li nį vy ro, vai kų ir kar tu gy-
ve nan čios ma mos pa lai ky mą.

Irma Maurienė džiaugiasi galimybe prisidėti 
prie ledų tortų puošimo.

Asmeninio albumo nuotr.

S

Gruo dį vy ku sia me Ma ri jam po lės 
re gio no plėt ros ta ry bos po sė dy-
je in for ma ci ją pa tei kęs Pro fe si-
nio ren gi mo cent ro di rek to rius 
Graž vy das Juo di šius pa si džiau gė 
sėk min gais 2020 me tais.

Pa sak G. Juo di šiaus, į Ma ri jam po lės pro fe-
si nio ren gi mo cent rą bu vo pla nuo ta priim-
ti 1044 mo ki nius, ta čiau priim ta dau giau 
– 1070. Tarp sto jan čių jų do mi na vo in ži ne-
ri nės bei ar chi tek tū ros spe cia ly bės. Tad 
te ko di din ti kvo tas to kių spe cia ly bių, kaip 
ar chi tek tū ra ir sta ty ba, nes sto jan čių jų bu-

vo la bai daug.
Taip pat su rink tos dvi gru pės (23 mo-

ki niai) mo ky tis nau jos me chat ro ni ko 
spe cia ly bės. Šios spe cia ly bės gru pės su-
komp lek tuo tos at si žvel giant į vis spar čiau 
ga my bo je ir pra mo nė je di dė jan tį skait me-
ni za vi mą bei au to ma ti za vi mą. Sie kiant pa-
stip rin ti me chat ro ni ko spe cia ly bę įstai go-
je pa reng ta pa raiš ka įran gai įsi gy ti.

Pris ta ty da mas atei ties pla nus G. Juo di-
šius pa brė žė, kad 2021 me tais į Ma ri jam-
po lės pro fe si nio ren gi mo cent rą nu ma-
to ma priim ti 1213 sto jan čių jų. Di džiau si 
skai čiai nu ma to mi toms pa čioms spe cia ly-
bėms, kaip ir 2020-ai siais.

„San ta kos“ inf.

Dominavo ar chi tek tū ra ir sta ty ba
Vy ras gra si na:
– Tu nie ka da ne ras tum ant ro to kio, kaip 
aš!
Žmo na at re mia:
– O kas tau sa kė,  kad aš no rė čiau to kio 
ant ro?

 
Šiuo lai ki nės mo te rys da žo plau kus, kli juo-
ja si ne tik ras blaks tie nas ir na gus, ko re guo-
ja fi gū rą ir tem pia vei dą, į krū tis de da si li-
ko no imp lan tus...  Ir pa skui dar skun džia si, 
kad da bar sun ku su tik ti tik rą vy rą!

 
– Ar jums pa lik ti kirp čiu kus? – klau sia kir-
pė jas sa vo klien tės.
– Bū ti nai, – at sa ko ši.
– Ge rai, ta da aš juos su dė siu į mai še lį.

SU ŠYP SE NA
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6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių 

detektyvai“. 
16 d. 6 s.

9.45 Ser. „Miuncheno 
kriminalinė policija“. 
38 d. 7 s.

10.35 Ser. „Tarnauti ir 
ginti“. 91 s.

11.30, 18.00 
Kas ir kodėl?

12.00 Vakaras su Edita 
(kart.).

13.00 Beatos virtuvė 
(kart.).

14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos. 

Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“. 

6 d. 18 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Komanda“. 

6 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių 

detektyvai“. 16 d. 7 s.
9.45 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
38 d. 8 s.

10.35 Ser. „Tarnauti ir 
ginti“. 92 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė 

(kart.).
13.00 Daiktų istorijos 

(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos. 

Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“. 

6 d. 19 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. 
Gediminaičių Europa.

22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Laukinis 

rajonas“. 2 s.
23.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių 

detektyvai“. 
16 d. 8 s.

9.45 Ser. „Miuncheno 
kriminalinė policija“. 
38 d. 9 s.

10.35 Ser. „Tarnauti ir 
ginti“. 93 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa (kart.).

13.00 (Ne)emigrantai 
(kart.).

14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos. 

Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“. 

6 d. 20 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Gimę tą pačią dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Nuostabioji 

draugė“. 2 d. 2 s.
23.55 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių 

detektyvai“. 
16 d. 9 s.

9.45 Ser. „Miuncheno 
kriminalinė policija“. 
38 d. 10 s.

10.35 Ser. „Tarnauti ir 
ginti“. 94 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Gimę tą pačią dieną 

(kart.).
13.00 Pasaulio puodai 

(kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos. 

Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“. 

6 d. 21 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Pra)rasta karta.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Nematoma Lietuvos 

istorija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Kai nusėda 

dulkės“. 4 s.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Ser. „Alpių detekty-

vai“. 16 d. 10 s.
9.45 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
38 d. 11 s.

10.35 Ser. „Tarnauti ir 
ginti“. 95 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius (kart.).
13.00 (Pra)rasta karta (kart.).
14.00, 15.00, 17.30 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos. 

Būkim drauge.
16.40 Ser. „Seselė Beti“. 

6 d. 22 s.
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. 
„Žalgiris“ – „Chimki“.

22.05 Auksinis protas.
23.25 V. f. „Medžiotojas 

ir Ledo karalienė“. 
Veiksmo nuotykių 
filmas. JAV. 2016 m. 

1.15 V. f. „Iš toli“. Drama. 
2015 m. Venesuela, 
Meksika.

2.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Mokslo sriuba.
6.30 Išpažinimai.
7.00 V. f. „Vaikystė 

paikystė“. Nuotykių 
filmas. Nyderlandai. 
2015 m.

8.30 LMŽ.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
12.00 Dok. f. „Kiauniniai. 

Smarkūs ir bebaimiai“.
12.55 Dok. f. „Sniegynų 

vilkė. Žiemos 
pasaka“.

14.00 Ser. „Frenki Dreik 
paslaptys“. 2 d. 8, 9 s.

15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų 

koncertas.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Gražiausios poetų 

dainos.
22.35 V. f. „Didysis 

stebuklas“. Drama. 
2012 m. Rež. Ken 
Kwapis. JAV, Didžioji 
Britanija.

0.20 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa (kart.).

7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų 

pasakos“. 15 s.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00, 12.55 Pasaulio 

dokumentika. 
13.45 „Dainų dainelės“ 

akimirkos.
14.00 Ser. „Mis Marpl“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai.
17.00 Savaitė su „Dviračio 

žiniomis“.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Ser. „Černobylis“. 1 s.
22.00 V. f. „Karalienės se-

suo“. Istorinė drama. 
Didžioji Britanija, JAV. 
2008 m.

23.55 Kartojimai.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti 

paukščiai“.
12.00 Ser. „Gražuolė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20 

Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Karštai su tv3.lt“.
20.30 Ser. „Moterys 

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

Trileris, 2019. Rež. 
Brian De Palma.

Pertraukoje – 22.15 
Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

0.00, 3.05 Ser. „Kaulai“.
1.00, 4.00 Ser. „Kalėjimo 

bėgliai“.
1.50 Ser. „24 valandos. 

Palikimas“.
2.45 Ser. „Moderni šeima“.
4.50 Ser. „Gyvenimo 

išdaigos“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Karštai su tv3.lt“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti 

paukščiai“.
12.00 Ser. „Gražuolė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20 

Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Moterys 

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

žaidynės“. JAV, 
komedija, 2013.

Pertraukoje – 22.15 
Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

23.40, 2.50 Ser. „Kaulai“.
0.40, 3.45 Ser. „Kalėjimo 

bėgliai“.
1.35 Ser. „24 valandos. 

Palikimas“.
2.25 Ser. „Moderni šeima“.
4.35 Ser. „Gyvenimo 

išdaigos“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti paukščiai“.
12.00 Ser. „Gražuolė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20 

Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Už priešo 

linijos. Kolumbija“. 
JAV, trileris, 2009. 

Pertraukose – 22.25 
„Vikinglotto“ ir 23.15 
Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

0.00, 3.10 Ser. „Kaulai“.
1.00, 4.00 Ser. „Kalėjimo 

bėgliai“.
1.50 Ser. „24 valandos. 

Palikimas“.
2.45 Ser. „Moderni šeima“.
4.50 Ser. „Gyvenimo 

išdaigos“.
5.20 Ser. „Atsargiai! 

Merginos“.

