
Daugiabučio gy ven to jai bruz da 
dėl kon tei ne rių aikš te lių
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Vil ka viš kio ra jo ne pra dė jus įgy-
ven din ti at lie kų inf rast ruk tū ros 
ge ri ni mo pro jek tą, ap si džiau gė 
ne vi si gy ven to jai. Žmo nės ėmė 
vaikš čio ti ap link nau jai ren gia-
mas at lie kų kon tei ne rių sto vė ji-
mo aikš te les su met rais, ma tuo ti 
ir reikš ti pa sta bas ran go vams 
bei sa vi val dos at sto vams.

Jau apie po rą mė ne sių prie Vil ka viš kio dau-
gia bu čių na mų, ga ra žų blo kų, ka pi nių, so dų 
bend ri jų ko mu na li nių at lie kų kon tei ne rių 
aikš te lių ju da dar bi nin kai. Įgy ven din da mi 
Ma ri jam po lės ap skri ties at lie kų tvar ky mo 
cent ro (MAATC) pro jek tą „Ma ri jam po lės 
re gio no ko mu na li nių at lie kų rū šiuo ja mo jo 
su rin ki mo inf rast ruk tū ros plėt ra“ ran go vai 
da ro nau jas ar ba ple čia se nas kon tei ne rių 
sto vė ji mo vie tas.

To kie dar bai nu ma ty ti vi so se pen kio se 
ap skri ties sa vi val dy bė se. Vien Vil ka viš kio 
ra jo ne bus įreng tos ar ba at nau jin tos 167-
ios ko mu na li nių at lie kų kon tei ne rių sto vė-
ji mo aikš te lės, o vi so je Ma ri jam po lės ap skri-
ty je jų bus 685.

Aikš te lės iš tie sų daug kur bu vo ne tvar-
kin gos, iš tru pė ju siu pa grin du, jų ap skri tai 
trū ko. Įgy ven di nus pro jek tą vaiz das tu rė-
tų pa ge rė ti. Juo lab kad nu ma ty ta pa sta ty ti 
nau jus, gra žes nius ir tal pes nius ant že mi-
nius kon tei ne rius, taip pat nu pirk ti tal pyklų 
teks ti lės ga mi niams, o vė liau – ir vir tu vės 
at lie koms.

Ta čiau kol kas ne vi si žmo nės pa ten kin-
ti pa ju dė ju siais dar bais. Gy ven to jai su ju do, 
kad kai kur aikš te lės įren gia mos per ar ti na-
mų, jie bai mi na si po lan gais pa skli sian čio 
šiukš lių dvo ko ir mu sių bir bi mo.

Į re dak ci ją krei pė si Ge di mi no gat vės 
14-a me dau gia bu ty je gy ve nan tys žmo nės. 
29-ių na mo gy ven to jų pa si ra šy ta me laiš-
ke iš reikš tas ne pa si ten ki ni mas dėl nau jos 
kon tei ne rių aikš te lės vie tos. Iki šiol kon tei-
ne riai sto vė jo prie Vil niaus gat vės ša li gat-
vio, o nau jo ji vie ta pa rink ta ar čiau na mo. 
Aikš te lė per kel ta, ro dos, ne di de liu at stu mu, 

vos ke le tą met rų, bet žmo nės tvir ti na, kad 
da bar nuo jų na mo pir mo jo aukš to lan go 
iki aikš te lės kraš to be li ko tik 8,5 m tar pas, o 
įsta ty mai nu ma to to kias aikš te les reng ti ne 
ma žes niu kaip 10 m at stu mu nuo pa sta to 
lan gų ar du rų. Gy ven to jai bai mi na si ir to, 
kad at lie kų su rin ki mo trans por tas rie dės 
per dau gia bu čio kie mą ir lais tys iš šiukš lių 
te kan čius skys čius po na mo lan gais.

Žmo nės su raš tu krei pė si ir į Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ją, mies to 
se niū ni ją. Sa vi val dos at sto vai su rea ga vo į 
gy ven to jų pra šy mą, ap žiū rė jo Ge di mi no g. 
14-o na mo ir dar ke le to ki tų dau gia bu čių 
kon tei ne rių sto vė ji mo aikš te les. Dar bas 
aišk te lė se bu vo su stab dy tas.

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos vyr. spe-
cia lis tas eko lo gas Da rius Bu ni kis paaiš ki no, 
jog si tua ci ja ne bus pa lik ta li ki mo va liai, gy-
ven to jų pre ten zi ja yra pa grįs ta ir bus spren-
džia ma.

– Kon tei ne riai, į ku riuos at lie kas ne ša 
Ge di mi no g. 14 na mo gy ven to jai, sto vė jo 
ir kol kas te bes to vi ant Vil niaus gat vės ša li-

gat vio. Pro jek tuo to jų bu vo pa pra šy ta juos 
pa trauk ti kiek to liau nuo gat vės. Ta čiau 
nau jo ji aikš te lė tik rai su pro jek tuo ta per ar-
ti pa sta to – gal būt to kį spren di mą nu lė mė 
po že me iš ve džio ti in ži ne ri niai tink lai. Bet 
to kiu at ve ju, kai kon tei ne rius no ri ma pa sta-
ty ti ar čiau nei 10 met rų nuo gy ve na mo jo 
na mo, rei kia gy ven to jų su ti ki mo, – aiš ki no 
D. Bu ni kis.

Sa vi val dy bės eko lo gas in for ma vo pro-
jek to už sa ko vą MAATC ir pro jek tuo to ją 
apie ga li mai rei ka la vi mų nea ti tin kan tį at-
stu mą nuo kon tei ne rių sto vė ji mo aikš te lės 
iki gy ve na mo jo na mo.

Va kar į Vil ka viš kį at va žia vo MAATC at-
sto vas, pro jek tuo to jai, tech ni nę prie žiū rą 
at lie kan tis specialistas. 

Ko mi si ja va žia vo ne tik į šią aikš te lę, bet 
ir į ki tas vie tas S. Nė ries, Kęs tu čio, So dų, Vil-
kau jos ir J. Ja no nio gat vė se. Įver ti nus si tua-
ci ją bus spren džia ma, kur ir kaip pa da ry ti 
ko rek ci jas, kad ne bū tų nei pa žeis ti įsta ty-
mai ir žmo nių in te re sai, nei kliu dy tos po že-
mi nės in ži ne ri nės sis te mos.

Nauja atliekų konteinerių stovėjimo aikštelė perkelta nuo gatvės arčiau Gedi-
mino g. 14-o namo. Bet panašu, kad būtino atstumo iki pastato projektuotojai 
neišlaikė. Autorės nuotr.  
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GAT VĖS  MU ZI KA
Ry toj Vil ka viš ky je, kaip ir vi so je Lie tu-
vo je, vyks Gat vės mu zi kos die na. Šie-
met ji ski ria ma pa lai ky ti Uk rai ną. Jau 
8 val. mu zi kan tai už gros prie tur gaus. 
9.30–13 val. J. Ba sa na vi čiaus aikš tė je 
mu zi kuos Did vy žių so cia li nės glo bos 
na mų žmo nės. Prie kul tū ros cent ro 
9–10 val. bus pro ga pa si gro žė ti li ni ji-
niais šo kiais, o iš syk po jų – jau nų jų 
pia nis tų ge bė ji mais. Drą siai stab te lė ki-
te, pa si klau sy ki te, pa lai ky ki te at li kė jus 
šyp se no mis ir padėkokite plo ji mais.

IŠ NY KO
Ke lias sa vai tes Ru si jos link besidrieku-
sios ki lo met ri nės vil ki kų ei lės pa ga liau 
iš ny ko. Net iki Vil ka viš kio jos nu tį so 
po ba lan džio 28 d., kai dėl Ka ra lie nės 
Lui zės til to re mon to bu vo su stab dy tas 
trans por to prie mo nių eis mas per Pane-
munės–Sovietsko vals ty bės sie nos pe rė-
ji mo punk tą ir srau tai bu vo nu kreip ti 
per  Kybartų–Černyševskoje  punk tą. 
Prob le mą pa vy ko iš spręs ti, kai Ru si jos 
pu sė je dir ban tys mui ti nin kai pa di di no 
pra lai du mo ga li my bes ir pa sta ro sio mis 
die no mis jau prii ma po dau giau nei 200 
au to mo bi lių per pa rą.

PA DAN GOS
Dėl tech ni nių kliū čių Vil ka viš kio di de-
lių ga ba ri tų at lie kų su rin ki mo aikš te lė-
je (Šiau rės g. 46) lai ki nai ne prii ma mos 
nau do tos pa dan gos. Pra šo ma jas pri duo-
ti ki to se ap skri ty je esan čio se di de lių 
ga ba ri tų at lie kų su rin ki mo aikš te lė se. 
In for ma ci ją apie ki tas aikš te les ga li te 
ras ti pa spau dę nuo ro dą https://www.
dga sa-za ka.org/dgasa-aiks te les. Pri min-
si me, jog kei čiant pa dan gas se nas ga li-
ma pa lik ti ir au to ser vi suo se, kur jos tu ri 
bū ti priim tos ne mo ka mai.

ŠI FE RIS
Į re zer vi nį Ap lin kos mi nis te ri jos są ra šą 
per nai įra šy ta Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bės ad mi nist ra ci ja ga vo fi nan sa-
vi mą na mų ūkiuo se su si da riu sioms as-
bes to at lie koms tvar ky ti. Iš na mų ūkių 
sa vi nin kų, ku rie per nai re gist ra vo si, 
ap va žia vi mo bū du pla nuo ja ma ne mo-
ka mai su rink ti as bes ti nį ši fe rį. Šiuo me-
tu ren gia mi pir ki mo do ku men tai, vyks 
pa slau gos tei kė jo pir ki mo pro ce dū ros. 
Apie to les nę pro jek to ei gą gy ven to jai 
bus in for muo ti.
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Brangiai perka 
miškus su žeme arba 

išsikirsti.
Tel. 8 675 24 422. 

Užsk. 918

Sa vi val dy bės ta ry bos 
na rių dė me siui!
Ge gu žės 27 d. (penk ta die nį), 10 
val., vyks Vil ka viš kio ra jo no sa vi val-
dy bės ta ry bos po sė dis. Spren di mų 
pro jek tai skel bia mi in ter ne to sve tai-
nė je www.vil ka vis kis.lt.

Po sė dis bus trans liuo ja mas tie sio-
giai Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
„You Tu be“ pa sky ro je.

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

Užsk. 1097

Da ly vaukite ak ci jo je „Gė lės – mū sų mies tui“
Akcija vyks jau rytoj, gegužės 21 d., nuo 9 val.

Žydinčiomis gėlėmis puošime 
Gedimino, Statybininkų ir Nepriklausomybės gatvių tiltus.

Padovanokite ryškiažiedę pelargoniją, kurią pasodinsime ant 
miesto tilto.

Gėles galite atnešti į redakciją (Vilniaus g. 23) arba į Vilka-
viškio knygyną (Gedimino g. 2A).

„San ta kos“ laik raš čio re dak ci ja

s

s

Sei mo na rys lan ky sis 
Vil ka viš ky je
Sei mo na rys Al gir das But ke vi čius ge-
gu žės 23 d. (pir ma die nį), 9–11 val., 
priims gy ven to jus Sei mo na rio biu re 
(J. Ba sa na vi čiaus a. 7).

Užsk. 1114
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MO KY MAI ŪKI NIN KAMS, 
MA ŽOMS PIE NO

IR KT. PER DIR BI MO ĮMO NĖMS
Ma ri jam po lės kraš to Sa ma rie čių drau gi ja

Ge gu žės 24 d., nuo 9 iki 13 val.,
Ge di mi no g. 1, Ma ri jam po lė

Ne mo ka mi vie ši ni mo ren gi niai apie 
pie no pro duk tų ga my bos ri zi kos veiks-
nius bei jų pre ven ci ją, pie no pro duk tų 
sau gos bei ko ky bės už tik ri ni mą Kau no 
tech no lo gi jos uni ver si te to Mais to ins-
ti tu tui įgy ven di nant pro jek tą „Bio lo gi-
nių ri zi kos veiks nių eli mi na vi mas bei 
at si ra di mo pre ven ci ja ga mi nant bal ty-
min gus pie no pro duk tus ūkiuo se bei 
ma žo se įmo nė se“ Nr. 14PA-KK-20-1-
09771-PR001 (truk mė 4 val.). Klau sy to-
jams bus iš duo ti kva li fi ka ci jos to bu li ni-
mo pa žy mė ji mai.

Smul kes nė in for ma ci ja ir re gist ra ci-
ja tel. 8 685 06 169, info@rakorda.com.

Užsk. 1106

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nu rie dė jo į upę
Ant ra die nį Vil ka viš kio cent re įvy ko gan 
lai min gai pa si bai gu si ne lai mė, su lau ku si 
smal suo lių dė me sio.

Į „Eol to“ par duo tu vę už sa ky mą at ve žęs 
trans por to ir lo gis ti kos fir mos „Pri ma Li ne“ 
kur je ris au to mo bi lį pa si sta tė kny gy no kie-
me, prie pat upe lio kran ti nės. Trum pam į 
„Eol tą“ už bė gęs 61-erių vy ras nu stė ro, kai 
au to mo bi lio, ten kur bu vo jį pa li kęs, ne be-
ra do. Žvilg te lė jęs že myn kau nie tis pa ma tė, 
jog jo „Fiat“ „mau do si“ upe ly je. Au to mo-
bi lis tie siog nu rie dė jo sta čiu upe lio šlai tu, 
at si tren kė į pės čių jų ta ko konst ruk ci jas ir 
at šo kęs su sto jo.

Apie ne lai mę kur je ris pra ne šė sku bio-
sios pa gal bos te le fo nu, pa skam bi no įmo nės 
va do vy bei ir pa pra šė at siųs ti „tra liu ką“ au-
to mo bi liui iš trauk ti.

At vy kę pa rei gū nai ap žiū rė jo įvy kio vie-
tą ir kons ta ta vo, kad pės čių jų ta ką lai kan-
čios konst ruk ci jos neap ga din tos, žmo nės 
ne su si ža lo jo, ne daug ap ga din tas tik pa ties 
neap dai raus įvy kio kal ti nin ko au to mo bi lio 
prie kis, tad pra dė ti ty ri mą pa grin do nė ra.

Ka dan gi upė nu se ku si, au to mo bi lio va-
rik lio sky rius ap sem tas ne bu vo, te pa lai ar 
ki ti ter ša lai į vandenį ne pa te ko, gam tai ža la 
ne pa da ry ta, tad pre ten zi jų ne tu rė jo nei ap-
lin ko sau gi nin kai, nei į įvy kio vie tą at sku bė-
jęs mies to se niū nas.

Vis gi leng vai į upę įriedė ju sio au to mo bi-
lio taip grei tai iš trauk ti ne pa vy ko. At vy kęs 
fir mos au to mo bil ve žis ne pa jė gė už trauk ti 
fia to į sta tų šlai tą. Iš si suk ti iš keb lios pa-
dė ties kau nie čiui pa dė jo ko mu na li nin kų 
trak to rius. Jie iš trau kė Šei me nos upe ly je tik 
pa dan gas spė ju sį su šlap ti au to mo bi lį ir net 
ne pap ra šė at ly gio. Anot Vil ka viš kio ko mu-
na li nio ūkio va do vo Va len ti no Gra žu lio, iš 
sve ti mos ne lai mės pel ny tis ne de ra.

Prie ši no si po li ci jai
Ant ra die nį Gra žiš kiuo se su konf lik ta vus 
šei mai areš ti nėn iš ga ben ta ir kai my nė.

Apie 15 val. sku bio sios pa gal bos te le fo-
nu pa skam bi nu si duk ra pra ne šė, kad ne-
blai vus tė vas smur tau ja prieš ma mą. Nu-
ro dy tu ad re su at vy kę pa rei gū nai pra dė jo 
aiš kin tis įvy kio ap lin ky bes. Paaiš kė jo, kad 

pas kai my nus gir ta vęs 37-erių vy ras sė do 
prie au to mo bi lio vai ro ir ban dė jį už si kur ti, 
o at sku bė ju si su tuok ti nė no rė jo vy rą su lai-
ky ti nuo nu si kals ta mo poel gio.

Tarp blai vios 44-erių mo ters ir jos vy-
ro ki lo konf lik tas, vė liau per si kė lęs į kie-
mą ir kai my nų ūki nį pa sta tą, ku ria me 
nuo smur tau jan čio vy ro ban dė slėp tis ir 
gin tis mo te ris. Vi sa tai ma tė ir po li ci jai ži-
no ma įkau šu sių kai my nų po ra.