6.25, 14.30 Animac. ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti 

paukščiai“.
12.00 Ser. „Gražuolė Lialia“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20 

Loterija „Kenoloto“.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Moterys 

meluoja geriau“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Blicas“. Pran-

cūzija, Didžioji Britani-
ja, JAV, kriminalinis 
trileris, 2011.

Pertraukoje – 22.15 
Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

0.05, 3.15 Ser. „Kaulai“.
1.05, 4.05 Ser. „Kalėjimo 

bėgliai“.
1.55 Ser. „24 valandos. 

Palikimas“.
2.50 Ser. „Moderni šeima“.
4.55 Ser. „Atsargiai! 

Merginos“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Sužeisti 

paukščiai“.
12.00 Ser. „Gražuolė 

Lialia“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
Pertraukoje – 17.20 

Loterija „Kenoloto“.
19.30 Animac. f. „Žuvytė 

Dorė“. JAV, 2016.
21.20 V. f. „Egipto dievai“. 

Australija, JAV, 
fantastinis veiksmo 
ir nuotykių filmas, 
2016. Rež. Alex 
Proyas.

Pertraukoje – 22.15 
Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

23.55 V. f. „Devynioliktasis 
stalas“. JAV, komiška 
drama, 2017. Rež. 
Jeffrey Blitz.

1.35 Kartojimai.

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

būstas“.
11.30 „Tylūs geradariai. 

Tvarumo istorijos“.
12.00 Dok. f. „Laukinė 

Kroatijos gamta“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
13.05 Animac. f. „Princesė 

undinėlė ir piratai“.
14.35 V. f. „Legendinis 

kovotojas“. JAV, 
drama, 2010.

16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
Pertraukoje – 17.20 

Loterija „Kenoloto“.
18.30 Žinios.
19.30 „galvOK“.
Pertraukoje – 19.35 

„Eurojackpot“.
21.30 Ser. „Gaujų karai. 

Smaugliai“.
Pertraukoje – 22.15 

Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

22.40 V. f. „Vagiliautojai“. 
Japonija, drama, 
2018.

1.10 Kartojimai.

6.00 „Sveikatos medis“.
7.00 Animac. ser.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „Sveikata.lt“.
9.30 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal 

moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 Animac. f. „Snieguolė ir 

stebuklingas paukštis“.
Pertraukoje – 12.20 

Loterija „Kenoloto“.
13.35 V. f. „Sosto įpėdinis“. 

Čekija, komedija, 
2015.

15.40 V. f. „Dantukų fėja 2“. 
JAV, komedija, 2012.

Pertraukoje – 17.20 
Loterija „Kenoloto“.

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

karalystėje“. JAV, 
fantastinis nuotykių 
filmas, 2016.

21.45 V. f. „Brangus 
krovinys“. Kanada, 
komedija, 2016.

Pertraukoje – 22.15 
Loterijos „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

23.45 Kartojimai.

6.55 „Geriausias žmogaus 
draugas“.

7.55 V. f. „Dūris skėčiu“.
9.50 V. f. „Aeroplanas 2. 

Tęsinys“.
11.35 „Nepaaiškinami įvykiai 

su Viljamu Šatneriu“.
12.40, 2.50 

Ser. „CSI. Majamis“.
13.40 „Mano virtuvė 

geriausia“.
14.55 Ser. „Stoties policija“.
16.00 Ser. „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 Ser. „Rozenheimo 

policija“.
18.30 Ser. „Strėlė“.
19.30 Ser. „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
20.30 „Dakaras 2021“.
21.30 V. f. „Džona Heksas“. 

2010 m. Veiksmo 
filmas. JAV.

23.05 Ser. „Akloji zona“.
0.55 Ser. „Legendų biuras“.
2.00 Ser. „Okupuoti“.

6.35, 18.30 
Ser. „Strėlė“.

7.35, 13.40 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.45, 14.55 
Ser. „Stoties policija“.

9.45, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.40, 17.30 
Ser. „Rozenheimo 
policija“.

11.40, 19.30 
Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

12.40, 1.55 
Ser. „CSI. Majamis“.

17.00 Info diena.
20.30 „Dakaras 2021“.
21.30 V. f. „Nepaklūstantis 

įstatymui“. 2018 m. 
Kriminalinis trileris. 
JAV, Ispanija.

23.25 V. f. „Džona Heksas“ 
(kart.).

1.00 Ser. „Fortitudas“.

6.35, 18.30 
Ser. „Strėlė“.

7.35, 13.40 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.45, 14.55 
Ser. „Stoties policija“.

9.45, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.40, 17.30 
Ser. „Rozenheimo 
policija“.

11.40, 19.30 
Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

12.40, 2.05 
Ser. „CSI. Majamis“.

17.00 Info diena.
20.30 „Dakaras 2021“.
21.30 V. f. „Susidūrimas 

su Žeme“. 2015 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 

23.25 V. f. „Nepaklūstantis 
įstatymui“ (kart.).

1.10 Ser. „Fortitudas“.

6.35, 18.30 
Ser. „Strėlė“.

7.35, 13.40 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.45, 14.55 
Ser. „Stoties policija“.

9.45, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.40, 17.30 
Ser. „Rozenheimo 
policija“.

11.40, 19.30 
Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

12.40, 2.20 
Ser. „CSI. Majamis“.

17.00 Info diena.
20.30 „Dakaras 2021“.
21.30 V. f. „Išrinktųjų 

medžioklė“. 2009 m. 
Veiksmo filmas. JAV, 
Kanada.

23.45 V. f. „Susidūrimas 
su Žeme“ (kart.).

1.30 Ser. „Fortitudas“.

6.35, 18.30 Ser. „Strėlė“.
7.35, 13.40 „Mano virtuvė 

geriausia“.
8.45, 14.55 

Ser. „Stoties policija“.
9.45, 16.00 

Ser. „Pėdsakas“.
10.40, 17.30 

Ser. „Rozenheimo 
policija“.

11.40 Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

12.40, 3.05 
Ser. „CSI. Majamis“.

17.00 Info diena.
19.30, 20.30 

„Amerikietiškos 
imtynės“.

21.30 „Dakaras 2021“.
22.30 V. f. „Vendeta“. 

2015 m. Veiksmo 
drama. JAV.

0.15 V. f. „Išrinktųjų 
medžioklė“ (kart.).

2.15 Ser. „Fortitudas“.

6.05, 13.55 „Pragaro virtuvė“.
7.00, 8.30 „Kvailiai šėlsta“.
7.30, 20.30 Ser. „Snaiperis“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 Ser. „Pakvaišusi porelė“.
10.55 „Didieji gyvūnai. 

Paskutiniai milžinai“.
12.00 „Velniški Stivo 

Ostino išbandymai“.
12.55 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
14.55 „Nepaaiškinami įvykiai 

su Viljamu Šatneriu“.
15.50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas.
19.30 Ser. „Akloji zona“.
21.30 „Dakaras 2021“.
22.30 „Dakaras 2021. 

Savaitės apžvalga“.
23.00 V. f. „Troja“. 2004 

m. Istorinė drama.
2.05 V. f. „Artėjant prie 

nežinomybės“. 
2016 m. Fantastinis 
trileris. JAV.

3.30 Kartojimai.

6.30 Lietuvos galiūnų 
čempionato I etapas.

7.30, 20.30 
Ser. „Snaiperis“.

8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato II etapas.
10.00 Ser. „Pakvaišusi 

porelė“.
10.55 „Didieji gyvūnai. 

Paskutiniai milžinai“.
12.00 „Velniški Stivo 

Ostino išbandymai“.
12.55 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami įvykiai 

su Viljamu Šatneriu“.
15.50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas.
19.30 Ser. „Akloji zona“.
21.30 „Dakaras 2021“.
22.30 Ser. „Legendų biuras“.
23.35 Ser. „Gyvi numirėliai“.
0.40 Kartojimai.

TV programa  /  11



2020 m. gruodžio 31 d.

LRT PLIUS NUO SAUSIO 4 D. IKI SAUSIO 10 D.

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

LNK
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

LIETUVOS RYTO TV
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

6.30 Ser. „Svaragini. 
Amžina draugystė“.

8.00 Ser. „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir 

viena naktis“.
12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele mano“.
15.30 Ser. „Mano namai – 

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 Ser. „Rimti reikalai 

3“.
22.28 Telefoninė loterija 

1634.
22.30 V. f. „Vyras su 

krepšiu“. 2014 m. 
Veiksmo trileris. JAV, 
Bahamos. Rež. David 
Grovic.

0.40 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“.

1.40 Kartojimai.

6.30 Ser. „Svaragini. 
Amžina draugystė“.

8.00 Ser. „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir 

viena naktis“.
12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė 

varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele 

mano“.
15.30 Ser. „Mano namai – 

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 Ser. „Rimti reikalai 

3“.
22.30 V. f. „Mergina 

voratinklyje“. 2018 
m. Trileris. Vokietija, 
JAV, Švedija. Rež. 
Fede Alvarez.

0.50 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“.

1.40 Kartojimai.

6.30 Ser. „Svaragini. 
Amžina draugystė“.

8.00 Ser. „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir 

viena naktis“.
12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė 

varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele 

mano“.
15.30 Ser. „Mano namai 

– mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 

Žinios.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 Ser. „Rimti reikalai 

3“.
22.30 V. f. „Pabėgimas“. 

2013 m. Veiksmo 
trileris. JAV. Rež. 
Courtney Solomon.

0.15 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“.

1.15 Kartojimai.

6.40 Ser. „Svaragini. 
Amžina draugystė“.

8.00, 3.05 Ser. „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir 

viena naktis“.
12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele mano“.
15.30 Ser. „Mano namai – 

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 Ser. „Rimti reikalai 3“.
22.30 V. f. „Viską 

prisiminti“. 2012 m. 
Veiksmo trileris. JAV, 
Kanada. Rež. Len 
Wiseman.

0.50 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“.

1.40 V. f. „Pabėgimas“ 
(kart.).

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

6.30 Ser. „Svaragini. 
Amžina draugystė“.

8.00 Ser. „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

10.00 Ser. „Kalnietis“.
11.00 Ser. „Tūkstantis ir 

viena naktis“.
12.45 Ser. „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė 

varguolė“.
14.20 Ser. „Širdele 

mano“.
15.30 Ser. „Mano namai – 

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Megalodonas. 

Grėsmė iš gelmių“. 
2018 m. Veiksmo 
trileris. JAV, Kinija. 
Rež. Jon Turteltaub.

23.15 V. f. „Grėsmingasis 
aštuonetas“. 2015 
m. Trileris. JAV. 
Rež. Quentin 
Tarantino.

2.25 Kartojimai.

6.35 Animac. ser.
9.25 Animac. f. „Šonku 

dienoraščiai. 
Vienaragio nuotykiai“. 

11.15 V. f. „Neįtikėtinos 
Lemoni Sniketo 
istorijos“. 2004 m. 
Nuotykių filmas. 
Vokietija, JAV. 

13.20 V. f. „Gyvenimas 
ant ratų“. 2006 m. 
Nuotykių komedija. 

15.25 V. f. „Mylėti(s) 
smagu“. 2003 m. 
Romantinė komedija. 
JAV.

17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Šerlokas 

Gnomsas“. 2018 m. 
JAV, Didžioji Britanija.

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

23.30 V. f. „Rinas 911. 
Majamis“. 2007 m. 
Komedija. JAV.

1.05 Kartojimai.

6.30 Animac. ser.
9.20 Animac. f. „Misija 

Katmandu. Nelės Ir 
Simono nuotykiai“.

11.05 V. f. „Alvinas ir 
burundukai“. 2007 
m. Nuotykių filmas 
šeimai. JAV. 

12.55 V. f. „Įsimylėti per dvi 
savaites“. 2002 m. 
Romantinė komedija. 
Australija, JAV.

14.55 V. f. „Iš kur tu žinai?“ 
2010 m. Romantinė 
komedija. JAV. Rež. 
James L. Brooks.

17.20 Teleloto. TV žaidimas
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
21.40 V. f. „Tamsos riteris“. 

2008 m. Veiksmo 
trileris. JAV, Didžioji 
Britanija. Rež. 
Christopher Nolan.

0.40 V. f. „Tyla“. 2016 m. 
Istorinė drama. JAV, 
Taivanas, Meksika. 
Rež. Martin Scorsese.

3.15 Kartojimai.

5.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu.

6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai.
8.00 „24/7“.
9.00 Mūsų gyvūnai.
9.30, 4.25 

Partizanų keliais.
10.00, 18.30, 2.30 

„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

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

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00, 17.00, 23.30, 3.20 

Nauja diena.
14.00 Ser. „Teisingumo 

agentai“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
16.30, 19.30, 23.00, 4.00 

Alfa taškas.
21.30, 1.30 

Ser. „Dvaro rūmai“.

5.30, 7.00, 13.00 
Nauja diena.

6.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00, 4.00 
Alfa taškas.

8.00 Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

9.00 Lietuvos 
miestai.

10.00, 18.30, 2.30 
„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

11.00, 15.00, 20.30, 
0.30, 4.50 
„Reali mistika“.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00 Ser. „Teisingumo 

agentai“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20 

Laikykitės ten. 
Pokalbiai.

21.30, 1.30 
Ser. „Dvaro 
rūmai“.

4.25 Vyrų šešėlyje.

5.30, 13.00 
Nauja diena.

6.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00, 4.00 
Alfa taškas.

7.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai.

8.00 Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

9.00 Vyrų šešėlyje.
9.30, 4.25 

Mūsų gyvūnai.
10.00, 18.30, 2.30 

„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

11.00, 15.00, 20.30, 
0.30, 4.50 
„Reali mistika“.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00 Ser. „Teisingumo 

agentai“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20 

#NeSpaudai.
21.30, 1.30 

Ser. „Dvaro rūmai“.

5.30, 13.00 
Nauja diena.

6.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00, 4.00 
Alfa taškas.

7.00 #NeSpaudai.
8.00 Ser. „Netikėtas 

teisingumas“.
9.00 Deutsche Welle 

pristato: keliautojo 
dienoraštis.

9.30, 4.25 Kaimo 
akademija.

10.00, 18.30, 2.30 
„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

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

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00 Ser. „Teisingumo 

agentai“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
17.00, 23.30, 3.20 

Oponentai.
21.30, 1.30 

Ser. „Dvaro rūmai“.

5.30, 13.00, 19.30 
Nauja diena.

6.30, 12.30 Alfa taškas.
7.00 Oponentai.
8.00 Ser. „Netikėtas 

teisingumas“.
9.00, 6.30 Deutsche Welle 

pristato: greitis.
9.30, 4.25 Vantos lapas.
10.00, 18.30, 2.30 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
11.00, 15.00, 20.30, 0.30, 

4.50 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
14.00 Ser. „Teisingumo 

agentai“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00, 23.30, 3.20 Laikyki-

tės ten. Pokalbiai.
21.30, 1.30 Ser. „Dvaro 

rūmai“.
23.00, 4.00 Bušido ringas.
5.35 Kaimo akademija.
6.00 Deutsche Welle 

pristato: keliautojo 
dienoraštis.

7.00 Skonio reikalas.
7.20, 18.30 

Vyrų šešėlyje.
8.00, 19.00, 5.00 

Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.

9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
10.00, 17.30, 5.40 

Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle 

pristato: keliautojo 
dienoraštis.

11.00, 3.35 Gyvenimas.
12.00, 0.00 Ser. „Netikėtas 

teisingumas“.
14.00, 2.00 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
23.00, 4.20 Laikykitės 

ten. Pokalbiai.
6.00 Lietuvos kūrėjai. 

Steigiamasis Seimas.

7.00 Lietuvos miestai.
8.00 Vantos lapas.
8.30, 5.00 Kaimo akademija.
9.00 Vyrų šešėlyje.
9.30 Skonio reikalas.
10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle 

pristato: greitis.
11.00, 3.35 Lietuvos ženklai 

prie Laptevų jūros.
11.30, 18.30, 3.55 Mūsų 

gyvūnai.
12.00, 0.00 Ser. „Netikėtas 

teisingumas“.
14.00, 2.00 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
16.30, 21.30 

„24/7“.
17.30 Nauja diena.
19.00 Gyvenimas.
20.30 Dok. f. „Paprastas 

prezidentas“.
23.00, 4.20 Laikykitės 

ten. Pokalbiai.
5.20 Mažos mūsų pergalės.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.35 Kūrybingumo mokykla.
8.45 Atspindžiai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50 Klausimėlis.
12.00 Šoka Lietuva.
12.15 Kas geresnio, 

kaimyne?
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Dok. f. „Ištvermiečiai“.
13.10 Metų „Kultūros diena“.
14.05 LMŽ.
14.30 „Mes – Pasaulis“.
15.35 „Dainų dainelės“ 

akimirkos.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 227 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.05 Išpažinimai.
19.35 Dok. ser. „Gyveni-

mas su ugnikalniais“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Spektaklis 

„Mergaitė, kurios 
bijojo Dievas“. 1, 2 d.