At vy kę pa rei gū nai ap klau sė liu di nin-
kus, ap žiū rė jo įvy kio vie tą, su rin ko įkal čius, 
nu sta tė vi sų įvy kio da ly vių blai vu mą. Be je, 
smur tau to jas tvir ti no, kad jį žmo na taip pat 
mu šu si, kai sė dė jo au to mo bi ly je. Vy rui nu-
sta ty tas vi du ti nis (1,63 pro m.), jo sėb rams 
– leng vas (1,23 pro m. ir 0,85 pro m.) gir tu-
mas.

Vis gi su po li ci ja rei ka lų jau tu rė ję so dy-
bos sa vi nin kai ne bu vo pa ten kin ti tuo, kad 
pa rei gū nai šniukš ti nė ja po jų na mus. Mo-
te riš kė plū do po li ci nin kus ne cen zū ri niais 
žo džiais, šie ban dė ją ra min ti ir įspė jo apie 
gre sian čią at sa ko my bę dėl tei sė tų po li ci jos 
pa rei gū nų nurodymų ne vyk dy mo. Vis gi 
šei mi nin kų ne pa si ten ki ni mas tik gi lė jo, kol 
įsiaud ri nu si mo te riš kė puo lė pa rei gū nę. Įta-
ria mo ji bu vo su lai ky ta. Pra dė tas iki teis mi-
nis ty ri mas dėl tei sė tų po li ci jos pa rei gū nės 

rei ka la vi mų ne vyk dy mo. Ar šiai gra žiš kie-
tei gre sia vie šie ji dar bai, bau da ar ba lais vės 
atė mi mas iki tre jų me tų.

Dau žė ply ta
Pir ma die nį Ky bar tuo se ty čia ap ga din tas au-
to mo bi lis.

Apie 7 val. ry to lengvąjį au to mo bi lį 
„Maz da CX-7“ J. Ba sa nav čiaus gat vė je pa si-
sta tęs sa vi nin kas po dar bo ke ti no juo vyk ti 
na mo. Ta čiau apie 16 val. at vy kęs pa siim ti 
ma ši nos šei mi nin kas ją ra do su nio ko tą ply-
ta. Ža la sie kia 300 eu rų.

Dėl sve ti mo tur to su ga di ni mo pra dė tas 
iki teis mi nis ty ri mas.

Vai ra vo gir ti
Sa vai tės pra džio je pa rei gū nai su lai kė du ne-
blai vius vai ruo to jus.

Pir ma die nio ry tą, apie 8.30 val., Ky bar-
tuo se, Da riaus ir Gi rė no gat vė je, po li ci ja 
su stab dė au to mo bi lį „VW Golf“, ku rį vai ra-
vo ne blai vus še šias de šimt me tis Alius Bla-
žys. Jam nu sta ty tas vi du ti nis (1,75 pro m.) 
gir tu mas.

Ant ra die nio pa va ka re au to mo bi lį „Opel 
Za fi ra“ per Ža lio sios kai mą (Klau su čių sen.) 

vai ra vęs Da rius Ja lins kas, ko ge ro, su pa-
rei gū nais ne bū tų su si ti kęs. Ta čiau ke lio nė 
apie 19.30 val. bai gė si grio vy je. Vy ras, ku-
riam nu sta ty tas vi du ti nis (2,14 pro m.) gir-
tu mas, ne su val dė au to mo bi lio, nu va žia vo į 
grio vį ir ap vir to. Abiejų vai ruo to jų au to mo-
bi liai buvo iš ga ben ti į sau go ji mo aikš te lę.

Tarp ly de rių
Sa vai tės pra džio je mū sų ra jo ne už fik suo ti 
dar du smur to ar ti mo je ap lin ko je at ve jai. 
Be je, pa nag ri nė jus po li ci jos su ves ti nes aki-
vaiz du, kad mū sų savivaldybės gy ven to jai 
prieš ar ti muo sius smur tau ja dau giau nei ki-
ti Ma ri jam po lės ap skri ties gy ven to jai.

Pir ma die nį, apie 23 val., Ky bar tuo se 
ki lus konf lik tui vi siš kai gir ta (2,58 pro m.) 
39-erių mo te ris su mu šė dar gir tes nę (2,72 
pro m.) ket ve riais me tais vy res nę se se rį.

Įta ria mo ji su lai ky ta ir pri sta ty ta į lai ki-
no su lai ky mo pa tal pas.

Ant ra die nį, apie 20 val., Dar ži nin kų kai-
me (Klau su čių sen.) 42-ejų vy ras na muo se 
su mu šė tre jais me tais vy res nę su gy ven ti nę. 
Įta ria ma sis su lai ky tas ir pri sta ty tas į lai ki-
no su lai ky mo pa tal pas.

Ma si nė ava ri ja
Ant ra die nį di de lė ava ri ja įvy ko ma gist ra li-
nia me ke ly je, kai my ni nė je Kal va ri jos sa vi-
val dy bė je.

Apie 17 val. ke ly je Kaunas–Marijampo-
lė–Suvalkai vil ki ką „Daf“, vai ra vęs tris de-
šimt me tis Len ki jos pi lie tis ne pas te bė jo prie-
ky je su si da riu sios au to mo bi lių spūs ties ir 
rė žė si į au to bu są „Neop lan“ , ku ris po smū-
gio at si tren kė į vil ki ką „Mer ce des Benz“ su 
pusp rie ka be „Ko gel“, o pa sta ra sis – į au to-
mo bi lį „VW Pas sat“.

Eis mo įvy kio me tu su ža lo ti au to bu so 
„Neop lan“ vai ruo to jas ir du ke lei viai. Jie po 
me di kų ap žiū ros iš leis ti gy dy tis am bu la to-
riš kai.

Ši ne lai mė ga lė jo baig tis daug liūd niau, 
nes au to bu su važiavo 20 žmo nių, iš ku rių 
19 – Uk rai nos pi lie čiai ka ro pa bė gė liai, vy-
kę į na mus. Tarp jų – 13 vai kų. Vi sus au to-
bu so ke lei vius me di kai iš si ve žė de ta liau ap-
žiū rė ti, ta čiau dau gu ma ke lei vių at si pir ko 
iš gąs čiu ir mė ly nė mis.

Vie nu iš vil ki kų bu vo ga be na mos 24 to-
nos trą šų. Per eis mo įvy kį bu vo pra kirs tas 
vie nas pu sės to nos mai šas, iš jo iš by rė jo 
apie 100 kg trą šų.

ĮVYKIAI

Vilkaviškiečių dėmesį patraukė į Šeimeną įriedėjęs automobilis.
Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Me di kai gim dy vių li ki mo va liai ne pa lik tų
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Vil ka viš kio li go ni nė je pa nai ki-
nus Aku še ri jos gi ne ko lo gi jos 
ir neo na to lo gi jos sky rių su 
pro ble mo mis su si du ria tiek 
me di kai, tiek pa cien tės. Gy dy-
to jai nėš čio sioms pri me na, 
kad iki ar ti miau sios li go ni nės, 
kur tei kia mos pa slau gos gim-
dy vėms, per ke lias mi nu tes 
nu vyk ti neį ma no ma, tad šią 
ap lin ky bę bū ti na ver tin ti at sa-
kin gai.

Bu di gi ne ko lo gės
Li go ni nės me di kai nuo gąs tau ja, 

kad dar ne vi sos ra jo no gy ven to jos, o 
juo la biau į Vil ka viš kį gim dy ti vyk da-
vu sios ša kie tės ži no, jog mū sų ra jo no 
gy dy mo įstai go je ne bė ra Aku še ri jos gi-
ne ko lo gi jos ir neo na to lo gi jos sky riaus. 
Tad bet ku rią die ną į Priė mi mo-sku bio-
sios pa gal bos sky rių ga li at vyk ti gim dan ti 
mo te ris. O gim dy mo, kaip ži nome, nea ti-
dė si vė les niam lai kui, tad pa gal bą ga li pri-
siei ti teik ti čia ir da bar.

Tie sa, į ku rią įstai gą tu rė tų kreip tis gim-
dy vė, in for muo ja nėš čią sias pri žiū rin tys 
šei mos gy dy to jai ar gi ne ko lo gai, ta čiau vis 
dar pa si tai ko pa vie nių at ve jų, kai mo te rys 
iki gim dy mo pas gy dy to jus ne si lan ko.

Priė mi mo-sku bio sios pa gal bos sky riaus 
ve dė ja Eri ka Ta ma liū nai tė-Pė če lė sa kė, kad 
me di kai pui kiai su pran ta, jog iš skir ti nių at-
ve jų ga li pa si tai ky ti, to dėl gim dy mą priim ti 
pa si ren gę. Li go ni nė je li ku sios trys gy dy to-
jos aku še rės-gi ne ko lo gės pa kai to mis dir ba 
Kon sul ta ci nia me sky riu je, taip pat ope ra ci-
jas at lie ka Die nos chi rur gi jos sky riu je, tad 
yra pa si ren gu sios at sku bė ti į pa gal bą gim-
dan čiai mo te riai.

Ka dan gi to kių at ve jų ga li pa si tai ky ti 
ir nak ti mis, kai gi ne ko lo gų li go ni nė je nė-
ra, at sa kin ga gi ne ko lo gė bu di na muo se ir 
pri rei kus bus iš kvies ta. Kū di kiui pa gal bą 
pa si ren gę su teik ti vi są pa rą li go ni nė je dir-
ban tys gy dy to jai pe diat rai.

Nors ofi cia liai aku še ri jos pa slau ga li go-

ni nė je nė ra tei kia ma ir už ją gy dy mo įstai-
ga pi ni gų ne gau na, skubiems at ve jams 
pa lik ta vie na iš bu vu sių gim dyk lų su vi sa 
rei ka lin ga įran ga. Tie sa, gim dy vėms ir 
nau ja gi miams skir tų pa la tų li go ni nė je ne-
bė ra, to dėl pa gim džiu si mo te ris su nau ja-
gi miu bū tų iš ga ben ta į Ma ri jam po lės li go-
ni nę – ar ti miau sią gy dy mo įstai gą, ku rio je 
yra Aku še ri jos gi ne ko lo gi jos sky rius, ar ba 
Kau no kli ni kas, jei pri reik tų tre ti nio ly gio 
me di ci nos įstai gos pa gal bos.

Ti ki my bė di dė ja
Dėl gim dy vių su ne ri mę ir grei to sios pa-

gal bos me di kai. Jiems per šias tris sa vai tes, 
kai mū sų ra jo no li go ni nė je ne be li ko aku še-
ri jos gi ne ko lo gi jos pa slau gos, į Ma ri jam-
po lės li go ni nę jau te ko ga ben ti ke tu rias 

gim dy ves, o vie ną ša kie tę vil ka viš kie čiai 
me di kai ve žė net į Kau ną, nes dėl in di ka-
ci jų jau nai mo te riai bu vo re ko men duo ta 
gim dy ti tre ti nio ly gio gy dy mo įstai go je. 
Kol kas vi sos šį mė ne sį grei to sios pa gal bos 
au to mo bi liais vy ku sios ma my tės gy dy mo 
įstai gas pa sie kė lai ku, gim dy ti au to mo bi ly-
je ne te ko nė vie nai.

Ta čiau me di kai tu ri kar čios pa tir ties, 
kai gim dy mus yra te kę priim ti grei to sios 
pa gal bos au to mo bi liuo se. Tai di džiu lis stre-
sas tiek me di kams, tiek ma mai. O tu rint 
ome ny, kad gim dy ves da bar ten ka ga ben ti 
to liau ir su gaiš ti daug dau giau lai ko, ti ki-
my bė, jog kū di kis gims pa ke liui į li go ni nę, 
di dė ja.

– No ri me pa pra šy ti vi sų nėš čių jų, kad 
jos la bai at sa kin gai ver tin tų si tua ci ją ir iš 
anks to pa si ruoš tų – su lau ku sios 22 nėš tu-
mo sa vai tės su si dė tų nau ja gi mio krai te lį, į 
li go ni nę bū ti nus vež tis daik tus, do ku men-
tus. Kad pra si dė jus gim dy mui ne be tek tų 
gaiš ti, o ne del siant bū tų vyks ta ma į li go ni-
nę. Gim dy mo ei gos mes pro gno zuo ti ne ga li-
me – vis kas ga li vyk ti ne taip, kaip pla na vo 
pa ti ma my tė, – kal bė jo Vil ka viš kio pir mi nės 
svei ka tos prie žiū ros cent ro Grei to sios me di-
ci nos pa gal bos tar ny bos sku bios pa gal bos 

vyr. spe cia lis tė Na ta li ja Ani si ma vi čie nė.

Ne tin ka mos są ly gos
Me di kė pa ti ki no, kad grei to sios pa-

gal bos eki pa žas, net ir pra si dė jus gim-
dy mui au to mo bi ly je, tik rai pa si ren gęs 
pa dė ti, ta čiau ankš ta erd vė ma ši no je nė-
ra pa ti tin ka miau sia ir kom for tiš kiau sia 
vie ta gim dy ti.

– Rei kė tų su pras ti, kad grei to sios 
pa gal bos eki pa že, be vai ruo to jo, yra 
vie nin te lė me di kė, ku riai rei kia pa si rū-
pin ti ir gim dy ve, ir kū di kiu, nu kirp ti 
virkš te lę, su šil dy ti nau ja gi mį, – aiš ki no 
N. Ani si ma vi čie nė. – Au to mo bi ly je yra 
spe cia lus pa ke tas prie mo nių, ku rių ga li 
pri reik ti gim dy mo me tu. Bet au to mo bi-
ly je nė ra nau ja gi miams skir to šil do mo 
sta lo, in ku ba to riaus ar ki tos spe cia lios 
įran gos, ku ri su mon tuo ta gim dyk lo se. 
Be to, kū di kiui įsčiose pra dė jus dus ti 
bū tų rei ka lin ga ope ra ci ja, o to au to mo-
bi ly je at lik ti neį ma no ma.

Nors gim dy mas – ne li ga ir vyks ta 
sa vai me, grei to sios pa gal bos me di-
kams sun ku net įsi vaiz duo ti, kaip tek tų 
pa dė ti gim dy vei, jei jo ei ga komp li kuo-

tų si. Aku še riai-gi ne ko lo gai pui kiai ži no, 
kaip sklan di gim dy mo pradžia ne bū ti nai 
pro gno zuo ja sėkmingą ei gą. Kū di kis ga li 
už strig ti, pra dė ti dus ti ir kiek vie na pra-
dels ta mi nu tė ga li kai nuo ti nau ja gi mio, 
gim dy vės ar net abie jų gy vy bes.

Grei to ji – ne tak si
N. Ani si ma vi čie nė pri si mi nė ne vie ną 

at ve jį ne tik iš ko le gų, bet ir sa vo pa tir ties, 
kai gim dy mą te ko priim ti pa ke liui į li go ni-
nę. Prieš dau ge lį me tų į Kau ną su gim dy-
ve sku bė ju siai N. Ani si ma vi čie nei kū di kį 
te ko priim ti ties An ta na vu (Kaz lų Rū dos 
sav.). Nors vis kas bai gė si sėk min gai, ši pa-
tir tis tiek me di kei, tiek ir pa čiai gim dy vei 
kai na vo daug ner vų.

Me di kai taip pat pri me na, kad grei to-
sios au to mo bi lis nė ra tak si ir tik rai ne veš 
gim dan čios mo ters į tą gy dy mo įstai gą, kur 
pa gei dau ja nėš čio ji. Gim dy vė vi suo met 
ga be na ma į ar ti miau sią Aku še ri jos gi ne-
ko lo gi jos sky rių tu rin čią li go ni nę, ne bent 
nėš čio sios do ku men tuo se pa ra šy ta, kad 
rei ka lin ga tre ti nio ly gio pa slau ga. Tuo met 
nėš čio ji ga be na ma į ar ti miau sią tre ti nio 
ly gio pa slau gas tei kian čią įstai gą – Kau no 
kli ni kas.

Mūsų rajone kas dieną dirba keturi Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 
Greitosios pagalbos tarnybos  ekipažai. Autorės nuo tr.

S

Gimdyves dabar 
tenka gabenti toliau, 
tad tikimybė, jog kūdikis 
gims pakeliui į ligoninę, 
didėja.

MO KY MAI ŪKI NIN KAMS, 
MA ŽOMS PIE NO

IR KT. PER DIR BI MO ĮMO NĖMS
Ma ri jam po lės kraš to Sa ma rie čių drau gi ja

Ge gu žės 24 d., nuo 13.30 iki 17.30 val.,
Ge di mi no g. 1, Ma ri jam po lė

Ne mo ka mi vie ši ni mo ren gi niai apie 
pie no pro duk tų ga my bos ri zi kos veiks-
nius bei jų pre ven ci ją, pie no pro duk tų 
sau gos bei ko ky bės už tik ri ni mą Kau no 
tech no lo gi jos uni ver si te to Mais to ins-
ti tu tui įgy ven di nant pro jek tą „Bio lo gi-
nių ri zi kos veiks nių eli mi na vi mas bei 
at si ra di mo pre ven ci ja ga mi nant bal ty-
min gus pie no pro duk tus ūkiuo se bei 
ma žo se įmo nė se“ Nr. 14PA-KK-20-1-
09771-PR001 (truk mė 4 val.). Klau sy to-
jams bus iš duo ti kva li fi ka ci jos to bu li ni-
mo pa žy mė ji mai.