23.50 Laisvė ir kūryba.
24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 „Antikvariniai Kašpi-

rovskio dantys“.
6.55 Pirmą kartą.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.35 Kūrybingumo mokykla.
8.45 Dok. ser. „Susipažink 

su mano pasauliu“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 23.45 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Kelias.
13.10 Legendos.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 Dok. ser. „Gyveni-

mas su ugnikalniais“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 LMŽ.
17.40 Dok. f. „Ištvermiečiai“.
17.55 Karaliaus Mindaugo 

krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. „Pieno 
žvaigždės“ – „Žalgiris“.

20.00 Ekologiška.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Dingę be 

žinios“. 11, 12 s.
23.00 Istorijos detektyvai.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Klaipėdos pilies džiazo 

festivalis 2018.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.35 Kūrybingumo mokykla.
8.45 Į sveikatą!
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.05 Klausimėlis.
12.00, 0.50 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Atspindžiai.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.05 Čia – kinas.
14.30 Dok. f. „Vilniečiai. 

Augis Gucas“.
15.00 Dok. f. „Tėvas Stanis-

lovas. Stotis tyloje“.
15.40 „Dainų dainelės“ 

akimirkos.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 228 s.
18.25 Karaliaus Mindaugo 

krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. 
„Juventus“ – „Rytas“.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki muzikos.
21.33 Dok. f. „Depeche Mode“. 

Dvasios miške“.
23.00 Ortodoksų Kalėdų 

dieviškoji liturgija.
1.05 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.02 Širdyje lietuvis.
6.55 Pirmą kartą.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.35 Kūrybingumo mokykla.
8.45 LMŽ.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.05 Klausimėlis.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.10 Kultūringai su 

Nomeda.
14.00, 23.30 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 Dok. ser. „Nepapras-

tas žmonių ir gyvūnų 
ryšys“.

15.25 Dok. ser. „Susipažink 
su mano pasauliu“.

16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 229 s.
18.25 Karaliaus Mindaugo 

krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Elito kinas. V. f. 

„Lemtinga pagunda“.
23.05 Čia – kinas.
0.15 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.02 Klaipėdos pilies džiazo 

festivalis 2018.
6.55 Pirmą kartą.
7.00, 15.50 Animac. ser.
8.45 Ekologiška.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
11.45, 18.50 Klausimėlis.
12.00, 0.35 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Stop juosta.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Pasivaikščiojimai.
14.30 Procesai. Sporto fanai.
14.55 Veranda.
15.25 Mūšio laukas.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 Ser. „Dvynukės“. 230 s.
18.05 Ser. „Kostiumuotieji“.
19.05 Stop juosta.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas. 

V. f. „Velnio meilužė“. 
Biografinė istorinė 
drama. 2016 m.

23.20 Monikos Liu 
koncertas.

0.50 Dabar pasaulyje.
1.15 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Auksinis protas.
7.15 Klausimėlis.
7.30 Dok. f. „Vilniečiai. Au-

dronė Girdzijauskaitė“.
8.00 Dok. ser. „Didingas 

gamtos grožis: 
nacionaliniai parkai“.

8.30 Dok. ser. „Susipažink 
su mano pasauliu“.

9.00 Į sveikatą!
9.30 Ekologiška.
10.00, 20.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio, kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Mūšio laukas.
14.00, 19.00 Euromaxx.
14.30 Gražiausios poetų 

dainos.
16.05 LMŽ.
16.30 Gamina vaikai.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos.
18.30 Procesai.
19.00 Interviu su Irena 

Veisaite.
19.45 „Dainų dainelės” 

akimirkos.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Svajonių komanda“.
22.50 Koncertas.
0.30 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Dok. f. „Ištvermiečiai“.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Širdyje lietuvis.
9.55, 19.25 Pirmą kartą.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Lietuva mūsų lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus 

(Kalvarijų) Šv. Kryžiaus 
Atradimo bažnyčios.

13.45 Šventadienio mintys.
14.15 Klausimėlis.
14.30 V. f. „Vaikystė 

paikystė“.
16.00 „Mes – Pasaulis“.
17.10 Muzikinis intarpas.
17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Žiemojimas su opera. 

Opera, quo vadis?
20.30 Panorama.
21.00 Žiemojimas su 

opera. Giuseppe 
Verdi. Opera „Kaukių 
balius“.

23.20 Kartojimai.

12  /  TV programa
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Avi nas
Atei nan čiais me tais itin rū pės san ty kiai 

su drau gais, bend ra min čiais, ko lek ty vu. Ieš-
ko si te sa vo vie tos ir mi si jos vi suo me nė je, 
bend ruo me nė je. Su vok si te, kad atė jo me tas 
veik ti kar tu su ki tais, įsi trauk ti į gru pę, ati-
tin kan čią jū sų sie kius ir ver ty bi nes nuo sta-
tas. Ga li pa vyk ti daug nu veik ti, iš po pu lia rė-
ti. Vis gi šis tas kei sis ar tė jant va sa rai ir tę sis 
be veik iki rugp jū čio. Ban dy mai pra tur tė ti 
neat siž vel giant į ga li mas pa sek mes, tuš ti 
pa ža dai, int ri gos ga li pa kenk ti jū sų re pu ta-
ci jai, su ga din ti ar ti mus san ty kius. Pa vy das, 
go du mas bei klai dos me tų pa bai go je ga li 
pa lik ti ir ki tų ne ma lo nių pa sek mių.

Jau tis
Tai ga li bū ti nau jos kar je ros me tai, jei 

esa te pa si ren gę siek ti rim to tiks lo, im tis at-
sa ko my bės, ne veng ti pro fe si nių po ky čių. 
Ga li te pa dė ti il ga lai kės veik los pa grin dą ir 
už si tik rin ti už dar bio šal ti nį ne vie niems 
me tams. Prieš fi nan siš kai įsi pa rei godami, 
imdamiesi bran gaus pro jek to pasistenkite 
iša na li zuo ti in for ma ci ją, do ku men tus, vis-
ką iš siaiš kin ti. Va sa rą pa si ju si te po pu lia res-
ni tarp ap lin ki nių, ko lek ty ve ar vi suo me nė-
je, vis gi ne de rė tų per ne lyg at si pa lai duo ti ir 
vi sais pa si ti kė ti ar nau do tis ki tų pa tik lu mu. 
Ru duo tu rė tų bū ti dar bin gas. Ge rus vai sius 
ga li at neš ti tai, kas pra dė ta me tų pra džio je.

Dvy niai
Šie me tai pa kvies vi sa pu siš kai at si nau-

jin ti. Įgy si te ne ma žai ži nių, ge bė ji mų in for-
ma ci nių tech no lo gi jų sri ty je. In te lek ti nė, 
moks li nė veik la taip pat stip riai įtrauks, 
leis ne ma žai nu veik ti. Jaut res nės, pa žei-
džia mes nės sri tys bus san ty kiai su par tne-
riu, san tuo kos ry šiai. Iš ryš kės tai, kas yra 
ge riau sia, su vok si te, kas jū sų ry šy je blo-
giau sia. Ga li mi iš ban dy mai, po ku rių esa mi 
san ty kiai nu trūks ar ba, prie šin gai, su tvir-
tės. Va sa rą ga li te ne kar tą at si dur ti dė me sio 
cent re, o vė liau ga li at si ras ti pro gų pikt nau-
džiau ti uži ma ma pa dė ti mi. Sa vo au to ri te tą 
iš sau go si te, jei tvir tai lai ky si tės etiš kų ver-
ty bių ir įsta ty mų, gerb si te žmo gaus tei ses.