Smul kes nė in for ma ci ja ir re gist ra ci-
ja tel. 8 685 06 169, info@rakorda.com.

Užsk. 1107

– Vil ka viš ky je re konst ra vus se ną jį 
mies to so dą at si ra do nau ja, gra ži erd vė 
kon cer tams. Pa gal vo jo me, kad mies to 
so do inf rast ruk tū ra ga lė tų bū ti la biau iš-
nau do ja ma, tad praei tą va sa rą kar tu su 
Vil ka viš kio kul tū ros cent ru nu spren dė me 
čia su ren gti so li nį or kest ro kon cer tą. Su si-
rin ko apie še šis šim tus žiū ro vų. Dau ge lis 
gy rė mū sų ini cia ty vą ir sa kė, kad čia ga lė-
tų vyk ti ir dau giau pa na šių ren gi nių. Tad 
šie met nu ta rė me gy ven to jus pa kvies ti net 
į ke le tą ne tik mū sų ko lek ty vo, bet ir iš ki-
tur at vy ku sių sve čių or kest ri nės mu zi kos 
kon cer tų, – apie di de lio pa lai ky mo su lau-
ku sią idė ją pa sa ko jo Vil ka viš kio jau ni mo 
pu čia mų jų inst ru men tų or kest ro va do vas 
S. Mic ke vi čius.

Iš vi so mies to so de bus su ren ti še ši 

pa si ro dy mai. Pir mie ji kon cer tuos pa tys 
ren gi nio šei mi nin kai – vil ka viš kie čiai, o 
vė liau vi są mė ne sį, kiek vie ną penk ta die-
nio va ka rą, pa si ro dys vis ki ti or kest rai iš 
įvai rių Lie tu vos re gio nų.

Tai gi jau atei nan tį penk ta die nį (ge gu-
žės 27 d.), 18 val., pa klau sy ti pui kios mu zi-
kos kvie čia Vil ka viš kio jau ni mo pu čia mų-
jų inst ru men tų or kest ras, bir že lio 3 d., 18 
val., koncertuos Sū du vos džia zo or kest ras 
(va do vas A. Pu čins kas) iš Ma ri jam po lės, 
bir že lio 10 d., 18 val., – A. So dei kos me no 
mo kyk los pu čia mų jų inst ru men tų or kest-
ras „Šven tė“ (va do vas A. Bak šys) iš Jur-
bar ko, bir že lio 17 d., 18 val., – Lie tu vos ka-
riuo me nės ka ri nių oro pa jė gų pu čia mų jų 
inst ru men tų or kest ras (va do vas R. Ku kuls-
kis), bir že lio 24 d., 20 val., – Tra kų me no 

mo kyk los fan fa ri nis or kest ras (va do vas R. 
Po de lis) ir lie pos 1 d., 18 val., – Brass band 
„Skle pu či ni“ (va do vas V. Vaps va) iš Pa ne-
vė žio.

Fes ti va lis „Gro jan tis mies to so das“ 
– tai Lie tu vos kul tū ros ta ry bos fi nan suo-
ja mas pro jek tas, pa gal ku rį, be kon cer tų 
mies to so de, or kest ras nu ma tęs or ga ni zuo-
ti ir meist riš ku mo kur sus su ge riau siais 
Lie tu vos pu čia mų jų instrumentų žan ro 
at li kė jais bei pe da go gais, o taip pat reng ti 
edu ka ci nes pa mo kas 4–5 kla sių moks lei-
viams.

– Ti ki mės, kad šis pro jek tas pra plės 
žmo nių do mė ji mą si pu čia mų jų inst ru men-
tų mu zi kos žan ru, žiū ro vai tu rės ga li my-
bę sa vo mies te pa ma ty ti net še šių mė gė jų 
ir pro fe sio na lų or kest rų kon cer tus, ku rie 
pri mins anks čiau itin puo se lė tas se ną sias 
or kest ri nės mu zi kos tra di ci jas mies tų par-
kuo se. Tad ti ki mės gau saus žiū ro vų ap si-
lan ky mo bei mū sų kon cer tų pa lai ky mo ir, 
ži no ma, ge ro oro, – op ti mis tiš kai kal bė jo 
pro jek to ini cia to rius ir vil ka viš kie čių or-
kest ro va do vas S. Mic ke vi čius.

„San ta kos“ inf.

Festivalis „Grojantis miesto sodas“ prasideda: 
kas penktadienį – po koncertą!
Jau atei nan tį penk ta die nį (ge gu žės 27 d.), 18 val., vi si kvie čia mi į 
se ną jį Vil ka viš kio mies to so dą pa si mė gau ti pui kia pu čia mų jų inst-
ru men tų mu zi ka. Ją do va nos Sau liaus Mic ke vi čiaus va do vau ja mas 
jau ni mo pu čia mų jų inst ru men tų or kest ras, pra dė sian tis iki lie pos 
truk sian tį or kest ri nės mu zi kos fes ti va lį „Gro jan tis mies to so das“.
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At sa kin go šei mi nin ko 
pa rei ga
Iki ge gu žės 1 d. Lie tu vo je pa-

ženk lin ti iš vi so 287 762 gy vū nai: 
dau giau nei 94 tūkst. ka čių, be veik 
200 tūkst. šu nų ir dau giau nei 400 
šeš kų. Užre gist ruo ta ir per 300 iš 
Uk rai nos įvež tų gy vū nų.

Skai čiuo jant pro cen tais, dau-
giau siai gy vū nų au gin ti nių pa-
ženk li no ir už re gist ra vo Ute nos 
ra jo no (42,64 pro c.), Kal va ri jos 
(37,84 pro c.), Kel mės ra jo no (36,67 
pro c.) ir Kau no ra jo no (36,64 
pro c.) sa vi val dy bių gy ven to jai.

„Ženk li ni mas ir re gist ra vi mas 
Lie tu vo je įsi bė gė jo. Ti ki me gy-
ven to jų są mo nin gu mu. Nors tam 
nu ma ty tas lai kas jau praė jo, kvie-
čia me pa sku bė ti at lik ti at sa kin go 
šei mi nin ko pa rei gą. Ženk li ni mas 
ir re gist ra vi mas – tai pir miau sia 
at sa ko my bė ir rū pes tis sa vo au-
gin ti niu“, – sa kė že mės ūkio mi-
nist ras Kęs tu tis Na vic kas.

Tiks las – ne baus ti, 
o ap sau go ti gy vū ną
Re mian tis Že mės ūkio in for-

ma ci jos ir kai mo vers lo cent ro 
duo me ni mis bei ki ta au gin ti nių 
sta tis ti ka, Lie tu vo je iš vi so ga lė-
tų bū ti apie 550 tūkst. šu nų ir 

apie 600 tūkst. ka čių.
Ženk lin ti ir re gist ruo ti sa vo 

au gin ti nius gy ven to jai vi sus me-
tus bu vo ra gi na mi įvai riau sio mis 
prie mo nė mis, ta čiau daž nas jų 
su sku bo tai pa da ry ti tik pa sku ti-
nė mis ba lan džio die no mis.

Nors įsta ty me už šios prie vo-
lės ne vyk dy mą yra nu ma ty tos 
bau dos, tiks lo or ga ni zuo ti bau-
džia mų jų ak ci jų nė ra. Svar bu, 
kad gy vū nų sa vi nin kai au gin ti-
nių ženk li ni mu pa si rū pin tų aiš-
kiai su pras da mi, kad tai ne tik 
bū ti na, bet ir svar bu ap sau gant 
gy vū ną ir ap lin ki nius.

Ko dėl rei kia ženk lin ti 
ir re gist ruo ti?
Au gin ti niai mik ros che mo mis 

ženk li na mi ir re gist ruo ja mi be-
veik vi so je Eu ro pos Są jun go je dėl 
dau ge lio prie žas čių:

Vie na svar biau sių – gy vū no 
at se ka mu mas, ku ris svar bus 
dėl už kre čia mų jų li gų ste bė se-
nos, kont ro lės ir lik vi da vi mo. 
Vie na iš gy vū nams ir žmo nėms 
pa vo jin giau sių už kre čia mų jų 
li gų – pa siut li gė, tad šios li gos 
ste bė se nai ski ria mas ypa tin gas 
dė me sys. Ka dan gi li ga pa vo jin-
ga gy vū nams, o nuo jų ga li už si-

s

krės ti žmo nės, yra prie vo lė, kad 
gy vū nas bū tų nuo lat vak ci nuo-
ja mas nuo šios li gos, o gy vū no 
vak ci na vi mo duo me nys už re gist-
ruo ti Gy vū nų au gin ti nių re gist re 
(GAR). To kiu bū du su da ry ta ga li-
my bė GAR nu sta ty ti au gin ti nių 
lai ky mo vie tą, iden ti fi kuo ti jų 
sa vi nin kus ir, esant bū ti ny bei, 
im tis prie mo nių, lei džian čių už-
kirs ti ke lią už kre čia mų jų li gų 
pli ti mui.

Gy vū nui pa si kly dus jį sku biai 
su grą žin ti sa vi nin kui. Pa sik ly du-
sį gy vū ną su ga vęs žmo gus ga li 
kreip tis į pri va čius ve te ri na ri jos 
gy dy to jus, taip pat į Vals ty bi nę 
mais to ir ve te ri na ri jos tar ny bą, 
gy vū nų glo bė jus, gy vū nų au gin-
ti nių ženk li ni mo pa slau gas tei-
kian čius as me nis, sa vi val dy bių 
ad mi nist ra ci jas dėl su gau to gy-
vū no mik ros che mos nu skai ty mo 
ir, jei gu gy vū nas re gist ruo tas, pa-
gal GAR duo me nis ga li ma ope ra-
ty viai su ži no ti gy vū no sa vi nin ką 

s

ir jo kon tak tus. Be to, jei gu ir už-
sie ny je (pvz., ke lio nės, ato sto gų 
me tu) pa si mes tų Lie tu vo je GAR 
už re gist ruo tas gy vū nas, jo sa vi-
nin ką su ras ti ne bū tų su dė tin ga, 
nes GAR kei čia si duo me ni mis 
su Eu ro pos ša lių gy vū nų au gin-
ti nių re gist rų duo me nų tink lu 
(Eu ro Pet Net).

Gy vū nai au gin ti niai ženk li-
na mi ir re gist ruo ja mi dėl efek ty-
ves nės vie šo sios tvar kos kont ro-
lės, sie kiant pa ska tin ti gy vū nų 
lai ky to jus at sa kin giau rū pin tis 
au gin ti niais, ne pa lik ti jų li ki mo 
va liai, kad gy vū nai ne su kel tų ža-
los ki tiems as me nims, kad šei mi-
nin kai tin ka mai rū pin tų si sa vo 
ke tur ko jais.

Au gin ti nių ženk li ni mas ir 
re gist ra vi mas la bai svar bus dėl 
ga li my bės ke liau ti su gy vū nu po 
ki tas ša lis. Pa ženk lin tas gy vū nas 
tu ri in di vi dua lų nu me rį, to dėl 
jam iš duo da mi ke lio nės do ku-
men tai ir jis ga li lais vai ke liau ti 

s
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su sa vo šei mi nin ku.
Gy vū nų au gin ti nių ženk li ni-

mo in for ma ci ja pri va lo ma vei-
sė jams. Tal pi nant skel bi mus dėl 
au gin ti nių par da vi mo ar do va-
no ji mo rei kia nu ro dy ti au gin ti-
nio kil mės ša lį, jo mik ros che mos 
nu me rį.

Svar bu ir dėl gy vū nų au gin ti-
nių ap skai tos bei sta tis ti kos – tik 
už re gist ra vus vi sus gy vū nus au-
gin ti nius su ži no si me, kiek jų yra 
Lie tu vo je.

Dau giau in for ma ci jos ir ar ti-
miau sių ženk li ni mo pa slau gas 
tei kian čių spe cia lis tų kon tak tus 
ra si te in ter ne to sve tai nė je www.
pa zenk link ma ne.lt.

Že mės ūkio mi nis te ri jos in formacija
Užsk. 1091
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Ko dėl svar bu pa ženk lin ti ir už re gist ruo ti gy vū ną au gin ti nį?
Vil ka viš kio ra jo ne iki ge gu žės 1 d. pa ženk lin ti ir už re-
gist ruo ti 2 172 gy vū nai au gin ti niai. Nes pė ju sie ji iki šio 
Gy vū nų ge ro vės ir ap sau gos įsta ty mu nu ma ty to ter-
mi no mik ros che ma pa ženk lin ti pa siut li gei im lių gy vū-
nų au gin ti nių – šu nų, ka čių ir šeš kų – nors ir vė liau, tai 
pri va lo at lik ti. Pri me na me, ko dėl tai pa da ry ti ne tik 
rei ka lin ga, bet ir nau din ga.

Kas yra au gin ti nio ženk li ni-
mas ir re gist ra vi mas?

Ženk li ni mas – tai pa pras-
ta ir grei ta pro ce dū ra, kai 
gy vū nui po oda ties ke te ra 
įve da ma uni ka lų nu me rį tu rin-
ti ry žio grū do dy džio mik ros-
che ma. Ją ga li ma nu skai ty ti 
skait me ni niu skai ty tu vu, ku rį 
tu ri dau gu ma ve te ri na ri jos 
kli ni kų ir gy vū nų prie glau dų.

Re gist ra vi mas – tai gy vū-
no nu me rio ir jo sa vi nin ko 
kon tak ti nių duo me nų įra šy-
mas į vals ty bi nį Gy vū nų au-
gin ti nių re gist rą.

Abi pa slau gos at lie ka mos 
vie nu me tu.

SVARBU ŽINOTI

pexels.com nuotr.

Mu zie jų nak tis pas Jo ną Ba sa na vi čių

Nors dėl vė saus pa va sa rio oro tą 
va ka rą te ko su si rink ti so dy bos klo-
ji me, o me džių žie dus pa kei tė švie-
čian čios lem pu tės, jau ku mo bei ge-
rų emo ci jų ne trū ko.

Ren gi nio me tu bend ra vo me, 
šo ko me, dai nos var žy tu vė se da ly va-
vo me, pa slėp to lo bio ieš ko jo me ir 
ki tas links mas už duo tis at li ko me.

Džiau gia mės, jog at vyk ti į Ož-
ka ba lius ir ren gi nį drau ge ves ti 

su ti ko te le vi zi jos lai dų ve dė ja, 
folk lo ro dai ni nin kė, et no mu zi ko-
lo gė Lo re ta Sun gai lie nė, vaiz džiai 
pa pa sa ko ju si ir apie ge gu ži nių tra-
di ci jas Lie tu vo je XX am žiaus pra-
džio je. Sma gio mis me lo di jo mis 
džiu gi no gru pė „Sme to nos ūsai“, o 
šok ti jau ne pir mą kar tą mo kė ge-
ri mu zie jaus bi čiu lai – Val do nė ir 
Ka ro lis Be rei kai. Va ka rui įpu sė jus 
da ly va vo me ir Sū du vos me tams 

skir to je šio kraš to ku li na ri nio 
pa vel do de gus ta ci jo je „Sve te liai, 
kaš ta vo kit – sū du vį ge ru mi na-
vo kit“ bei ska na vo me duon zu pę, 
prie ku rios gar du mo kiek vie nas 
ga lė jo kuo nors pri si dė ti.

Dė ko ja me vi siems tą dien at vy-
ku siems, ge ras emo ci jas at si ve žu-
siems, sta lus li ni nė mis stal tie sė mis 
ir ki tais gro žiais pa puo šu siems 
sve čiams.

Jo no Ba sa na vi čiaus gim ti nės inf.

Apie ge gu ži nių tra di ci jas pa sa ko jo va ka ro ve dė ja Lo re ta Sun gai lie nė.S

Ku li na ri nio pa vel do de gus ta ci ja – su neš ti nės duon zu pės 
ska na vi mas. Jo no Ba sa na vi čiaus gim ti nės nuotr.

S

Ba sa na vi čy nės klo ji mas tal pi no vi sus, ku rie pa no ro pa trep-
sė ti mu zi kuo jant gru pei „Sme to nos ūsai“.

S

Šeš ta die nio va ka rą Jo no Ba sa na vi čiaus gim ti nė je vy ko 
Eu ro pos mu zie jų nak čiai skir tas ren gi nys „Li ni nės stal tie-
sės va ka ras žy din čia me Ba sa na vi čių so de“.

Projektą „Auginu save – auginu 
pasaulį“ remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas
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At nau jin to je Šal ta lan kių gi rai tės 
erd vė je – atidarymo šven tė
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Su sit var kę ir pa gal pro jek tą at-
si nau ji nę Šal ta lan kių gi rai tė je 
esan čią at vi rą te ri to ri ją, Viš-
ty čio gy ven to jai tu rės gra žią 
vie tą jau kiems su si bū ri mams.

Lai mė jo kon kur są
Prieš 20 me tų šalia miestelio ošiančio 

ši lo pie ve lė je Viš ty čio kai mo bend ruo me-
nė pa sta tė ak me nį su iš kal tu už ra šu „Šal ta-
lan kių gi rai tė 2002“. Žmo nės sa vo jė go mis 
ap tvar kė ap lin ką, bu vo at ves tas elekt ros 
įva das. Čia ku rį lai ką bū da vo or ga ni zuo ja-
mos Jo ni nės, kai mo bend ruo me nės su si bū-
ri mai. Vis dėl to lai kui bė gant te ri to ri ja bu-
vo ap leis ta, pa miš kė je su ve šė jo krū my nai.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci jai pa skel bus bend ruo me nių ini-
cia ty vų kon kur są gy ve na ma jai ap lin kai 
ge rin ti, Viš ty čio žmo nės nu spren dė pa teik ti 
pa raiš ką komp lek siš kai su tvar ky ti Šal ta lan-
kių gi rai tė je esan čią pie vą.

Pro jek tas ra jo no gy ven to jams pa si ro dė 
pa trauk lus, ir, žmo nėms nu bal sa vus, Sa-
vi val dy bės ad mi nist ra ci ja sky rė 25 tūkst. 
eu rų jam įgy ven din ti. Iš nai ki nus ša bakš ty-
nus, pie ve lė bu vo su tvar ky ta, pa sta ty ta 17 
suo liu kų, šiukš lia dė žės, įreng ti lau ko švies-
tu vai, nu pirk ta mo bi li sce na bū si miems 
ren gi niams.

Su dai no mis ir šur pa
Pie ve lę su tvar kiu siems viš ty tiš kiams 

be li ko skin ti sa vo dar bo vai sius: praė ju-
sį sa vait ga lį bend ruo me nės po rei kiams 
pri tai ky to je pie vo je su reng ta ati da ry mo 
šven tė.

Viš ty tiš kius svei ki no ir su jais bend ra vo 
į šven tę at vy kę Sei mo na rys Al gir das But-
ke vi čius, Vil ka viš kio rajono savivaldybės 
me ras Al gir das Nei ber ka, Viš ty čio se niū nė 
Ode ta Rik lie nė, mies te lio bend ruo me nės 
pir mi nin kė Vil ma Men čins kie nė bei bu vu-
si bend ruo me nės pir mi nin kė Rū ta Stan ke-
vi čie nė, pro jek to idė jos au to rė As ta Rūš ky-
tė, Viš ty čio re gio ni nio par ko di rek to rius 
Ne ri jus Paš kaus kas, Viš ty čio pa sie nio už-

kar dos va das Ro lan das Griš ko nis.
Šven tės da ly viai plo jo, dai no mis pri ta-

rė, o kai kas ir pa šo ko gro jant folk lo ro an-
samb liui „Ši lo jai“ bei „Viš ty čio“ ka pe lai. O 
kad sve čiai išal kę į na mus ne sku bė tų, jie 
bu vo pa vai šin ti gar džia Gi rė nų se niū nai čio 
Kęs tu čio Pra nai čio iš vir ta šur pa.

At mi ni mo ak me nį Šal ta lan kių gi rai tė 
jau tu ri, o šį kar tą jos priei gas pa pil dė gy-
vo sios gam tos ele men tai. Per šven tę bu vo 
pa so din ti še ši gra žūs ąžuo liu kai, il gaam žiš-
ku mo ir bend ruo me nės is to ri jos sim bo liai.

Kiek da ly va vo, tiek lai mė jo
Viš ty čio kraš to žmo nės ga li pa si džiaug-

ti, kad mies te lio erd vės nuo lat gra žė ja: 
pae že rė je įreng tas pės čių jų ta kas, tvar ko-
mas cent ras, re no vuo tas se na sis vė jo ma-
lū nas.

Sma giai nu tei kia tai, jog Viš ty čio 
bend ruo me nė vie nin te lė ra jo ne nuo pat 
pra džių da ly va vo vi suo se tri juo se Vil ka-
viš kio ra jo no sa vi val dy bės pa skelb tuo se 
bend ruo me nių ini cia ty vų kon kur suo se ir 
lai mė jo vi sų tri jų pro jek tų (dvie jų di džių-
jų bei vie no ma žo jo) fi-
nan sa vi mą. Šio kon kur so 
lėšomis Viš ty ty je ne tik 
su tvar ky ta te ri to ri ja prie 
Šal ta lan kių gi rai tės, bet ir 
pa gal šių me tų pa raiš ką 
nu ma ty ta įreng ti te ra są, 
nuo ku rios bū tų ga li ma 
ap žvelg ti Viš ty čio eže rą. 
Tie sa, pa ts pir ma sis, 2020 
m. pa teik tas pro jek tas, 
ku riuo bu vo už si mo ta 
įreng ti pel kių ta ką, dėl 
ran go vų kal tės įstri go, ta-
čiau idė ja ne nu ma rin ta 

ir pla nuo ja ma įgy ven din ti vėliau.
Viš ty čio se niū nė džiau gė si tiek žmo nių 

ak ty vu mu tei kiant pa raiš kas, tiek pa čių 
bend ruo me nės pa teik tų idė jų ak tua lu mu. 
Anot O. Rik lie nės, jei pa raiš kos fi nan suo-
ja mos, va di na si, yra pa žan gios, ati tin ka 
žmo nių po rei kius. Ir ne tik šio kraš to, bet 
ir vi so ra jo no gy ven to jų. Juk pa čio je Viš ty-
čio se niū ni jo je gy ve na tik 926 gy ven to jai, 
o šie met pa ra šy tas Viš ty čio eže ro ap žval-
gos kal vos pro jek tas su rin ko dvi gu bai dau-
giau, net 1 890 pa lai ky mo bal sų.

„Sma gu, kad mus pa lai ko. Viš ty tis – iš 
tie sų sa vi tas, uni ka lus tu ris ti nis rek rea ci-
nis mū sų ra jo no kam pe lis. Be abe jo nių, 
jį rei kia tvar ky ti, puo se lė ti, ge rin ti inf-
rast ruk tū rą, kad tai bū tų trau kos vie ta vi-
siems žmo nėms. Ir tik rai la bai sma gu, kai 
pas mus at vyks tan tys pail sė ti svečiai sa ko, 
kad Viš ty tis kei čia si“, – kal bė jo O. Rik lie-
nė.

Se niū nė ti ki si, kad Šal ta lan kių gi rai tės 
pie ve lė nuo šiol bus pui ki vie ta kul tū ri-
niams ren gi niams: folk lo ro kon cer tams, 
spek tak liams, me ni nin kų su si bū ri mams.

INICIATYVOS

Svečiai linksminosi grojant kultūros namų kapelai „Vištytis“.
Antano BENIULIO nuotr.

S

Įgyvendintu projektu džiaugėsi 
idėjos autorė Asta Rūškytė.

Linos OVČINIKOVOS nuotr.

S

Užsk. 1108

Prie ąžuoliukų sodintojų prisijungė ir rajono meras Algirdas Neiberka.
Antano BENIULIO nuotr.

S

Vil ka viš kio vie šo ji bib lio te ka 
kvie čia į li te ra tū ri nius su si ti-
ki mus su vai kų bei jau ni mo 
ra šy to ja Ilo na Eže ri ny te.

Įs tai ga tę sia ren gi nių cik lą pa gal Vil ka-
viš kio ra jo no sa vi val dy bės fi nan suo ja-
mą pro jek tą „Lie tu vių au to riai paaug-
liams 2022“. Kū ry bi nės dirb tu vės su I. 
Eže ri ny te“ vyks birželio 2 d., 11 val., 
Vil ka viš kio vie šo jo je bib lio te ko je, 13 
val. – Sū da vos kai mo bend ruo me nės 

vai kų die nos cent re „Atei tis“.
Bū si mų ren gi nių vieš nia I. Eže ri-

ny tė – vai kų ir jau ni mo ra šy to ja, tri jų 
pres ti ži nių Lie tu vos vai kų li te ra tū ros 
pre mi jų lau rea tė, li te ra tū ros kon kur-
sų lai mė to ja ir no mi nan tė, tarp tau ti-
nės vai kų ir jau ni mo li te ra tū ros aso-
cia ci jos IB BY na rė, kū ry bi nio ra šy mo 
mo ky to ja, kny gų „Šu no jaus die na“, 
„Su tik ti ei dą“, „Verks nių klu bas“ ir 
„Ski ria ma Ri vai“ au to rė. Pas ta ro ji 
– pa ti nau jau sia, lei dyk lo je „Do mi ni-
cus Li tua nus“ iš leis ta 2018 m. Kny go-

je su si pi na da bar tis ir praei tis, fan-
ta zi ja ir rea ly bė, ly ri nės is to ri jos ir 
de tek ty vo ele men tai. Įvy kių cent re 
– tė vas ir sū nus, ieš kan tys pa slap tin-
go kū ri nio. Pa sa ko ji mą pra tur ti na 
mu zi ki nės iliust ra ci jos, spe cia liai 
su kur tos šiai kny gai. Jų au to rius 
– kom po zi to rius Ge di mi nas Ka li nas. 
Mu zi ki nės iliust ra ci jos pa sie kia mos 
mo bi liai siais įren gi niais.

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

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

Vyks kū ry bi nės dirb tu vės su ra šy to ja
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Uk rai nie čiai mo kyk lo se: iš šū kių 
ne trūks ta nei vai kams, nei pe da go gams
And rius GRY GE LAI TIS

Ki lus ka rui Uk rai no je Lie tu vą 
už plū do dau gy bė pa bė gė lių. 
Da lis iš jų – mo kyk li nio am žiaus. 
Uk rai nie čiai vai kai iš kar to bu vo 
in teg ruo ti į ug dy mo įstai gas.

Lan ko ne vi sas pa mo kas
Šiuo me tu Vil ka viš kio ra jo no sa vi val-

dy bės švie ti mo įstai go se ug do mi 85 vaikai 
iš Uk rai nos. 17 iš jų lan ko iki mo kyk li nes 
ir prieš mo kyk li nes gru pes, o li kę 68 pa si-
skirs tę po bend ro jo la vi ni mo mo kyk las. 
Ne ma žai da liai vy res nių jų kla sių mo ki nių 
dau gu ma pa mo kų vyks ta nuo to li niu bū du. 
Juos ir to liau in ter ne tu mo ko uk rai nie čiai 
pe da go gai. Mū sų ra jo no mo kyk lo se šie vai-
kai lan ko tik kai ku rias pa mo kas.

Da lis nuo to li niu bū du be si mo kan čių 
vai kų prie pa mo kų jun gia si iš na mų, da lis 
– iš ug dy mo įstai gų.

„Mū sų mo kyk lų bend ruo me nės iš ties 
pa si sten gė priim ti uk rai nie čius vai kus. 
Dau gu mai iš jų bu vo nu pirk tos ug dy mo 
prie mo nės. Uk rai nie čiai ga na grei tai čia 
adap ta vo si. Pas te bė jo me, kad dau gu ma 
at vy ku sių mo ki nių yra la bai mo ty vuo ti, 
smal sūs. Jie taip pat įsi jun gė ir į ne for ma-
lų jį švie ti mą – lan ko spor to bei mu zi kos 
mo kyk las“, – kal bė jo ra jo no Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos Švie ti mo, kul tū ros ir spor-
to sky riaus ve dė ja Al ma Fi na gė je vie nė.

Sun kiau – vy res nie siems
Kal bin ti ra jo no mo kyk lų at sto vai ti ki-

no pa ste bė ję, kad trum piau siai adap ta ci ja 
už tru ko pa tiems ma žiau siems uk rai nie-
čiams – dar že li nu kams bei pra di nu kams.

Gi žų Ka zi mie ro Bar šaus ko mo kyk los-
dau gia funk cio cent ro di rek to rė Si du tė Čer-
naus kie nė pa sa ko jo, jog sun kiau pri tap ti 
prie bend raam žių se kė si tik vie nam uk rai-
nie čiui sep tin to kui, o su ki tais sep ty niais 
įstai go je be si mo kan čiais jo tė vy nai niais 
ap skri tai jo kių pro ble mų ne ki lo. Jie net ir 
po pa mo kų no riai bend rau ja su lie tu viais 
kla sės drau gais, no riai mo ko si mū sų kal bos 
ir jau pa ma žu pra de da ne bi jo ti pa sa ky ti vie-
ną ki tą lie tu viš ką žo dį.

Pa na ši si tua ci ja yra ir Ky bar tų „Sau lės“ 
pro gim na zi jo je, ku rio je taip pat ug do mi 
aštuoni uk rai nie čiai. Šios įstai gos di rek to-

riaus pa va duo to jas ug dy mui Gin ta ras Ven-
cius ne slė pė, kad vai kų in teg ra ci ją šiek 
tiek ap sun ki na kal bos bar je ras, ta čiau, ne-
pai sant to, jie no riai lan ko pa mo kas, sten-
gia si įsi lie ti į bend ruo me nę.

„Pas mus iš Uk rai nos at vy kę pra di nu-
kai – ko mu ni ka bi lūs, jie jau ir lie tu viš kai 
svei ki na si, nuo lat šyp so si. Tu ri me vie ną 
vy res nį ber niu ką, ku ris yra kiek už da res-
nio bū do, bet, at ro do, jau ir jis su si ra do 

drau gų“, – sa kė G. Ven cius.
Ky bar tų vaikų lopšelyje-darželyje 

„Kregž du tė“ ug do mas tik vie nas ke tur-
me tis uk rai nie tis. Jis gy ve na įstai gos di-
rek to rės Li nos Ma čiu lie nės na muo se, 
tad ke liau da ma į dar bą va do vė ber niu-
ką at si ve ža kar tu su sa vi mi. Pa sak di rek-
to rės, šis vai kas – ga na at vi ras, jau čia si 
pa kan ka mai sau gus, no riai pa si pa sa ko-
ja sa vo džiaugs mus bei rū pes čius.

Spren džia in di vi dua liai
Dau giau siai uk rai nie čių vai kų – net 

penkiolika – ug do ma Vil ka viš kio Sa lo mė-
jos Nė ries pa grin di nė je mo kyk lo je. Įs tai gos 
di rek to rė Dai na Juš kaus kie nė pa si džiau gė, 
kad kiek vie no je kla sė je, ku rio je ug do mi 
vai kai iš Uk rai nos, yra pui kiai ru siš kai 
kal ban čių lie tu vių mo ki nių. Bū tent jie dau-
giau siai ir pa de da ko mu ni kuo ti. Mo kyk los 

di rek to rės tei gi mu, uk rai nie čiai vai kai 
ga na pra stai kal ba ang liš kai, to dėl jie daž-
niau siai bend rau ja ru siš kai, nors lan ky ti 
šios kal bos pa mo kų ne no ri.

Dau gu mą uk rai nie čių nu ste bi no, kad 
Lie tu vo je pa lik ta dau giau ug dy mo lais vių. 
Jų ša ly je vis kas griež ta, konk re tu.

„Uk rai no je jiems kas dien bū da vo po 
8–9 pa mo kas, mo ky to jai už duo da vo daug 
na mų dar bų. Pas mus – vis kas kiek ki taip. 
Mes daug dė me sio ski ria me ne tik aka de-
mi niams pa sie ki mams, bet ir so cia li niam 
emo ci niam ug dy mui. Pa vyz džiui, kiek vie-
ną pir ma die nį vi sus uk rai nie čius vai kus 
su kvie čia me į vie ną pa mo ką, kur so cia li nė 
pe da go gė jiems ve da įvai rias dai lės te ra pi-
jas, žai di mus, ki to kius pa na šaus po bū džio 
už siė mi mus. Į šią pa mo ką atei na net tie, 
ku rie įpras tai nuo to li niu bū du mo ko si iš 
na mų“, – sa kė D. Juš kaus kie nė.

Pa na ši pra kti ka tai ko ma ir Gi žų Ka zi-
mie ro Bar šaus ko mo kyk lo je-dau gia funk-
cia me cent re bei kai ku rio se ki to se ra jo no 
ugdymo įstai go se.

Sa vi val dy bės administracijos Švie ti-
mo, kul tū ros ir spor to sky riaus ve dė ja A. 
Fi na gė je vie nė ti ki no pa ste bė ju si, kad dėl 
skir tin gų ug dy mo sis te mų ski ria si bend-
raam žių lie tu vių ir uk rai nie čių ži nių ly-
giai.