Vė žys
Apims ir vis stip rės po ky čių troš ku lys. Vis 

dėl to ne ri mo, stre sų dėl per mai nų neiš veng-
si te, nes vyks tant kai tai sau gu mo ir sta bi lu mo 
po rei kis bus su pur ty tas. Jei no ri te nau jų ga li-
my bių ir per spek ty vų, teks rim tai pa si mo ky ti 
mo der nių tech no lo gi jų. Teks pri si tai ky ti prie 
ki to kio po žiū rio į var to ji mą, žmo gaus tei ses, 
ko lek ty viš ku mą. Pa va sa rį ga li te pa keis ti dar-
bą ar pa rei gas, gau ti ne ti kė tų veik los pa siū ly-
mų. Va sa rą ga li te už megz ti pui kią par tne rys-
tę. Vis gi pa vo jai ty kos ke lio nė se bei įsi trau kus 
į bend ra vi mą su su kčiais. Me tų pa bai ga ža da 
aist rų, verž lu mo, kū ry bi nio po lė kio ar po ky-
čių, su si ju sių su vai kais.

Liū tas
Šie me tai iš ryš kins jū sų po zi ci ją tarp ki tų 

to pa ties sie kian čių as me nų, ska tins kon ku-
ruo ti. Sa vi mei lę glos tys ro do mas dė me sys, 
pel ny tas po pu lia ru mas. Vie ni opo nen tai at-
si durs jū sų pu sė je, ki ti – prie šiš ko je. Komp-
ro mi są ras ti bus tik ras me nas. Pui ku, jei ge-
ba te pro tin gai per teik ti sa vo po žiū rį, tiks lus, 
dip lo ma tiš kai bend ra dar biau ti bei ne sto-
ko ja te to le ran ci jos ir kant ry bės. Daug lems 
įvaiz dis. Su par tne riu, su tuok ti niu pa tir si te 
di de lį džiaugs mą, iš si pil dys jū sų sva jo nė, at-
si ras dar dau giau bend rų in te re sų. Va sa ros 
pra džia bus ra mes nė, po gim ta die nio tap si te 
la bai ak ty vūs ir ener gin gi, veik lūs.

Mer ge lė
Ruoš ki tės dar by me čiui, nes tin gi niau ti 

ne teks nė vie nam, ku ris tu ri svei ka tos dirb-
ti. Su vok si te, jog rei kia op ti mi zuo ti, mo der-
ni zuo ti dar bo pro ce sus, dieg ti skait me ni nes 
tech no lo gi jas, dirb ti nu ma tant per spek ty vą. 
Va sa rą la bai svar bi taps par tne rys tės, san-
tuo kos sri tis. Sau go ki te, bran gin ki te ry šius, 
jei gu jums jie yra svar būs. Ge bė ki te at leis ti, 
bū ki te su pra tin gi. Bū tų pui ku per atei nan-
čius me tus įpras ti sis te min gai spor tuo ti, 
svei kai mai tin tis, rū pin tis svei ka ta, iš vaiz-
da. Ru de nį no riai, kū ry bin gai ir daug dirb-
si te. Jū sų šir dį džiu gins su lieps no ju si mei lė, 
ro man tiš ki ger bė jai ar ba vai kų pa sie ki mai 
įvai rio se sri ty se.

Svars tyk lės
Ant slenks čio – kū ry bos, sa vi raiš kos, mei-

lės me tai. Daž niau ro dy si te ini cia ty vą iš gir dę 
apie so cia li nius, kū ry bi nius pro jek tus, ak ty-
viau da ly vau si te vi suo me ni nė je veik lo je, 
kon kur suo se. Kai ku rie iš jū sų ims gal vo ti 
apie šei mos pa gau sė ji mą ar ba sa vo vai kų ta-
len tų ug dy mą, rim tes nį vi sa pu siš ką jų la vi ni-
mą. Sus tip rė ju siu ak ty vu mu, žais min gu mu 
ža vė si te ger bė jus. Ti kė ti na, kad į jū sų gy ve ni-
mą ateis mei lė ar ba tė vys tė, mo ti nys tė. Va sa-
rą dau giau dė me sio skir si te svei ka tai. Ru duo 
ža da aug sian tį as me ni nį po pu lia ru mą. Tu rė-
tų džiu gin ti nau jo vės dar be, kū ry bo je. Me tų 
ga le pa ge rin si te gy ve ni mo są ly gas.

Skor pio nas
Nau jo vės ypač ver šis į as me ni nį gy ve ni-

mą. Kai ku rie pa si ryš pa keis ti gy ve na mą ją 
vie tą, įsi gy ti būs tą, su kur ti šei mą. Ki ta ver-
tus, šiuo lai ko tar piu bus žy miai leng viau pa-
leis ti ar ti mus žmo nes. Kai kas ge rins gy ve ni-
mo są ly gas, kai kas ne be no rės grįž ti rea liai 
dirb ti į įstai gas ir ban dys to liau dirb ti iš na-
mų. Va sa ra – mei lės ir vai kų me tas. Re gis, 
jū sų as me ni nis gy ve ni mas nu švis ryš kes nė-
mis spal vo mis. Vers lo sri ty je bus ap gau lin gų 
pa gun dų su pa sek mė mis. Me tams bai gian-
tis bū si te ypač darbš tūs, kan dūs ir pa šė lę, 
bet ko kia kai na sie kian tys už si brėž to tiks lo, 
triuš ki nan tys kliū tis. Sau go ki tės trau mų.

Šau lys
Atei na per mai nin gi, prieš ta rin gi me-

tai. Skin si te anks tes nių poel gių ir veiks-
mų vai sius, pa tir si te pa sek mes. Tai tu rė tų 
jus pa ska tin ti keis tis, ap si va ly ti, per dė lio ti 
prio ri te tus, per žiū rė ti ver ty bes. Jei gu tu ri te 
pa kan ka mai įgū džių nau do tis skait me ni nė-
mis tech no lo gi jo mis, ver ta pra dė ti veik lą, 
ne var žan čią jū sų mo bi lu mo, tuo met vie nu 
me tu ga lė si te ir pa ke liau ti, ir pa dir bė ti. Ži-
niask lai dos, rek la mos, lo gis ti kos, mo ky mų 
sri tys ypač tiks va sa rio mė ne sį ir ru de nį, 
o kū ry bi nė ir pe da go gi nė veik la – ba lan-
dį. Už megz ti bend ra dar bia vi mą, vers lo 
par tne rys tę ar su si tuok ti pa lan kes nė pir-
mo ji me tų pu sė.

Ožia ra gis
Daug dė me sio skir si te sa vo ap lin kai ir 

sa vi jau tai. Jau ku rį lai ką kau pė tės at si nau-
jin ti, tad kai tik pra dė si te, po tru pu tį ryš kės 
re zul ta tai. Jei at nau ji na te na mus, įne ši te į 
sa vo erd vę ža vaus mo der nu mo, iš ra din gu-
mo, pir me ny bę teik da mi funk cio na lu mui. 
Ge bė ji mas nau do tis IT, mo der nia tech ni ka, 
so cia li nių tink lų siū lo mo mis per spek ty vo-
mis, pa dės jums dau giau už si dirb ti, o gal būt 
ir įkur ti sa vo vers lą, pa si reikš ti įvai riuo se 
pro jek tuo se, im tis labdaringos veik los. Va-
sa ros mė ne siais dau giau dė me sio teks skir ti 
šei mai, vie naip ar ki taip jai pa dė ti, o ru de nį 
vi sa gal va ner si te į dar bus, moks lus.

Van de nis
Pra si dė jo nau jas cik las ir tai reiš kia, kad 

bū ti nai at si nau jins kaž ku ri gy ve ni mo sri-
tis, įgy si te dau giau ener gi jos to bu lin ti sa ve, 
siek ti tiks lo. Re gis, kei sis drau gų ra tas ar ba 
dar bo ko lek ty vas, pra dė si te nau ją veik lą. 
Tai ga li bū ti dar bas, stu di jos, pro jek tas ar ba 
nau jas po mė gis. Tai, ką pra dė si te pa va sa rį, 
sėk min gai tę si te ru de nį, nors va sa rą ga li 
apim ti abe jo nės. Ru de niop ga li mas vi di nis 
są my šis dėl in di vi dua lios erd vės po rei kio ir 
spau di mo at si ver ti ki tiems, pa si ti kė ti ko lek-
ty vo ga lia ir ge ra va lia. Pa tir tos ne sėk mės 
trauk sis į praei tį. Ru duo pa ska tins siek ti 
per mai nų sri ty se, ku rio se jų iš ties rei kia.