„Uk rai nie čiai sa vo ša ly je įpras tai mo-
ko si in ten sy viau, lai ko dau giau eg za mi nų. 
Kai jie at vy ko čia, Švie ti mo, moks lo ir spor-
to mi nis te ri ja re ko men da vo juos in teg ruo-
ti tarp bend raam žių. Vis gi grei tai pa ste bė-
jo me, kad tai ne vi sai ge ras spren di mas. 
Vie ną mer gai tę pa gal ži nių ly gį te ko per-
kel ti iš aš tun tos kla sės į de šim tą. Kiek vie-
ną at ve jį vertiname in di vi dua liai“, – sa kė 
A. Fi na gė je vie nė.

Pa si ruo ši mas ta po il ges nis
Dar bas su uk rai nie čiais pa kei tė ir pe-

da go gų kas die ny bę. Ne ma žai iš jų nuo to-
li niu bū du ėmė lan ky ti įvai rius kur sus, 
ku riuo se mo ko ma dirb ti su už sie nie čiais 
vai kais.

Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk-
los ma te ma ti kos mo ky to ja Ni jo lė Bu lo tie-
nė uk rai nie čius vai kus mo ko šeš to je ir aš-
tun to je kla sė se. Anot jos, at vy kę mo ki niai 
sa vo ži nio mis ir bū do sa vy bė mis la bai 
ski ria si, ta čiau vi si jie ne pap ras tai ger bia 
pe da go gus.

 Nukelta į 8 p.]

Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk los ma te ma ti kos mo ky to jai 
Ni jo lei Bu lo tie nei pa si ruo šti pa mo koms dviem kalbomis užtrunka ilgiau.

Au to riaus nuo tr.

S

Vieną mergaitę pagal 
žinių lygį teko perkelti 
iš aštuntos klasės į 
dešimtą. Kiekvieną atvejį 
vertiname individualiai.

Įvy ko ra jo ni nis Sa vi val dy-
bės ug dy mo įstai gų edu-
ka ci nių erd vių kon kur so 
eta pas, skir tas iš rink ti 
ge riau siai sa vo te ri to ri jas 
tvar kan čias įstai gas.

Tra di ciš kai kas po rą me tų ren gia-
ma me kon kur se da ly vau ti ga li sa-
vo ku ria ma ap lin ka pa si džiaug ti 
no rin čios įvai rios ug dy mo įstai gos. 
Šie met tai pa da ry ti ry žo si Ky bar tų 
„Ra sos“ mo kyk la, Vir ba lio pa grin-
di nės mo kyk los Pa je vo nio sky rius 
bei Vil ka viš kio vai kų lop še liai-dar-
že liai „Eg lu tė“ ir „Pa sa ka“.

Įs tai gas ap žiū rė ję ir įver ti nę 
ko mi si jos na riai pa si džiau gė, kad 
vis dau giau ra jo no švie ti mo bend-
ruo me nių ima su pras ti edu ka ci nių erd vių 
nau dą ug dy mo pro ce sui, o mo kyk los ir 
vai kų lop še liai-dar že liai ski ria vis di des nį 

dė me sį ap lin kos es te ti nio įvaiz džio ge ri ni-
mui.

Di de lį įspū dį ko mi si jos na riams pa li ko 

Vir ba lio pa grin di nės mo kyk los Pa-
je vo nio sky riaus ap lin ka. Ji pa laips-
niui tam pa tar si at vers ta spal vin ga 
pa ži ni mo kny ga, ku rią skai to vi sa 
mo kyk los bend ruo me nė ir nuo-
lat čia už klys tan tys sve čiai. Dėl iš-
ma nių jų tech no lo gi jų čia ga li ma 
pa skam bin ti mo kyk los var pais, iš-
girs ti pa sa ko ji mą, ei lė raš tį ar net 
mu zi ki nį kū ri nį apie edu ka ci nė se 
erd vė se au gan čius au ga lus.

Iš ra din gu mu kas kart nu ste bi na 
ir iki mo kyk li nių ug dy mo įstai gų 
bend ruo me nės. Jo se su kur ta daug 
įvai rių erd vių, skir tų įtrauk ti vai-
kus į dau gy bę ty ri nė ji mų, nau jų at-
ra di mų ir pa ži ni mų pa sau lį, su teik-
ti ži nių bei tei gia mų emo ci jų.

Bū tent toks ir yra ug dy mo 
įstai gų edu ka ci nių erd vių kon kur-
so tiks las. Juo sie kia ma ak ty vin ti 

mo kyk lų tiks lin gą, dar nų bei es te tiš ką 
edu ka ci nių erd vių kū ri mą ir kū ry biš ką jų 
nau do ji mą mo ki nių ug dy mo pro ce sui or-

ga ni zuo ti, įtrau kiant į pra kti nę veik lą vi są 
mo kyk los bend ruo me nę. Taip pat no ri ma 
ska tin ti bend ruo me nių kū ry biš ku mą ir sa-
va ran kiš ku mą, ku riant mo kyk los vi daus 
ir lau ko edu ka ci nes erd ves.

Šiais me tais edu ka ci nes erd ves ra jo ne 
ap žiū rė jo bei įver ti no ra jo no Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo-
to ja Dai va Rik lie nė, Vi suo me nės svei ka tos 
biu ro di rek to rė Lau ra Sa daus kie nė, eko lo-
gas Da rius Bu ni kis bei Švie ti mo, kul tū ros 
ir spor to sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė 
Dai va Gvaz dai tie nė.

Bu vo nu spręs ta į na cio na li nį kon kur so 
eta pą de le guo ti tris ug dy mo įstai gas: Pau-
liaus Dau si no va do vau ja mą Vir ba lio pa-
grin di nės mo kyk los Pa je vo nio sky rių bei 
Vil ka viš kio vai kų lop še lius-dar že lius „Eg lu-
tė“ (di rek to rė Re na ta Sa ka laus kie nė) ir „Pa-
sa ka“ (va do vė Dai no ra Da ni liaus kie nė).

Res pub li ki nio kon kur so re zul ta tai tu rė-
tų bū ti pa skelb ti rugp jū tį, prieš pat nau juo-
sius moks lo me tus.

„San ta kos“ inf.

Iš rink tos gra žiau siai ap lin ką tvar kan čios ug dy mo įstai gos

Di de lį įspū dį ko mi si jos na riams pa li ko Vir ba lio pa-
grin di nės mo kyk los Pa je vo nio sky riaus ap lin ka.

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

Su poe zi ja – nuo Sū du vos iki Uk rai nos
Lai ma VA BA LIE NĖ

Sū du vos me tai Ma žą jį poe zi jos 
pa va sa rį šie met at ve dė į Ož-
ka ba lius, Jo no Ba sa na vi čiaus 
gim ti nę. Neat si tik ti nai ir ren gi-
nio ve dė jos puo šė si šio kraš to 
tau ti niu rū bu, ir pir ma sis nu-
skam bė jęs ei lė raš tis bu vo apie 
čia esan čius mū sų na mus.

„Džiau gia mės, kad mū sų kraš te gy ve na to-
kie poe tiš ki žmo nės, ir dė ko ja me vi siems 
poe zi jos pa va sa rio da ly viams už jų kū-
ry biš ku mą, me niš ku mą, už jų iš sa ky tas 
min tis apie pa va sa rį“, – su si rin ku siuo sius 
Ba sa na vi čy nės klo ji me svei ki no Bart nin-
kų se niū nės pa va duo to ja Ro si ta Kar pa vi-
čie nė. Se niū ni jos pri zą įteik da ma Ele nai 
De reš ke vi čie nei ji sa kė, kad viš ty tie tės 
ei lė raš tis pri ver tė stab te lė ti ir su si mąs ty-
ti. To kių po smų, ku rie ver tė klau sy to jus 
„stab te lė ti ir su si mąs ty ti“, ren gi ny je „Pa va-
sa ri, tu rėk vil ties – nu si šyp sok“ nu skam bė-
jo ne vie nas.

Šis pa va sa ris ka ro ai dais į vi sų mū sų 
šir dis ir min tis at ne šė daug skaus mo bei 
ne ri mo. Tai nu gu lė ir į ra šan čių jų ei les. 
Ne ma ža da lis iš be veik ke tu rias de šim ties 
šie me ti nių Ma žo jo poe zi jos pa va sa rio ei-
lė raš čių bu vo bū tent apie Uk rai ną, ka ro 
grės mės pa jau tą, tai ką ir vil tį. „Jūs esa te 
tie žmo nės, ku rie tuos jaus mus už ra šo te 
po pie riu je. Tai tu ri iš lie ka mą ją ver tę“, 
– kal bė jo Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to ja 
Dai va Rik lie nė, pa svei kin ti kū rė jų at va žia-
vu si kar tu su Švie ti mo, kul tū ros ir spor to 
sky riaus vyr. spe cia lis tu Ar tū ru Blauz džiū-
nu. Ji dė ko jo vi siems, ku rie ne tik po smais, 
bet ir sa vo na mais, daik tais, pi ni gais pa si-
da li jo su Vil ka viš ky je pri si glau du siais nuo 
ka ro bai su mų pabėgusiais uk rai nie čiais. 
Čia pat nu skam bė ju sios ke tu rio lik me tės 

uk rai nie tės So fiios Tu luk dai nos pa lie tė 
klau sy to jų jaut riau sias šir džių sty gas. 
„Auš ros“ gim na zi jos de šim to kės šei ma iš 
Ber dians ko taip pat ra do prie globs tį Vil ka-
viš ky je.

„Lieps nų nu de gin ti / Bandys žy dė ti 
so dai. / Sug rįš gy ve ni mas, / Vėl at si gaus 
ša lis“, – ti kė ji mą per ga le liu di jo Da lios 
Sa ka laus kie nės ei lė raš tis, pel nęs au to rei 

šie me ti nio Ma žo jo poe zi jos pa va sa rio lau-
rea tės var dą. „Už poe zi ją, ku ri skam ba pi-
lie tiš kai, jaut riai, su bti liai, šiuo ne ra miu 
lai ku į kiek vie ną šir dį sė ja vil tį ir tai kaus 
gy ve ni mo grū dą“, – įteik da mi lau rea tei ski-
ria mos 200 Eur pre mi jos do ku men tą to kį 
pa si rin ki mą pa grin dė ra jo no Sa vi val dy-
bės ad mi nist ra ci jos at sto vai. Sa vo ei lė raš tį 
Uk rai nai sky rė ir dip lo man tu ta pęs Al gi-

man tas Gra ka vi nas. Ant ra sis dip lo man tas 
– Graž vy das Ga vė nas – no mi nuo tas už poe-
ti nio žo džio meist rys tę ir min ties su bti lu-
mą. O Juo zo Šal čiū no „Pa va sa rio no ta ci ja“ 
pel nė au to riui ne tik dip lo man to ti tu lą, bet 
ir Ma žo jo poe zi jos pa va sa rio drau gų – Vil-
ka viš kio vie šo sios bib lio te kos ko lek ty vo 
– sim pa ti jas bei pri zą.

Tų „sim pa ti jų“ bū ta ir dau giau. Tra di-
ciš kai sa vo pa si rink tam au to riui pri zą sky-
rė Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Švie ti mo, 
kul tū ros ir spor to sky rius. Šį kart jis te ko Jo-
vi tai Gra ka vi nie nei. Lie tu vos so cial de mok-
ra čių mo te rų są jun gos Vil ka viš kio klu bas 
no mi na vo Li ną Re ke vi čie nę, „San ta kos“ 
re dak ci ja – Ag nę Bra zai tie nę. Ki ti pri zai 
iš da ly ti Da lei Bro ke vi čie nei, Al do nai Maks-
vy tie nei, Onu tei Ja sai tie nei, As tai Kas naus-
kie nei, Ka mė jai Dre bu ly tei, Ro mual dui 
Iva naus kui.

Įtai giai Jono Ba sa na vi čiaus gim ti nė je 
skam bė jo ra jo no li te ra tų skai to mos ei lės. 
Ne tik įkvėp tos įvy kių Uk rai no je, bet ir pul-
suo jan čios mei le sa vam kraš tui, jo gam tai, 
jo žmo nėms. Sve tin gai Ma žą jį poe zi jos pa-
va sa rį priė mu sio mu zie jaus dar buo to ja A. 
Bra zai tie nė už si mi nė, kad ir pa ts Lie tu vos 
pa triar chas yra ban dęs ei liuo ti. Tad Vil ka-
viš kio li te ra tų klu bo „Sek ly čia“ va do vė Ra-
sa Šli vins kie nė dė ko da ma šei mi nin kams 
juo ka vo, kad tai pa dė ka už poe zi ją ir pa-
čiam J. Ba sa na vi čiui.

Ož ka ba lių kai mas, ku ria me yra Jono 
Ba sa na vi čiaus gim ti nė, lai ko mas vie na pa-
čių se niau sių Sū du vos kraš to vie to vių. Tad 
pra smin ga, kad mi nint Sū du vos me tus 
tris de šimt ant ra sis Ma ža sis poe zi jos pa va-
sa ris, į Ba sa na vi čy nę su trau kęs di de lį bū rį 
žmo nių, skam bė jo bū tent čia, kad dai no-
mis jį api py nė Kaz lų Rū dos kul tū ros cent-
ro mo te rų vo ka li nis an samb lis „Me dei nė“ 
(va do vė Ri ma Be ren tai tė). 

Šį ren gi nį kiek vie nai dai ni nin kei pri-
mins Vil ka viš kio ra jo no li te ra tų kū ry bos 
al ma na chas „Sū du vos neiš sen kan čios vers-
mės“. Gal būt ki to je poe zi jos šven tė je klau-
sy si mės ir jų teks tais dai nuo ja mų dai nų.

Prie se no jo Ba sa na vi čy nės kaš to no li te ra tai (iš kai rės): Graž vy das Ga vė nas, 
Da lė Bro ke vi čie nė, Da lia Sa ka laus kie nė ir vi sus kū rė jus svei ki nę ra jo no Sa vi val-
dy bės ad mi nist ra ci jos at sto vai Dai va Rik lie nė ir Ar tū ras Blauz džiū nas.

Au to rės nuo tr.

S

Da lia SA KA LAUS KIE NĖ

No rė jau

No rė jau sau tik tru pi nė lio lai mės.
Tik ne to kios, kur džiau gias el ge ta,
Iš mel dęs ga ba lė lį duo nos.
Ji ne pa so tins – aša kom įstrigs gerk lėj,
Su aša rom su mi šus.
No rė jau tos, kur kū no troš ku lį 
 mal ši na,
Tar si ke lei vio su ras tas šal ti nis –
Skaid ri vers mė pri pil dy ta gai vos.
No rė jau mei lės, bet ar ji,
Stai ga ma noj šir dy už gi mus,
Pa ži nus kū no vir pu lius
Ir pa ti kė jus žo džio sal du mu,
Į nu ga rą ašt riu durk lu ne smogs?
Li ki mo dei vės, at sa ky kit man –
Ar gi per daug no rė jau?
Kad šir dy se žmo nių ieš ko jau ši lu mos,
Bet tik ėjau per nuo skau das ir vė ją –
Suk ru vin tos į gruo dą pė dos sops.
O del nuo se lyg ža ri ja kait ri
Vil tis ru sens, lieps nos...

Juo zas ŠAL ČIŪ NAS

Aly voms žy dint

Ne be ga liu nu leist akių,
Ka da aly vų ke kės svy ra,
Ma ne svai gi na kva pas jų,
Tas gro žis am ži nas ir ty ras.

Gal būt se niai, la bai se niai,
Kai so dų snie gas že mę klo jo,
Ta da ir tu žie duo se tuos
Sau lai mės am ži nos ieš ko jai.

Tik ar ra dai tu ją ta da?
Nors gal tik rai ša lia ji bu vo,
Ta čiau praė jo pro ta ve,
Aps vai gus nuo žie dų gra žu mo.

Ir tik da bar, gal būt da bar,
Ka da žie dai vėl že mėn svy ra,
Tik riau siai pri me na jie tau
Apie jau nys tės mei lę ty rą.

Graž vy das GA VĖ NAS

kaip iš siil gau aš
tų dar neiš ra šy tų sa ki nių,
sva jo nių tų dar ne sap nuo tų
lyg duo nos iš kep tos ant aje rų
ar paukš čio čiul be sio pa guos tėj...
kai va ka ras lo moj rū ku tirš tu
iš prau sia gū džią gi rios tam są,
aš bel džiuos sa vo li ki mu
į me tų už slėp tą dul kė tą kan čią,
ku ri pra snūs ta ma ny je
šir dies gė los švel nia spal va
prieš raus vą ho ri zon tą...
ir aš ei nu sa vu ke liu to lyn
į am ži ny bės nu ties tą tie są...

Ag nė BRA ZAI TIE NĖ

Jei aš bū čiau paukš tu kas, ma žu tė lis ir pil kas,
Už dul ke lę leng ves nis, tą, kur vė jai vis vai ko,
Tai kas nakt tau gie do čiau, pa kal nu tės 
 kai žy di.
Taip, kad verk ti no rė tum ir įstrig tų gerk lėj
Gu mu lė lis toks keis tas – nei iš spjaut, 
 nei nu ry ti.
Taip kad šir dį ku ten tų lyg spar nais 
 plaš ta kė lių,
Kad bu čiuo tis no rė tum vėl su pa va sa rio vė ju!
Iš gie do čiau tau lai mę ir sap nus tik spal vo tus,
Kaip iš pa sa kų kny gų, kol už kim čiau, 
 gie do čiau...
Aš gie do čiau – tu verk tai, pa kal nu tės 
 kve pė tų,
Pra si ver tų lan gi nės nau jo ry to iš lė to...
Tu tik riau siai pa mirš tai greit gies mę 
 pil ko paukš te lio.
Pa si lik tų tik mė nuo at mi ni mui plunks ne lę.

Ele na DE REŠ KE VI ČIE NĖ

Pa va sa rė ja...
Pa va sa ris, spal vas pa lie jęs,
Pri sė do so do pa kraš ty...
Ty ru mą vyš niai pa ti kė jęs,
Įsė dęs į dan gaus ra tus,
Glež nu tei pie nei pa ža dė jo,
Jog pie vo mis te kės me dus...
Kad dan gūs nu si leis ant že mės,
Kad bus taip mė ly na – gi lu...
Ir tas neuž mirš tuo lės vei das
Ly dės gy ve ni mus ki tų...
Ir mei lė bus – karš ta, rau do na,
Pri sod rin ta gai vios ra sos...
Ir tul pės žie das,
Sau lės pa ly tė tas,
Prik laups pa svei kin ti auš ros...
Pa va sa ris spal vas pa lie jo...
Gal tu su sem ti jas ga li?..

Lu kas RA KAUS KAS

kai ma no ko jas su ri ša ir pa dus svi li na
vi du ram žiš kais deg lais

tu nu spren di jog
mes žai džiam nuo jau tų žai di mus

tau van giai pa klau sus ar man skau da
aš mes te liu

tik riau siai ne
o jei ir taip – gai la
nu spren di

ir to liau rū šiuo ji obuo lius
grė bi su pu vu sius la pus ir pa žy mi var ne le
po to at lik tus dar bus

Iš Ma žo jo poe zi jos pa va sa rio da ly vių kū ry bos

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Kas sie ja ka rą Uk rai no je su ki no ko me di ja 
„12 kė džių“?
(Tę si nys. Spausdinta 
„Santakoje“, Nr. 20–22, 
24–32, 34–38)

Vy res ni Lie tu vos gy ven to-
jai pui kiai pri si me na so viet-
me ty je la bai po pu lia rią 
ki no ko me di ją „12 kė džių“, 
ku rią dau gu ma mė go ir ga-
li mai te be mėgs ta iki šio lei. 
To dėl ne nus teb čiau, jei gu 
šiems žmo nėms klau si-
mas, kas sie ja ka rą Uk rai-
no je su ki no ko me di ja „12 
kė džių“, iš pir mo žvilgs nio 
pa si ro dys kvai las ir vi siš kai 
„ne į temą“.

Gin čo ob jek tu tapo 
pa mink lai fil mui įam žin ti
Fil me bu vo daug ko miš kų si tua-

ci jų, ku rias ak to riai, ypač įkū ni ję 
pa grin di nius he ro jus Os ta pą Ben de-
rį ir Ki są Vo rob ja ni no vą, su vai di no 
tik rai pui kiai. Prieš pen kias de šimt 
me tų su kur tas fil mas mu šė po pu lia-
ru mo re kor dus tuo me ti nė je TSRS.

Tie sio giai šis fil mas ne tu ri jo kių są sa jų 
su da bar ti niu ka ru, ir jei gu jį įam ži nan tys 
du pa mink lai sto vė tų ne Ode sos cent ri nia-
me skve re, dėl to ne bū tų ki lę jo kių gin čų. 
Ta čiau kė dės skulp tū ra bei Ki sos Vo rob ja-
ni no vo ba rel je fas pui kuo ja si pa čio je lan-
ko miau sio je mies to vie to je, tad pa si gir do 
bal sų, rei ka lau jan čių skulp tū ras iš kel ti. 
To rei ka lau jan tys ak ty vis tai tvir ti na, kad 
nė ra nu si sta tę prieš fil mą, ta čiau ma no, 
kad to je vie to je rei kia sta ty ti pa mink lus 
ne Ru si jos, bet sa viems ak to riams ar me-
ni nin kams. Juo lab kad „12 kė džių“ he ro-
jus vai di nę ak to riai ne bu vo ode sie čiai, o 
fil mo veiks mas ir gi nė ra su si jęs su šiuo 
mies tu.

To kią dis ku si ją grei čiau siai pa ska ti no 
ki tas, di des nis, gin čas dėl ca riz mą bei so-

viet me čio lai kus aukš ti nan čių pa mink lų. 
To kių Ode so je, pa si ro do, dar yra daug, ir 
šie pa mink lai nė ra griau na mi, nors ki tuo se 
Uk rai nos mies tuo se pra si dė jus Ru si jos ag re-
si jai jie jau ver čia mi.

Stin ga lie tu viš ko bei an ti ki nio 
laik me čio ženk lų
Ode so je, prie šais me ri ją, sto vin ti pa-

tran ka dar prieš sa vai tę pui ka vo si už ra šu 
„Šlo vė ru siš kai gink luo tei“. Šia me mies te 
vis dar sto vi pa mink lai trims Ru si jos ca-
rams, ir vi si jie prieš ka rą bu vo res tau ruo-
ti.

– Ma nau, kad tai bu vo ge rai ap gal vo-
tas Mask vos ideo lo gų su ma ny mas – pro-
pa guo jant se nus pui kius lai kus pri riš ti 
Ode są prie Ru si jos, – pa reiš kė is to ri jos dės-
ty to jas Vla di mi ras Piv to ra kas. Jis pri mi nė, 

jog 1794 m. Ru si jos ca rie nė Je ka te ri na II 
pa si ra šė nu ro dy mą įkur ti to je vie to je uos-
tą bei mies tą. Ta čiau kar tu ji nai ki no uk rai-
nie čių kal bą ir ri bo jo ka zo kų lais vę.

Pa mink las ca rie nei bu vo pa sta ty tas 
1900 m., o jau po dvi de šim ties me tų jį nu-
grio vė bol še vi kai. Nug riau to pa mink lo da-
lys bu vo pa slėp tos mu zie jaus sau gyk lo je 
ir ten dū lė jo be veik šim tą me tų. 2007 m. 
Ode sos val džia ne ti kė tai vėl tą pa mink lą 
pa sta tė, nors prieš tai pro tes ta vo vie tos is-

to ri kai, pa trio ti nės or ga ni za ci jos ir 
net pre zi den tas Vik to ras Juš čen ka. 
Ode sos val džia pro tes tus ig no ra vo, 
o vie tos teis mas at me tė skun dus, 
rei ka lau jan čius pa mink lą nuim ti.

– Ca ro lai kus bei stačiatikių baž-
ny čią kaip tik tuo me tu ėmė idea-
li zuo ti Mask va, ku ri ska ti no at sta-
ti nė ti ca rų pa mink lus Ru si jo je, ir 
kaž ko kiu bū du su ge bė jo pa veik ti 
Ode sos me ri ją, nors mes, is to ri kai, 
prie ši no mės“, – tvir ti no V. Piv to ra-
kas. Jis spė ja, kad pa mink lo at sta-
ty mą ini ci ja vo tie me ri jos dar buo-
to jai, ku rie su Ru si ja bu vo su si ję 
vers lo ry šiais.

Po dve jų me tų me ri ja nu spren-
dė res tau ruo ti pa mink lą ca rui Alek-
sand rui II – 7,1 m aukš čio ko lo ną 
su už ra šu, jog tai ode sie čių pa dė ka 
„ca rui iš va duo to jui“ už mies to par-
ko įkū ri mą. Ant ko lo nos smai ga lio 
vėl bu vo už dė ti im pe ri nės Ru si jos 
sim bo liai, nors jų nie kas ne drį so dė-
ti net so viet me čiu.

– Ma nau, kad Mask va se niai 
pla na vo jė ga už grob ti Uk rai ną, o no-
rė da ma tai pa leng vin ti da rė vis ką, 
kad ru sa kal bius Ode sos gy ven to jus 
iš lai ky tų sa vo įta ko je, nes Ode sa vi-
sa da Ru si jai bu vo svar bus mies tas“, 
– kal bė jo is to ri kas.

Dės ty to jas ste bė jo si, kad mies-
te nė ra jo kios at mi ni mo len tos, jog 
dar prieš Je ka te ri nai II įku riant 
Ode są šio je vie to je sto vė jo Lie tu vos 
Di džio sios Ku ni gaikš tys tės pi lis. 
Per ma žai ak cen tuo ja ma ir tai, kad 
dar anks čiau to je vie to je bu vo se no-
vės Grai ki jos gy ven vie tė, o vi sas dė-

me sys skir tas šlo vin ti tik tuos lai kus, kai 
mies tas kles tė jo ca ri nė je Ru si jo je.

– Ma nau, kad po ka ro si tua ci ja pa si-
keis. Ode so je at si ras dau giau uk rai nie-
tiš kam, lie tu viš kam bei an ti ki niam laik-
me čiui skir tų įam ži ni mų, o „12 kė džių“ 
ko me di jai bei Ki sai Vo rob ja ni no vui skir ti 
pa mink lai iš cent ri nio so do bus per kel ti 
į me ni nin kų na mus ar pri va tų mu zie jų“, 
– ti ki si V. Piv to ra kas.

Nukelta į 9 p.]

UK RAI NOS RE POR TA ŽAI

Fil mo „12 kė džių“ he ro jui Ki sai Vo rob ja ni no-
vui skir ta kom po zi ci ja.

El do ra do BUT RI MO nuotr.

S

2007 m. mies to val džia pa sta tė pa mink lą 
ca rie nei Je ka te ri nai II, nors tam prieš ta ra-
vo vie tos is to ri kai, pa trio ti nės or ga ni za ci-
jos ir net tuo me ti nis Uk rai nos pre zi den tas 
Vik to ras Juš čen ka.

S

Atkelta iš 6 p.

Įp ras tai kiek vie nai pa mo kai matematikė 
Nijolė Bu lo tie nė ruo šia skaid res. Nuo šiol 
jai ten ka tai da ry ti lie tu vių ir ru sų kal bo-
mis. Tai pa si ruo ši mo pro ce są kas dien pail-
gi na maž daug pu sant ros va lan dos.

„Sten giuo si skaid res pa da ry ti aiš kias, ge-
rai ma to mas. Da bar sa vo tiš kai ve du in teg-
ruo tas pa mo kas – juk ir lie tu viai vai kai tam 
tik ra pra sme mo ko si ne vien ma te ma ti kos, 
bet ir ru sų kal bos“, – sa kė N. Bu lo tie nė.

Pa si ruoš ti pa mo koms pe da go gei pa de-
da ne vien įpras ti va do vė liai, bet ir in ter ne-
ti nės lie tu viškose mokyklose besimokan-
tiems ru sa kal biams skir tos pra ty bos.

„Ši si tua ci ja pri ver tė šiek tiek pa si temp ti 
dau ge lį mo ky to jų. Mums rei kė jo pri si min ti 
kai ku riuos ru siš kus žo džius, tam tik rus ter-
mi nus. Be to, kas kart ten ka su kti gal vą, kaip 
tin ka mai pra dė ti bend rau ti su uk rai nie čiais 
vai kais. Kar tais jiems at ne šu ko kį sal dai nį, 
nu per ku li niuo tę ar skries tu vą, jei tą die ną 
pa mo ko je rei kia šių prie mo nių. Sten giuo si 
juos pa kal bin ti ir per per trau ką, ta čiau nie-
kuo met ne šne ka me apie įvy kius Uk rai no je. 

] Ne si no ri, kad vai kams su grįž tų skau dūs pri-
si mi ni mai“, – sa kė N. Bu lo tie nė.

Ti ki si su grįž ti na mo
Dau gu ma Lie tu vo je bei Vil ka viš kio ra-

jo ne be si mo kan čių uk rai nie čių vi lia si grei-
tai su grįž ti į tė vy nę. Kai ku rie iš jų jau da-
bar gar siai kal ba apie tai, kaip pa siil go ten 
li ku sių ar ti mų jų. Vis dėl to ti kė tis, jog ki tų 
moks lo me tų pra džio je vis kas grįš į se nas 
vė žes, nė ra rea lu. Bū tent dėl to mo kyk los 
pa ma žu jau ima ruoš tis rug sė jui.

„Lauk si me re ko men da ci jų iš mi nis te-
ri jos, ta čiau ir pa tys tu rė si me daug ką ap-
gal vo ti. Nea be jo ju, kad dau giau dė me sio 
rei kės skir ti lie tu vių kal bos pa mo koms“, 
– svars tė Gi žų Ka zi mie ro Bar šaus ko mo-
kyk los-dau gia funk cio cent ro di rek to rė S. 
Čer naus kie nė.

Ne se niai Vil ka viš ky je lan kė si ir su mū-
sų ra jo no švie ti mo bend ruo me ne bend ra-
vo Švie ti mo ko ky bės ir re gio ni nės po li ti kos 
de par ta men to vy riau sio ji spe cia lis tė Be ta 
Za vec kie nė bei kon sul tan tas uk rai nie čių 
švie ti mo klau si mais Via čes la vas Gi pi čas. 
Bu vo ap tar ti uk rai nie čių vai kų adap ta ci jos 

iš šū kiai, abi tu rien tų to les nio mo ky mo si 
klau si mai, vai kų pa gei da vi mai mo ky tis sa-
vo ša lies is to ri jos ir kal bos.

Su si ti ki me da ly va vę uk rai nie čių vai kų 
tė vai dė ko jo už ga li my bę in teg ruo tis į Vil ka-
viš kio bend ruo me nę, leng vą adap ta ci ją bei 
sklan dų mo ky mo si or ga ni za vi mą.

„Iš uk rai nie čių su lau kia me daug gra-
žių žo džių bei pa dė kų. Te ko iš girs ti čia 
su da ry tų są ly gų pa ly gi ni mą su ro ju mi. 
Uk rai nie čių šei ma, ku ri trum pai bu vo ap-
si sto ju si mū sų ra jo ne, o vė liau iš vy ko į 
Di džią ją Bri ta ni ją, pa skam bi no vie nos ug-
dy mo įstai gos va do vei ir pra ne šė no rin ti 
grįž ti at gal, nes čia jau tė si daug ge riau“, 
– pa sa ko jo A. Fi na gė je vie nė.

Anot jos, mo ky tis no ri ne vien uk rai-
nie čiai vai kai, bet ir suau gu sie ji. Vil ka viš-
kio tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent re 
lie tu vių kal bos pa mo kas lan ko 25 vy rai 
bei mo te rys. Vie nai ra jo ne ap si sto ju siai uk-
rai nie tei mi nis te ri ja net su tei kė pe da go go 
kva li fi ka ci ją ir nuo ru dens ji tu rė tų pra dė ti 
dirb ti ku rio je nors iš rajono ug dy mo įstai-
gų. Ti ki ma si, kad to kius do ku men tus iki ru-
dens su si tvar kys ir dar vie na ukrainietė.

Uk rai nie čiai mo kyk lo se: iš šū kių ne trūks ta 
nei vai kams, nei pe da go gams

Skel bia mas Šei mos stip ri ni mo 
pro gra mos prie mo nių pro jek tų, 
fi nan suo ja mų Vil ka viš kio ra jo no sa-
vi val dy bės lė šo mis, kon kur sas
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci ja, vyk dy da ma Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di-
rek to riaus 2022 m. ge gu žės 16 d. įsa ky-
mu Nr. B-ĮV-567 pa tvir tin tą Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės Šei mos stip ri ni mo 
pro gra mos prie mo nių fi nan sa vi mo 
tvar kos ap ra šą, kvie čia vie šą sias įstai-
gas, biu dže ti nes įstai gas, vi suo me ni nes 
or ga ni za ci jas ir ki tus ju ri di nius as me-
nis teik ti pa raiš kas gau ti fi nan si nę pa-
ra mą pro jek tų įgy ven di ni mui.

Pa raiš kos su lyd raš čiu pa gal pa tvir-
tin tą pa raiš kos for mą turėtų būti pa tei-
kia mos Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jai, el. pa štu savivaldybe@
vilkaviskis.lt iki bir že lio 10 d.

Šei mos stip ri ni mo pro gra mos prie-
mo nių pro jek tams skir ta 5 000 Eur iš 
Sa vi val dy bės biu dže to lė šų.

Kon sul ta ci jos įstai goms su kon kur-
su su si ju siais klau si mais tei kia mos dar-
bo die no mis tel.: (8 342) 60 094, (8 342) 
60 096, el. p. si mo na.bikaite@vilkavis-
kis.lt ir gin ta re.bagvilaite@vilkaviskis.
lt.