Žu vys
Daž niau pa gal vo si te apie svei ka tą, dva-

sin gu mą, tik rą sias ver ty bes. Ban dy si te už-
glais ty ti kai ku rias klai das ar žaiz das, at si-
sa ky ti to, į ką lai kė tės įsi ki bę, nors skau di no, 
ne ten ki no, iš si sė mė. Ga li bū ti, kad la bai 
su si do mė si te ezo te ri ka, dva si nė mis teo ri-
jo mis, pa sau lio re li gi jo mis, fi lo so fi ja, jo ga, 
vir tua lia rea ly be. Ak ty viau dirbs žmo nės, 
su si ję su ge ne ti kos moks lu, far ma ci ja, me di-
ci na, epi de mio lo gi ja. Do mins lab da ros pro-
jek tai, sa va no rys tė. Vis gi ener gi jos tu rė si te 
ne daug, to dėl ne pa gal jė gas ne ža dė ki te, ne-
pla nuo ki te. Va sa rą pa ju tę ak ty vu mo, drą sos 
pliūps nį nea ti dė lio ki te pla nų, su skub ki te 
im tis rea lių nau jo vių.

2021-ie ji – Me ta li nio bal to jo jau čio me tai
Ki tą met ža da ma dau giau lais vės, nau jo vių, vi suo me niš ku mo. Dik ta to riš ką val dy mo sti lių po tru pu tį keis lanks-

tes nis, so li da res nis, drau giš kes nis po žiū ris į vi suo me nę, vers lą, dar buo to jus. Ra sis dau giau ga li my bių, kaip de rin-
ti dar bą ir šei mą, kaip nuo lat to bu lė ti, kad mo der nios skait me ni nės tech no lo gi jos tap tų gy ve ni mo da li mi. Gau sės 
nau jo vių, su si ju sių su eko lo giš kos ener gi jos iš ga vi mu, elekt ro mo bi liais, ro bo ti za ci ja, me di ci na, ge ne ti ka, far ma-
ci ja. Bus pra dė ta ak ty viau dieg ti tai, kas moks lo jau su kur ta. Spren džiant dėl po ky čių svar bu įžvelg ti per spek ty-
vą ir ne pa min ti es mi nių ver ty bių.

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

1889

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

2682

Pigiai – kokybiškas sausas 
skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, juodalksnines 
stambias supjautas ir nepjautas 
(pakais) atraižas, smulkias 
atraižas prakurams, pjuvenas 
didmaišiais. Greitai pristato. 
Tel.: 8 610 45 504.

1829

Mažiausia kaina – lapuočių 
sukapotas ir rąsteliais malkas, 
juodalksnines atraižas pakais ir 
supjautas. 
Tel. 8 602 09 301.

1831

Beržines ir alksnines malkas, 
atraižas pakais ir supjautas, 
pjuvenas didmaišiais. Veža nemo-
kamai. 
Tel. 8 690 27 280.

1832

Beržines, alksnines, ąžuolines 
skaldytas malkas, rąstelius, 
atraižas stambias ir prakurams, 
pakais arba supjautas. 
Tel. 8 609 73 915.

2735

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

„Lada Niva“ automobilį (domina 
įvairios būklės).
Tel. 8 623 85 571.

2950

Šienapjovę FORTSCHRITT ir 
jos pjaunamąją, didžiuosius 
spudulinius presus KIRGISTAN, 
JOHN DEERE, DEUTZ FAHR, 
CLAAS, WELGER, SIPMA, 
ritininius presus PRP 1,6.
Tel. 8 686 37 339.

2268

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

Suvirinimo aparatą (traktorinis, 
sukamas elektros variklio (7,5 
kW, 1460 aps. per min.), variniai 
6 m kabeliai, 350 Eur).
Tel. 8 620 12 708.

2949

Paršelius.
Tel. 8 624 81 115.

2943

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

555

Šienainio ritinius.
Tel. 8 616 40 850.

2420

Malkas: eglines, drebulines – 19 
Eur už erdm, alksnines – 20 
Eur už erdm, beržines – 23 Eur 
už erdm, ąžuolines – 27 Eur 
už erdm, uosines – 28 Eur už 
erdm. Veža rąsteliais, kaladėmis, 
sukapotas. 
Tel. 8 686 94 789.

1359

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

Skaldytas uosines, alksnines 
ir beržines malkas, stambias 
supjautas atraižas (ir pakais) ir 
smulkias atraižas prakurams, 
alksnines pjuvenas. Malkas 
supjauna reikiamo ilgio. Įvairi 
statybinė mediena. Pristato 
patogiu laiku. 
Tel.: 8 641 78 208, 
8 646 61 001.

1890

Sausas skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, įvairias atraižas. Kiekį 
matuoja vietoje.
Tel. 8 645 34 667.

1830

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

PARDUODA

PERKA

Tel.: 8 682 60 516, (8 447) 71 085. Užsk. 2492

KROSNINIS KURAS PASTATAMS ŠILDYTI

Ap si lan ky ki te ar ba re gist ruo ki tės 
in ter ne tu bei te le fo nu jau da bar!

Dar vi no g. 16–1, Kybartai
tel. 8 648 45 222.
info@sypsenosekspertai.lt.
https://sypsenosekspertai.lt.

8 672 07 050 (J. Ba sa na vi čiaus a. 5, Ma ri jam po lė).
8 671 58 058 (Draus ti nio g. 4-2, Aly tus).
8 670 69 222 (Sta ty bi nin kų g. 3-1, Vil ka viš kis).

Užsk. 2820

In for muo jama, jog ka ran ti no me-
tu UAB „Gru pi nis pir ki mas“ sta ty-
bi nių ir ap dai los me džia gų at siė-

mi mo punk tas veiks tik lau ko te ri to ri jo je ad re su: Gied rių g. 141, 
Bu čiū nų k., Vil ka viš kio r. (už Gied rių per va žos „Re git ros“ link).

Taip pat or ga ni zuo ja mas ir sau gus pre kių pri sta ty mas.
Už sa ky mus ga li ma pa teik ti tel.: 8 671 33 638, 8 671 33 635, el. pa-

štu statyba@grupinispirkimas.lt; info@grupinispirkimas.lt ar ba at si-
nau ji nu sio je in ter ne ti nė je par duo tu vė je www.gru pi nis pir ki mas.lt.

Užsk. 2275

  

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

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

•  durpių briketais.

Prekiaujame 
•  akmens anglimis

Gera
 

kai
na 

Užsk. 35

Sutaupykite iki 150 Eur!
Užsisakykite dabar, 

pradėkite mokėti pavasarį!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(„Feliksnavis“, „Buiteka“, 
„Traidenis“, „August“, 

„Švaistė“, „Biomax“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai.
10 metų garantija!

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvyksta, nemokamai 

konsultuoja visoje Lietuvoje!
DIRBA IR SAVAITGALIAIS.

Tel. 8 686 80 106.
Užsk. 1269

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

Užsk. 2555

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

Anglys saugomos angare.
Užsk. 1285

Užsk. 470

Užsk. 1535

Perkančiosios 
organizacijos 
rekvizitai: 
pavadinimas, 
kodas, pašto 
adresas, telefono 
numeriai, 
elektroninio pašto 
adresas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
Kazlų Rūdos regioninis padalinys, 
įmonės kodas 132340880, adresas: 
Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda, 
tel. (8 343) 98 921, el. p. kazlu.ruda@vmu.lt.

Nekilnojamųjų 
daiktų paskirtis, 
pavadinimas ir 
pageidaujama 
nekilnojamųjų 
daiktų buvimo 
vieta, pirkimo 
būdas

Perkama žemė, skirta naujiems miškams 
įveisti. Pageidaujama žemės buvimo 
vieta: perkančiosios organizacijos 
administruojamoje teritorijoje – vienoje iš 
šių Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos 
ir Vilkaviškio rajono savivaldybių 
kadastrinių vietovių: Balsupių, Baraginės, 
Buktos, Daugirdų, Daukšių, Gavaltuvos, 
Gudelių, Igliaukos, Igliškėlių, Kumelionių, 
Liudvinavo, Mokolų, Netičkampio, 
Padovinio, Patašinės, Puskelnių, Sasnavos, 
Smilgių, Šunskų, Šventragio, Valavičių, 
Varnabūdės miško, Želsvos, Agurkiškės, 
Antanavo, Ąžuolų Būdos, Bagotosios, 
Bebruliškių, Braziukų miško, Būdos, 
Griešių miško, Jankų, Jūrės, Katinų, 
Kazlų, Plutiškių, Sarapinų, Višakio Rūdos, 
Aistiškių, Akmenynų, Brukų, Jungėnų, 
Jusevičių, Liubavo, Mockų, Salaperaugio,  
Sangrūdos, Senosios Radiškės, Tarprubežių, 
Trakiškių Alksnėnų, Alvito, Bartninkų, 
Dailučių, Daržininkų, Girėnų, Gižų, 
Gražiškių, Gudkaimio, Karalių, Karalkrėslio, 
Keturvalakių, Klausučių, Lakštučių, 
Matlaukio, Paežerių, Patilčių, Pajevonio, 
Piliakalnių, Pilviškių, Serdokų, Sūdavos, 
Šiaudiniškių, Vištyčio. Pirkimas vykdomas 
skelbiamų derybų būdu.