Pla tes nę in for ma ci ją ga li ma ras ti 
Sa vi val dy bės tink la la py je www.vil ka-
vis kis.lt. Užsk. 1102
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Aukš ti na ma ca ri nė praei tis
Tre čias pa mink las yra skir tas ca-

rui Pa ve lui I. Jis bu vo pa sta ty tas 2004 
m. ir ofi cia liai pa va din tas „Pa mink lu 
apel si nui, ku ris iš gel bė jo Ode są“. Šis 
pa mink las pri me na is to ri ją, kai mi-
rus mies to įkū rė jai Je ka te ri nai II ca ru 
ta pęs Pa ve las I su stab dė Ode sos sta ty-
bos dar bus ir fi nan sa vi mą.

Mies tą nuo bank ro to iš gel bė jo gud-
rus spren di mas žie mos me tu nu siųs ti 
ca rui tris tūks tan čius ge riau sių grai-
kiš kų apel si nų su pra šy mu su teik ti 
Ode sai pa sko lą ir mo kes čių leng va tų. 
Pa ve lui I to kia do va na pa ti ko – jis įvyk-
dė ode sie čių pra šy mą, o tai ga lu ti nai 
nu lė mė mies to su kles tė ji mą. Ode sa iš 
grū dų eks por to pel ny da vo net ke lio li-
ka pro cen tų Ru si jos biu dže to įplau kų 
ir per šim tą me tų iš ne di de lio kai me lio 
ta po mi li jo ni niu mies tu – tre čiu Ru si jo-
je po Sankt Pe ter bur go ir Mask vos.

Šis pa mink las ke lia ma žiau gin čų, 
nors ir gi sto vi cent re. Jis kaž ko dėl iš ki-
lo 2004 m. – tuo me tu, kai Mask va ėmė 
Ru si jo je aukš tin ti ca ri nę praei tį.

Įsa ky mas su nai kin ti 
lie tu viš ko laik me čio at min tį
V. Piv to ra kas ma no, kad Ode so je 

la biau siai trūks ta pa mink lo, ku ris įam-
žin tų vi są mies to praei tį: tu rė tų bū ti pa mi-
nė ta čia bu vu si an ti ki nės Grai ki jos įkur ta 
gy ven vie tė, Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš-
tys tės pi lis, tur kų val dy tas laik me tis, ne nus-
le piant ir ca riz mo epo chos.

Is to ri ką pik ti na, jog Lie tu vos bu vi mas 

]

nė ra nie kaip įam žin tas. Jis pri me na, jog 
LDK į Uk rai nos pie tus plės tis nu spren dė po 
1362 m. per ga lės Mė ly nų jų Van de nų mū šy-
je ne to li Kyji vo. LDK ta da su triuš ki no Auk-
so or dą ir mū sų val do vai nu spren dė per-
im ti mon go lų bei tur kų val dy tas te ri to ri jas 

Uk rai nos pie tuo se.
LDK pa sta tė ke le tą ne di de lių pi lių, 

iš ku rių ma žiau siai dvi bu vo su ręs-
tos prie Juo do sios jū ros. Vie na iš jų, 
Ta gin kos pi lis, bu vo prie da bar ti nio 
Cher so no mies to, o to liau siai į pie tus, 
da bar ti nės Ode sos kran ti nė je, iš ki lo 
Ka či bė jaus pi lis. Ją po pu sant ro šim to 
me tų pe rė mė, per sta tė ir per va di no 
tur kai, o šiuos 1789 m. nu ga lė ję ca ri-
nės Ru si jos ka riai pi lį sugriovė, nes to 
pa rei ka la vo ca rie nė Je ka te ri na II. Ji 
įsa kė su nai kin ti tur kiš ko bei lie tu viš-
ko laik me čio at min tį, nai ki no uk rai-
nie čių kal bą, bet kaž ko kiu bū du prieš 
pen kio li ka me tų jos pa mink las vėl iš ki-
lo Ode sos cent re.

Svar bus įvai rių tau tų 
vaid muo miesto istorijoje

Ode sa yra ypa tin gas mies tas, nes 
prie jo kū ri mo ir kles tė ji mo pri si dė jo 
įvai rių tau tų žmo nės, ėmę čia imig ruo-
ti. Nors vė liau Ode so je do mi na vo maž-
daug po 30 pro c. gy ve nu sių žy dų, ru sų 
ir uk rai nie čių, ta čiau svar bų vaid me nį 
su vai di no ir ki tų tau tų at sto vai. Mies tą 
pro jek ta vo bei pir mais jo me rais bu vo 
pran cū zai. Ar chi tek tū ra rū pi no si ita-
lai su bel gais. Grai kai sta tė lai vus ir 
kar tu su žy dais bei len kais vys tė pre-
ky bą. Tai, jog Ode są puo se lė jo įvai rių 
ša lių at sto vai, liu di ja iki da bar iš li kę 

tau ti niai gat vių bei mies to kvar ta lų pa va-
di ni mai ir įvai rioms re li gi joms at sto vau jan-
čios baž ny čios.

Ode so je pa mink lais yra įam žin ti me ro 
pa rei gas ėję pran cū zai ir grai kas, Lie tu vos 
ir Len ki jos poe tas Ado mas Mic ke vi čius, Ru-

si jos ra šy to jas Ale ksand ras Puš ki nas bei 
moks li nin kas Dmit ri jus Men de le je vas, ra šy-
to jas žy das Isaa kas Ba be lis, uk rai nie tis poe-
tas bei dai li nin kas Ta ra sas Šev čen ka.

Ta čiau pa sta ruo sius ke lio li ka me tų di-
džiau sias dė me sys kaž ko dėl bu vo skir tas ca-
riz mo epo chos pa mink lams. Is to ri ko V. Piv-
to ra ko ma ny mu, to kiu bū du Krem lius sie kė 
ru sa kal bius Ode sos gy ven to jus iš lai ky ti idė-
ji nė je vie ny bė je su Ru si ja ir ti kė jo si, kad jai 
pra dė jus ka rą prieš Uk rai ną da lis ode sie čių 
pa lai kys ta ria mus „iš va duo to jus“. Ta čiau 
ka ras pa kry po ne ta link me, ir Mask vai vis-
gi ne pa vyks Ode sos at plėš ti nuo Uk rai nos.

So viet me čio ir ca riz mo 
sim bo lių tu ri ne be lik ti
Ode sos žur na lis tas, eko lo gi nės or ga ni-

za ci jos ak ty vis tas Vla dis la vas Ba lins kis ir gi 
spė ja, kad Mask vos ideo lo gams tal ki no kai 
ku rie Ode sos val di nin kai. Jis pri mi nė, jog 
Uk rai nos par la men tui priė mus spren di mą 
keis ti ko mu niz mą aukš ti nan čių gat vių pa-
va di ni mus, Ode sos me ri ja tam prie ši no si ir 
pro tes ta vo net teis me.

– Ode sos gat vė se dar ne ma žai pa mink li-
nių len tų su pen kia kam pė mis žvaigž dė mis, 
o tai liu di ja, jog čia nebūta nei tik ros de ko-
mu ni za ci jos, nei ru siš kų pa mink lų at si kra-
ty mo“, – ap gai les ta vo V. Ba lins kis.

Žur na lis tas yra vie nas iš hu ma ni ta ri nio 
cent ro ak ty vis tų ir šiuo me tu vi są sa vo ener-
gi ją ski ria pa gel bė ti pa bė gė liams. Jis ti ki si, 
jog po ka ro Ode so je įvyks rim tų per mai nų, 
o mies tas ryž tin gai at si kra tys so viet me čio 
ir ca riz mo sim bo lių.

El do ra das BUT RI MAS
Spe cia liai iš Ode sos

(Bus dau giau)

Kas sie ja ka rą Uk rai no je su ki no ko me di ja „12 kė džių“?

Pa mink las ca rui Pa ve lui I ofi cia liai bu vo pa-
va din tas „Pa mink lu apel si nui, ku ris iš gel bė jo 
Ode są“. Autoriaus nuotr.

S

100 me tų Lietuvos krep ši niui: 
skam biau sios per ga lės ir jų už ku li siai
And rius GRY GE LAI TIS

Šie met mū sų ša lies krep ši nis 
mi ni šim to me tų ju bi lie jų. Bū-
tent 1922 m. Lie tu vo je bu vo 
su žais tos pir mo sios ofi cia lios 
rung ty nės. Ta pro ga kai my ni-
nė je Ma ri jam po lė je su reng ta 
šios spor to ša kos en tu zias tams 
skir ta šven tė.

Tarp pir mų jų spor ti nin kų – 
ir vil ka viš kie čiai
Iš pra džių Su val ki jos krep ši nio my lė to-

jai rin ko si į Ma ri jam po lės kul tū ros cent ro 
fo jė, ku rioje akys rai bo nuo dau gy bės mū-
sų ša lies vy rų ir mo te rų ko man dų lai mė tų 
tro fė jų. Be abe jo, dau giau siai dė me sio te ko 
1997 m. Lie tu vos mo te rų ir 2003 m. ša lies 
vy rų rink ti nių iš ko vo toms Eu ro pos čem pio-
nų tau rėms. Dau gy bė aist ruo lių sku bė jo jas 
ap žiū rė ti, įsiam žin ti greta.

Vė liau vi si su si rin ku sie ji bu vo pa kvies ti 
į krep ši nio fo ru mą, ku rį or ga ni za vo Su val-
ki jos krep ši nio en tu zias tas Dei vi das Jurk ša. 
Ren gi ny je su aist ruo liais bend ra vo Lie tu vos 
krep ši nio fe de ra ci jos (LKF) pre zi den tas Vy-
das Ged vi las, ge ne ra li nis sek re to rius Min-
dau gas Bal čiū nas, tre ne ris Kęs tu tis Kem zū-
ra ir kt. Dau ge lis ti kė jo si iš vys ti ir le gen di nį 
stra te gą Vla dą Ga ras tą, ku ris taip pat bu vo 
pa ža dė jęs at vyk ti į Ma ri jam po lę, ta čiau dėl 
pa šli ju sios svei ka tos to pa da ry ti ne ga lė jo.

Be ne ži no miau sias mū sų re gio no krep ši-
nio spe cia lis tas Gin tau tas Ži bū da vi sus su pa-
žin di no su Ma ri jam po lės krep ši nio is to ri ja, 
skai čiuo jan čia 99-uo sius me tus. 1923 m. Su-

val ki jos sos ti nė je bu vo įre gist ruo ta pir mo ji 
mo te rų ko man da, ku ri debiutines rung ty-
nes su žai dė 1924 m. bir že lį Šiau liuo se.

„Iš pra džių rung ty nių re zul ta tai la biau 
pri mi nė fut bo lo re zul ta tus: 1:0, 0:0, 2:1... 
Ma ri jam po lė je pir mo sios krep ši nio rung ty-
nės bu vo žai džia mos lau ko aikš te lė je ša lia 
da bar ti nės Ry giš kių Jo no gim na zi jos. Už fik-
suo ta, kad 1925 m. čia vy ko leng vo sios at le ti-

kos ir krep ši nio ko vos, ku rias ste bė jo per 2 
tūks tan čius žiū ro vų. Da ly va vo spor ti nin kai 
iš Ma ri jam po lės bei Vil ka viš kio“, – pa sa ko-
jo G. Ži bū da.

Dip lo ma ti nis skan da las
Vie nas iš di džiau sių mū sų ša lies krep-

ši nio pa sie ki mų – 1937 m. vy rų rink ti nės 
Lat vi jo je iš ko vo ta Eu ro pos čem pio nų tau rė. 

Tuo me tu eki pos gre to se žai dė ir ma ri jam-
po lie tis Sta nis lo vas Šač kus. Įdo mu tai, kad 
į Lat vi ją lie tu viai vy ko iki tol neiš ko vo ję nė 
vie nos per ga lės tarp tau ti nė se var žy bo se. 

Is to ri nius fak tus ty ri nė jan tis krepšinio 
entuziastas G. Ži bū da pa sa ko jo, kad tą kart 
pa ga lius į ra tus mū siš kiams ban dė kai šio ti 
ir tei sė jai.

Nukelta į 10 p.]

Forumo metu su sporto entuziastais bendravo krepšinio pasaulio atstovai (iš kairės) Mindaugas Balčiūnas, Gintautas 
Žibūda, Vydas Gedvilas, Kęstutis Kemzūra, Kęstutis Skučas bei diskusiją moderavęs Dalius Matvejevas. Au to riaus nuo tr.
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SIŪLOME PARAGAUTI

Ma no ma, kad šis sod rus ir 
klam pus ita liš kas šo ko la di nis 
ska nės tas „Tor ta cap re se“ bu-
vo su kur tas vi sai ne ty čia, kai 
ke pė jas tie siog pa mir šo į py ra-
go teš lą įdė ti mil tų. Už mar šu-
mas ka tast ro fa ne si bai gė, o 
re zul ta tas pra no ko lū kes čius: 
py ra gas iš po pu lia rė jo vi sa me 
pa sau ly je. Teš lai ne nau do ja mi 
kvie ti niai mil tai, tad ke pi nys 
pra džiu gins gli ti mo ne to le ruo-
jan čius sal du my nų mė gė jus.

Šo ko la di nis mig do li nis 
Kap rio py ra gas

PRO DUK TAI
170 g ku be liais su pjaus ty to svies to,
225 g ga ba lė liais su lau žy to juo do jo 
šo ko la do (70 proc. ka ka vos sau sų jų 
me džia gų),
170 g bal to jo cuk raus,
110 g ru do jo cuk raus,
6 kiau ši niai,
130 g mig do lų mil tų,
2 šaukš tai ka ka vos ir dar pa pil do-
mai pa puo ši mui.

GA MI NI MAS

Įkai tin ki te or kai tę iki 180° C. 22 cm 
skers mens at se ga mą tor to for mą iš-
klo ki te ke pi mo po pie riu mi.

Karš čiui at spa ria me du be ny je 
su mai šy ki te svies tą ir šo ko la dą, už-
dė ki te ant puo do su ver dan čiu van-
de niu (du bens dug nas ne tu ri siek ti 
van dens) ir mai šy ki te, kol pa si da-
rys vien ti sa šo ko la di nė ma sė (2–3 
min.). Nu kel ki te nuo kait ros ir leis-
ki te at vės ti.

Di de lia me du be ny je elekt ri niu 
plak tu vu iš pla ki te cuk rų ir kiau ši-
nius iki pu rios ma sės (3–4 min.). 
Su ber ki te mig do lų mil tus bei per si-
jo tą ka ka vą, ge rai iš mai šy ki te. Ta da 
su pil ki te svies to ir šo ko la do ma sę, 
iš mai šy ki te.

Teš lą su pil ki te į skar dą ir kep ki-
te 45–50 min.

Iš ke pu sį py ra gą at vė sin ki te skar-
do je, tik ta da išim ki te. Pa puoš ki te 
per sie te lį per si jo ta ka ka va. Ga li ma 
pa tiek ti su plak ta grie ti nė le ar ba va-
ni li niais le dais. Ska naus!

Redakcijos adresas: 
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis 
„Santaka“ internete – www.santaka.info 
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info 
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100 me tų Lietuvos krep ši niui: 
skam biau sios per ga lės ir jų už ku li siai

Atkelta iš 9 p.

„Le mia moms rung ty nėms tarp Lat vi jos ir 
Lie tu vos tei sė ja vo švei ca rų bei šei mi nin kų 
lat vių ar bit rai. Jau pa si bai gus dvi ko vos lai-
kui ir mū sų ko man dai pir mau jant vie nu 
taš ku, lie tu viams bu vo skir tos trys tech-
ni nės pra žan gos. Taip lat viai ga vo tei sę 
mes ti tris bau dos me ti mus. Lai mei, tą kart 
nė vie nas iš jų tiks lo ne pa sie kė, tad nu ga-
lė to jams skir ta Lat vi jos pre zi den to lėkš tė 
ati te ko mū sų spor ti nin kams. Įdo mu tai, 
kad švęs da mi per ga lę šį tro fė jų lie tu viai 
ne ty čia pa li ko sa lė je ir tik grį žę na mo ap si-
žiū rė jo, kad jo ne tu ri. Vie nas de le ga ci jos at-
sto vas vy ko at gal at siim ti pri zo, bet lat viai 
jau ne no rė jo jo ati duo ti. Bu vo ki lęs net dip-
lo ma ti nis skan da las“, – pa sa ko jo Gintautas 
Ži bū da.

 Ne pa vy dė ti nos są ly gos
Be ne di džiau sia mū sų ša lies mo te rų 

krep ši nio rink ti nės per ga lė – 1997 m. Veng-
ri jo je lai mė tas Eu ro pos čem pio na tas. Tą-
kart už rink ti nės vai ro sto vė jo da bar ti nis 
LKF va do vas Vydas Ged vi las. Jis pri si mi nė, 
kad pa grin di nes rink ti nės žai dė jas į vie ną 
klu bą su rin ko dar 1993 m., to dėl mi nė tam 
čem pio na tui tu rė jo pa kan ka mai lai ko pa si-
ruoš ti.