Pasiūlymų ir 
nekilnojamųjų 
daiktų dokumentų 
pateikimo terminai 
(ne trumpiau 
kaip 25 dienos 
nuo skelbimo 
paskelbimo 
dienos)

Pasiūlymus su parduodamos žemės 
dokumentais galima teikti iki 2021 m. sausio 
29 d., 9 val.
Jei kandidato pasiūlymas ir parduodamos 
žemės dokumentai gaunami pasibaigus 
perkančiosios organizacijos skelbime 
nustatytam terminui, šie dokumentai 
grąžinami juos pateikusiam kandidatui, 
išskyrus atvejus, kai pasiūlymai pateikiami 
elektroninėmis priemonėmis.

Interneto adresas, 
kuriuo pasiekiami 
pirkimo 
dokumentai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos interneto 
svetainėje www.vivmu.lt skyriuje 
„Skelbimai“, „Žemės pirkimai“.

Kita svarbi 
informacija.

–

Dėl žemės, skirtos naujiems 
miškams įveisti, pirkimo

Užsk. 2927
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Montuoja nuotekų, valymo 
įrenginius, tiesia vidaus, lauko 
nuotekų vamzdžius, atlieka 
visus melioracijos darbus, rauna 
kelmus. Tel. 8 672 03 000.

3120

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

259

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

575

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

1873

Greitai bei kokybiškai gamina ir 
įstato nerūdijančio plieno įdėklus 
į paprastus bei pristatomus 
apšiltintus kaminus. 
Tel.: 8 610 85 100, 
8 634 64 490.

2838

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

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

85

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

82

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

2018

Mobilivalykla.lt – minkštųjų 
baldų, kilimų, čiužinių, 
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

Valo kaminus, katilus, šildymo 
sieneles, židinius. Restauruoja 
arba atstato kaminus. Dirba 
visomis savaitės dienomis.
Tel.: 8 608 34 414,
8 696 39 354.

1783

Vairavai išgėręs? Susigrąžink 
vairuotojo pažymėjimą greičiau. 
Alkoblokų nuoma, montavimas.
Tel. 8 659 92 202.

2880

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

642

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

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

763

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

219

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

2269

Superka įvairios būklės 
automobilius. Nuomoja 
priekabas (automobilinę ir vežti 
gyvuliams). 
Tel. 8 653 89 146.

2199

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

1657

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

1111

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

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

2279

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

568

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

1615

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

1613

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

1614

Visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar 
po avarijos. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 637 96 853.

1612

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

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

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

3580

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

33

Įmonė tiesiogiai – galvijus geromis 
kainomis. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima.
Tel. 8 613 79 515.

876

UAB „Galvex“ brangiai – pienu 
girdomus mėsinius juodmargius, 
belgų mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc. 
PVM priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 699 75 181.

36

UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius 
– (iki 1,50 Eur už kg), telyčias – 
(iki 1,45 Eur už kg), karves – (iki 
1,20 Eur už kg), galvijus auginti 
(100–400 kg). Moka PVM.
Tel.: 8 601 34 337,
8 611 22 874.

2668
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SIŪLO DARBĄ

Tegul didelę širdies gėlą sušvelnina nuoširdi užuojauta, 
draugiška atjauta ir palinkėjimas stiprybės.
Dėl mamos Petronėlės ŠAUKEVIČIENĖS mirties nuoširdžiai 
užjaučiame velionės dukrą Vilmą ir sūnų Kęstutį su šeimomis.
Buvę bendradarbiai

2951

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą.
Dėl Petronėlės ŠAUKEVIČIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionės dukrą Vilmą ir sūnų Kęstutį bei jų artimuosius.
Klampučių kaimo bendruomenė

2952

Žmogus – tik žemės svečias ir turi jis sugrįžt namo...
Dėl Petronėlės ŠAUKEVIČIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionės vaikus ir jų šeimas.
Kaimynai Černauskai

2953

Dėl mylimos mamytės Joanos RICKIENĖS mirties nuoširdžiai 
užjaučiame velionės sūnų Juozą su šeima ir visus artimuosius. 

Krupavičiai, Sabulienė, Banioniai
2954

Visada mama liks su Jumis, nors žodžiais ir neprakalbės.
Pavasarį – žieduos švelniuos, rudenį – lapų šlamesy.
Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Vilmą 
Sakatauskienę, jos šeimą ir artimuosius dėl brangios mamos-
uošvės-močiutės mirties.
Klampučių mokyklos klasės draugai

2955

Žmogus – tik žemės svečias, ir turi jis sugrįžt namo. Bet kaip 
sunku išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas atgalios.  
Dėl Apolinaro MAJAUSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio 
žmoną, vaikus bei artimuosius.
Virbalio parapijos choras

2956

Negrįžtamai išeina artimieji, ir niekada nesutiksi jų gyvenimo 
kely. Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti, pabūt su tais, 
kurių susigrąžinti negali...
Dėl Vytauto BLAŽIULIONIO mirties užjaučiame velionio šeimą.
Bebrininkų kaimo bendruomenė

2957

Dėl Onutės ABRAITIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame velionės 
dukrą Jūratę ir anūkąVytautą.

A. ir B. Tumėnai
2957

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalyti 
Jūsų skausmu. Mes negalime įveikti būties, bet norėtume 
padėti savo buvimu.
Dėl Romo SAVICKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną 
Onutę ir artimuosius.
Sodų bendrijos „Paskenduolė“ kaimynai

2958

Būtis – tik sapnas, buvo – ir nėra. Praeina viskas, gęsta net ir 
žvaigždės... Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta, bet skausmas 
jo gilus kaip visata.
Dėl bendruomenės nario Valdo SAKALAUSKO mirties nuoširdžiai 
užjaučiame velionio artimuosius.

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“
2959

UŽJAUČIAME

ĮVAIRŪS

PERKA

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

Dovanoja gražius 5–6 mėn. 
kačiukus. 
Tel. 8 637 30 303.

2922

Reikalingas traktorininkas.
Tel. 8 613 85 200.

2783

Kai mo bend ruo me nė „Za ny la“ pa gal Ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci-
jų ir bend ruo me ni nės veik los stip ri ni mo 2020 me tų veiks mų pla no 
įgy ven di ni mo prie mo nę „Stip rin ti bend ruo me ni nę veik lą sa vi val dy-
bė se“ šiais me tais įgy ven di no pro jek tą „Elekt ros ins ta lia ci jos at nau-
ji ni mas bend ruo me nės „Za ny la“ pa sta to I aukš te“. Lė šas pro jek to 
įgy ven di ni mui sky rė Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė. Pro jek to ver tė 
1142 Eur. Už gau tas lė šas bu vo pa keis ta pastato I aukš to elekt ros ins-
ta li aci ja.

Bend ruo me nės ta ry ba
Užsk. 2948
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Astrologinė prognozė / 01-04 – 01-10
Avi nai ga li iš spręs ti ak tua lų klau-
si mą, su si ju sį su dar bu ar svei-
ka ta. Sten ki tės dėl vis ko tar tis 
tai kiai, aiš kiai ar gu men tuo ki te 
sa vo po zi ci ją. Ste bė ki te įvy kius, 
ana li zuo ki te klai das.

Jau čiai ge bės su de rin ti in ten sy-
vią veik lą ir stip rius jaus mus. 
Iš gir si te ver tin gų pa ta ri mų ir pa-
tys juos no riai teik si te. Ti kė ti nas 
emo ci nis stre sas, jei ne si val dy si-
te, maiš tau si te.

Dvy niai su ypa tin gu įkvė pi mu 
sieks ma te ria li nės ge ro vės, kom-
for to. Skir ki te dau giau lai ko sau 
ir šei mai, svei ka tai. Jums ga li 
pa siū ly ti san do rį, ku rio ne de rė-
tų priim ti neį si gi li nus.

Vė žiai tu rė tų įsi klau sy ti į ver tin-
gą in for ma ci ją. Ar šius opo nen-
tus įveik si te tik tvir tais fak tais. 
Bū ki te bud rūs, nes neiš veng si te 
veid mai niš ku mo, są moks lo teo-
ri jų pir ši mo.

Liū tų lau kia ne leng vi dar bai, rei-
ka lau jan tys at sa kin go po žiū rio. 
Ga li mos ak tua lios nau jie nos, ta-
čiau ir de zin for ma ci jos ne stigs. 
Pa sis ten ki te at skir ti me lą nuo 
tik ro vės.

Mer ge lėms svar būs įvy kiai 
ju dės di dė jan čiu tem pu. Jums 
rei kės ko lek ty vo pa lai ky mo ir 
bend ra dar bia vi mo, jei vyk do te 
ko kį nors su ma ny mą. At lik si te 
tai, ką su pla na vo te.

Svars tyk lėms ver tė tų ob jek-
ty viai įver tin ti sa vo ir ar ti mų jų 
fi nan si nes ga li my bes. Išaiš kės 
ap lai du mo ar praei ties klai dų 
pa sek mės. Bū ki te ap dai rūs tvar-
ky da mi bu hal te ri nius rei ka lus.

Skor pio nus slėgs rū pes čiai ir 
bus ne leng va. Ma žiau kal bė ki te, 
dau giau klau sy ki te. Ga li te pa-
ste bė ti pink les. Jū sų pa stan gas 
vai ni kuos sėk mė, tik tu rė ki te 
kant ry bės įveik ti pro ble mas.

Šau liai ne tu rė tų at si pa lai duo ti, 
dels ti, nes ga li nu ken tė ti jū sų in-
te re sai. Svar bu ne tik pla tūs už-
mo jai, bet ir po zi ci jos aiš ku mas, 
veiks mų konk re tu mas. Var gins 
už ku li si nės klas tos.

Ožia ra giai su stip rins au to ri te tą, 
pa ge rins per spek ty vas. Ki ta ver-
tus, teks at sa ky ti už ne ko rek tiš-
kus žo džius ar veiks mus. Augs 
no ras pra mo gau ti. Pra var tu ati-
trūk ti nuo dar bų, at si pa lai duo ti.

Van de nių svei ka ta bus leng vai 
pa žei džia ma. Iš pa žįs ta mo žmo-
gaus gau ta in for ma ci ja pa dės 
ge rin ti ak tua lius rei ka lus, iš veng-
ti nuo sto lio. No riai siek si te ži nių, 
ne stigs jau kių sva jo nių.

Žu vims pri reiks drau giš ko pa-
lai ky mo at si ko vo jant pra ras tas 
po zi ci jas. Svar bu bū ti ap si spren-
du siems ir ne si blaš ky ti. Įst ri gę 
ar dėl ap ri bo ji mų, li gos ati dė ti 
rei ka lai vis dar ne pa ju dės.

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 gruodžio 18 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 2743 ir 8391. 

s

Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Ar praneštumėte policijai 
apie šventinį susibūrimą pas 
kaimynus?

Spręsčiau pagal situaciją. 
48 (43 %)

Tikrai ne. 44 (39 %)

Be abejo. 16 (14 %)

Aš pats (-i) turėsiu svečių. 
5 (4 %)

Tokios tylios metų pabaigos dar nebuvo. Ir miesto sode gražu, bet tuščia.
 Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

Gruodžio 31-oji – 
Blogų minčių atsikratymo diena

Sausio 1-oji – 
Naujieji metai
Lietuvos vėliavos diena

Sausio 4-oji – 
Pasaulinė Brailio diena

DIENOS

Gruodžio 31 d. 
Gedganta, Gedgantas, Gedgantė, 
Melanija, Melanijus, Silva, Silvas, 
Silvestra, Silvestras, Silvija, Silvijus

Sausio 1 d. 
Arvaida, Arvaidas, Arvaidė, Arvaldas, 
Arvaldė, Eufrozina, Mečislovas, Mečys

Sausio 2 d. 
Gailius, Gailutė, Jukundas, Mažvydas

Sausio 3 d. 
Genovaitė, Kangailas, Kangailė, 
Kangeda, Kangedas, Vida, Vidas, 
Vidgailas, Vidgailė, Vidginas, Vidginė

Sausio 4 d. 
Arimantas, Arimantė, Armantas, 
Armantė, Armina, Arminas, Arminta, 
Armintas, Benedikta, Titas
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s
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VARDINĖS

Pas ku ti nė me tų pa ra snie go pus ni mis 
tik rai ne nu džiu gins. Vy raus de be suo ti, 
bet be kri tu lių orai. Ple vens silp nas vė-
jas, tem pe ra tū ra lai ky sis apie 0–2 laips-
nius ši lu mos.

Atė ję Nau jie ji orų sri ty je di de lių 
per mai nų neat neš. Bus ap niu kę, pūs 
ne stip rus šiau rės va ka rų vė jas, o tem-
pe ra tū ra mi ni ma liai pa že mės: vi są pa-
rą svy ruos nuo 0 iki 2 laips nių šal čio. 
At sar giai – vie to mis bus sli du. Kai kur 
Lie tu vo je nu ma to mi kri tu liai, bet Su val-
ki jos jie grei čiau siai ne pa sieks.

Šeš ta die nį dan gus iš liks niū rus, jau 
ža da pa bir ti ir snai gių. Vė jas pa si suks iš 
pie tų ir šiek tiek su stip rės. Tem pe ra tū-
ra nak tį bus 0–3 laips niai šal čio, die ną 
lai ky sis apie 0 laips nių.

Sek ma die nį tem pe ra tū ra ims kil ti, 
ir snie gą vėl pa keis lie tus.

Nau jie ji – be snie go
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ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Ožiaragis (12 22–01 19)

Pilnatis iki sausio 5 d.

08:42
16:02
07:20

Atkelta iš 2 p.

 Dau gė ja vo kiš kos tech ni kos
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos bei Prieš-

gais ri nės tar ny bos va do vai ir to liau bend-
rau ja su la bai drau giš kai nu si tei ku siais 
Vis be ko vo kie čiais. Šie ne tgi no rė jo at vyk ti 
ap mo ky ti mū sų ug nia ge sius dirb ti su gau ta 
tech ni ka, ta čiau tam su truk dė ka ran ti nas.

Vie tos ug nia ge sių vir ši nin kas Sas cha 
Stel mas zyk, la bai sten gę sis, kad autocister-
na ati tek tų mū sų ra jo no Sa vi val dy bei ir rū-
pi nę sis jos par ga be ni mu, pa ruo šė vaiz do 
me džia gą apie au to mo bi lio eksp loa ta ci ją, 
o va sa rą, pan de mi jai pa si bai gus, pa ts pa ža-
dė jos at vyk ti į Vil ka viš kį su si pa žin ti su vie-
tos ug nia ge sių po rei kiais.

] Iš Vo kie ti jos par va ry ta au to cis ter na 
ati teks So dė nų ko man dai, nes į ki tus kai-
mo ug nia ge sių ko man dų ga ra žus ne tilps 
dėl sa vo aukš čio. So dė niš kių tu ri mas 
taip pat vo kiš kas pa na šaus am žiaus „Ive-
co Ma gi rus“, tal pi nan tis pust re čios to nos 
van dens, sa vo ruož tu iš ke liaus Raus vės 
ko man dai. Pas ta ra sis au to mo bi lis prieš 
po rą me tų taip pat bu vo nu pirk tas ra jo no 
Sa vi val dy bės lė šo mis ir pa kei tė ga ra že sto-
vė ju sį se ną ir ne tal pų GAZ-53.

La biau siai nau jos au to cis ter nos rei kia 
Pil viš kių ko man dai, ta čiau pir miau siai 
rei kė tų iš spręs ti pa tal pų pro ble mą, mat 
že ma me pil viš kie čių tar ny bi nia me ga ra že 
tel pa tik se na sis GAZ-53.

Ra jo no ug nia ge siai ga vo dar 
vie ną vo kiš ką au to cis ter ną

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

Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 113 
skaitytojų.
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