„Tuo me tu mo te rų krep ši nis nie kam 
ne rū pė jo. Į var žy bas ke liau da vo me au to-
bu sais, ieš ko da vo me pi giau sių nak vy nių 
vie tų, mai tin da vo mės tik rai ne pa čiu ge-
riau siu mais tu, o po tre ni ruo čių tik riau siai 
nie ka da ne tu rė jo me ga li my bės nu si praus ti 
po karš tu du šu. Mu mis nie kas ne ti kė jo. Ge-
riau sias to įro dy mas – tuo me ti nio Kū no kul-
tū ros ir spor to de par ta men to va do vo Ri mo 
Kur ti nai čio pa ža das skir ti mi li jo ną li tų, jei 
lai mė si me Eu ro pos čem pio na tą. Aiš ku, kai 
iš ko vo jo me čempionų ti tu lą, vi si pa ža dai 
bu vo už mirš ti“, – pri si mi nė V. Ged vi las.

Jis pa sa ko jo, jog tais me tais net ap ran-
gas rink ti nė ga vo tik var žy bų iš va ka rė se. 
Ne pai sant ne pa vy dė ti nų są ly gų, ko man do-

]

je vy ra vo nuo sta bi at mos fe ra, o tai, pa sak 
tre ne rio, ir bu vo pa grin di nis rak tas į sėk-
mę. Jis pri si mi nė, kad ne daug trū ko, jog vis-
kas bū tų su si klos tę ki taip.

„Po vie nų Pran cū zi jo je lai mė tų var žy-
bų pa ma čiau sa vo tre ni ruo ja mas mer gi nas 
rū kan čias. Tą aki mir ką no rė jau jas gar siai 
iš keik ti, net bu vau pa si ry žęs at si sta ty din ti. 
Vis gi su si val džiau. Ki tą die ną tu rė jo me la-
bai rim tą po kal bį. Dau giau nie ka da nie ko 
pa na šaus ne bu vo nu ti kę“, – se nus lai kus 
pri si mi nė da bar ti nis LKF pre zi den tas.

Jis pa pa sa ko jo ir apie skau džiau sią kar-
je ros pra lai mė ji mą, ku rį patyrė 1999 m. 
Len ki jo je vy ku sia me Eu ro pos čem pio na te. 
Tuo met fa vo ri tė mis lai ky tos lie tu vės at krin-
ta mo sio se var žy bo se nu si lei do Slo va ki jos 
krep ši nin kėms ir ne te ko ga li my bės pa tek ti 
į Sid nė jaus olim pi nes žai dy nes. Stra te gas 

pa sa ko jo, kad po tų rung ty nių krep ši nin kės 
ver kė iki ry to.

Mo ty va ci niai fil mai
Vie nas iš di džiau sių mū sų krep ši nin kų 

lai mė ji mų – 2010 m. vy rų rink ti nės iš ko vo ti 
pa sau lio čem pio na to bron zos me da liai. Tuo-
met už na cio na li nės ko man dos vai ro sto vė-
jęs Kęs tu tis Kem zū ra pa sa ko jo, kad prieš 
ket virt fi na lio dvi ko vą su Ar gen ti nos spor ti-
nin kais jis no rė jo sa vo va do vau ja miems žai-
dė jams su teik ti pa pil do mos mo ty va ci jos.

„Ži no jo me, kad rei kės žais ti in ten sy viai 
bei ag re sy viai. Su tre ne rių šta bu nu spren-
dė me krep ši nin kams pa ro dy ti fil mo „300 
spar tie čių“ iš trau ką, ku rio je bū tų daug 
krau jo ir ag re si jos vaiz dų. Bi jo jo me reak ci-
jos, bet po per žiū ros įsi vy ra vo mir ti na ty la. 
Tą kar tą su žai dė me ge riau sias čem pio na to 

rung ty nes“, – pri si mi nė K. Kem zū ra.
Jis tei gė mo ty va ci nius fil mus spor ti-

nin kams de monst ra vęs vos du sy kius 
kar je ro je. Ki tą kar tą to pri rei kė 2011 m. 
Eu ro pos čem pio na te po lie tu vių ket virt-
fi na ly je pa tir to skau daus pra lai mė ji mo 
Ma ke do ni jos krep ši nin kams.

„Ši ne sėk mė už kir to ga li my bę ko vo-
ti dėl me da lių. Bu vo la bai skau du, vy rai 
iki pa ry čių ne ga lė jo už mig ti, ta čiau nu-
leis ti ran kų neturėjome teisės. Ki tą die-
ną mū sų lau kė svar bios rung ty nės su 
slo vė nais, ku rio se spren dė si pa te ki mo 
į olim pi nes žai dy nes li ki mas. Pri va lė jo-
me jas lai mė ti. At sis ta ty ti bu vo sun ku 
ne tiek fi ziš kai, kiek psi cho lo giš kai. 
Nusp ren dė me žai dė jams pa ro dy ti aust-
ra lo Ni ko Vu ji či čiaus, gi mu sio be ran kų 
ir ko jų, is to ri ją. Fil me vyras pa sa ko jo, 
kaip bu vo sun ku iš mok ti nu kri tus at-
si sto ti, ta čiau jis ga liau siai tai pa da rė. 
Tą kart žai dė jams pa siųs ta ži nu tė bu-
vo la bai aiš ki. Mes lai mė jo me svar bias 
rung ty nes“, – pa sa ko jo K. Kem zū ra.

Fo ru me da ly va vę sve čiai tei gė, kad 
mū sų krep ši nio atei tis – švie si. Jie vy lė-
si, kad šiais me tais Lie tu vos vy rų rink-
ti nei Eu ro pos čem pio na te pa vyks pa si-
puoš ti me da liais, o mo te rų ko man da 
ar ti miau siu me tu taip pat grįš į eli tą.

Į Marijampolės kultūros centrą susirinkusiems žmonėms akys raibo nuo daugy-
bės mūsų šalies vyrų ir moterų komandų laimėtų trofėjų.

S

Suvalkijos sostinėje buvo galima išvysti du svarbiausius šalies krepšinio tro-
fėjus: 1997 m. moterų (dešinėje) ir 2003 m. vyrų rinktinių iškovotas Europos 
čempionų taures. Andriaus GRYGELAIČIO nuotr.  
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Dovanoja 
šuniukus ir kačiukus.

Tel. 8 640 64 466, www.mgma.lt
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ANTRADIENIS KETVIRTADIENIS ŠEŠTADIENIS 

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas 

Monkas“. 4 d. 2 s.
9.40 Ser. „Komisaras 

Reksas“. 15 d. 6 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir 

ginti“. 432 s.
11.30, 18.00 

Kas ir kodėl?
12.00 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite (kart.).
12.30 Tai kur toliau? 

(kart.).
13.30 Mūsų gyvūnai.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos 

šauksmas“. 9 d. 12 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

5 d. 156 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Viena byla 

dviem“. 3 d. 2 s.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas 

Monkas“. 4 d. 3 s.
9.40 Ser. „Komisaras 

Reksas“. 15 d. 7 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir 

ginti“. 433 s.
11.30, 18.00 

Kas ir kodėl?
12.00 Gyventi kaime gera.
12.30 1000 pasaulio 

stebuklų.
13.30 Veranda (kart.).
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos 

šauksmas“. 9 d. 13 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

5 d. 157 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Lietuvos 

sienos“. 2 d.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Viena byla 

dviem“. 3 d. 3 s.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas 

Monkas“. 4 d. 4 s.
9.40 Ser. „Komisaras 

Reksas“. 15 d. 8 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir 

ginti“. 434 s.
11.30, 18.00 

Kas ir kodėl?
12.00 Mano geriausias 

draugas (kart.).
12.30 Pasaulio puodai.
13.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos 

šauksmas“. 9 d. 14 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

5 d. 158 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Tai kur toliau?
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Lietuva kalba.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Viena byla 

dviem“. 3 d. 4 s.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas 

Monkas“. 4 d. 5 s.
9.40 Ser. „Komisaras 

Reksas“. 15 d. 9 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir 

ginti“. 435 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Gamtininko užrašai 

(kart.).
12.30 Nacionalinė 

ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“.

13.30 Čia mano sodas 
(kart.).

14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos 

šauksmas“. 9 d. 15 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

5 d. 159 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 (Pra)rasta karta.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Viena byla 

dviem“. 3 d. 5 s.
0.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas 

Monkas“. 4 d. 6 s.
9.40 Ser. „Komisaras 

Reksas“. 15 d. 10 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir 

ginti“. 436 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Pusryčiai pas 

kaimyną.
12.30 Širdyje lietuvis.
13.30 Euromaxx.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.30 Ser. „Pagalbos 

šauksmas“. 9 d. 16 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

5 d. 160 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
22.55 Ser. „Laisvės kaina“. 

3 s.
0.40 V. f. „Pasaulio garbė“. 

Drama. 2019 m. Rež. 
Robert Guediguian. 
Prancūzija, Italija.

2.25 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Vartotojų kontrolė 

(kart.).
7.00 Klauskite daktaro 

(kart.).
8.00 Beatos virtuvė 

(kart.).
9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
12.00 Dok. f. „Maži, bet 

ypatingi: vėžliai“.
12.50 Dok. ser. „Lotynų 

Amerikos 
platybėse“.

13.45 Ser. „Jaunasis 
Montalbanas“. 
2 d. 2 s.

15.30, 18.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų 

koncertas.
17.30 Klauskite daktaro.
19.00 Langas į valdžią.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuoju Lietuvą.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 V. f. „7.39“. 

Melodrama. 
2014 m. Rež. John 
Alexander. Didžioji 
Britanija.

0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 LRT radijo žinios.
6.07 (Pra)rasta karta (kart.).
7.00 Veranda.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Išpažinimai.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Čia mano sodas.
9.30 Gamtininko užrašai.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mano geriausias 

draugas.
12.00 Dok. ser. „Planeta 

Žemė 2“.
12.55 Dok. f. „Amerika iš 

paukščio skrydžio“.
13.50 Ser. „Mis Marpl“.
15.30, 18.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Paramos Ukrainai 

koncertas „Vienybės 
jėga“.

19.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.

19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Ser. „Jaunieji 

slaugytojai“. 3 s.
21.45 V. f. „Seserų Fontanų 

siuvykla“. 2 s.
23.35 Kartojimai.

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.00 „Svajonių sodai“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga 

žemė“.
13.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Karštai su tv3.lt“.
20.30 Ser. „Tautos tarnas“.
21.00 Ser. „Prakeikti IV“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Devintojo 

legiono erelis“. JAV, 
veiksmo ir nuotykių 
drama, 2011. Rež. 
Kevin Macdonald.

0.55, 4.25 Ser. „Rezidentas“.

1.55 Ser. „Elementaru“.
2.55 Ser. „Perėja“.
3.55 Ser. „Mikė“.
5.20 Ser. „Moderni šeima“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.00 „Karštai su tv3.lt“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga 

žemė“.
13.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Tautos tarnas“.
21.00 Ser. „Prakeikti IV“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Karo dievas“. 

Prancūzija, Vokietija, 
JAV, kriminalinis 
trileris, 2005. Rež. 
Andrew Niccol

1.05, 4.35 Ser. „Rezidentas“.
2.05 Ser. „Elementaru“.
3.05 Ser. „Perėja“.
4.05 Ser. „Mikė“.
5.30 Ser. „Moderni šeima“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.00 „Prieš srovę“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.

10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga 

žemė“.
13.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30, 21.00 

Ser. „Prakeikti IV“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Paskutinės 

trys paros“. JAV, 
kriminalinis veiksmo 
filmas, 2020. Rež. 
Brian Ulrich.

0.20, 3.55 Ser. 
„Rezidentas“.

1.25 Ser. „Elementaru“.
2.25 Ser. „Perėja“.
3.25 Ser. „Mikė“.
4.55 Ser. „Moderni šeima“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.00 „Gero vakaro šou“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga 

žemė“.
13.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Farai“.
20.30, 21.00 

Ser. „Prakeikti IV“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Nesunaikinami 

3“. Bulgarija, 
Prancūzija, JAV, 
trileris, 2014. Rež. 
Patrick Hughes.

1.00, 4.30 Ser. 
„Rezidentas“.

2.00 Ser. „Elementaru“.

3.00 Ser. „Perėja“.
4.00 Ser. „Naujakuriai“.
5.25 Ser. „Moderni šeima“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga 

žemė“.
13.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.

16.30 TV Pagalba.
19.30 Animac. f. „Boltas“. 

JAV, 2008.
21.20 V. f. „Galaktikos ser-

gėtojai“. Didžioji Bri-
tanija, JAV, mokslinės 
fantastikos veiksmo 
filmas, 2014. Rež. 
James Gunn.

23.50 Ser. „D’Artanjanas ir 
trys muškietininkai“.

1.45 V. f. „Olimpo apgultis“. 
JAV, veiksmo trileris, 
2013. Rež. Antoine 
Fuqua.

4.05 Kartojimai.

6.00 Animac. ser.
9.00 „Amžius ne riba“.
9.30 „Sveikata.lt“.
10.00 „Virtuvės istorijos“.
10.30 „Gardu Gardu“.
11.00 „Penkių žvaigždučių 

būstas“.
11.30 Dok. ser. „Laukinė 

Japonija“.
12.40 Dok. ser. „Laukinis 

Peru. Andų mūšio 
laukas“.

13.50 V. f. „Mano augintinis 
dinozauras“. 
Australija, nuotykių, 
visai šeimai, 2017.

15.50 V. f. „Ilgai ir 
laimingai. Pelenės 
istorija“. JAV, 
komiška drama, 
1998.

18.30 Žinios.
19.30 „galvOK“.
21.30 V. f. „Barbarų 

belaukiant“. JAV, 
drama, 2019. Rež. 
Ciro Guerra.

23.50 V. f. „Palikti 
Aliaskoje“. JAV, 
kriminalinė drama, 
2013. Rež. Scott 
Walker.

2.00 Kartojimai.

6.00 Animac. ser.
9.00 „Svajonių ūkis“.
9.30 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal 

moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 Dok. ser. „Laukinė 

Japonija“.
13.10 V. f. „Meilė keliauja 

laiku. Smaragdas“. 
Vokietija, drama, 
2016.

15.30 V. f. „Viliojimo 
menas“. Vokietija, 
Airija, JAV, komiška 
melodrama, 2004.

17.20 „Lietuvis pas lietuvį“.
18.30 Žinios.
19.30 „Lietuvos talentai“.
22.30 V. f. „Londono ap-

gultis“. Bulgarija, JAV, 
kriminalinė veiksmo 
drama, 2016. Rež. 
Babak Najafi.

0.25 Kartojimai.

6.05, 12.35 Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

7.00, 13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 
Ser. „Kalnietis“.

10.30 Dok. ser. „Laukinė 
Šri Lanka“.

11.35, 17.30 
Ser. „Mentalistas“.

17.00 Info diena.
18.30 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės.

21.00 V. f. „Slaptas 
keleivis“. 2018 m. 
Veiksmo trileris. 
Prancūzija, JAV, 
Didžioji Britanija. Rež. 
Jaume Collet-Serra.

23.00 Kartojimai.

6.05, 12.35 Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

7.00, 13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 Ser. „Kalnietis“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35, 17.30 

Ser. „Mentalistas“.
17.00 Info diena.
18.30 Ser. „Čikagos 

policija“.
19.30, 2.15 Ser. „Akloji 

zona“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Raudonas 

dangus“. 2014 m. 
Veiksmo trileris. JAV, 
Rusija. Rež. Mario 
Van Peebles.

23.15 V. f. „Slaptas 
keleivis“ (kart.).

1.15 Ser. „Strėlė“.

6.05, 12.35 Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

7.00, 13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 Ser. „Kalnietis“.
10.35 Ser. „Čikagos 

policija“.
11.35, 17.30 

Ser. „Mentalistas“.
17.00 Info diena.
18.30 Betsafe–LKL 

čempionatas. Finalo 
rungtynės.

21.00 V. f. „Sergėtojas“. 
2004 m. Veiksmo 
filmas. Vokietija, 
Rumunija, JAV, 
Didžioji Britanija. Rež. 
Dolph Lundgren.

22.50 V. f. „Raudonas 
dangus“ (kart.).

1.00 Ser. „Strėlė“.

6.05, 12.35 Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

7.00, 13.30 
„Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 
Ser. „Kalnietis“.

10.35 „Iškvietimas“.
11.35, 17.30 

Ser. „Mentalistas“.
17.00 Info diena.
18.30 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
Finalo rungtynės.

21.00 Animac. f. 
„Absoliutus blogis. 
Vendeta“. 2017 m. 
Japonija.

22.55 V. f. „Sergėtojas“ 
(kart.).

0.45 Ser. „Strėlė“.

6.05, 12.35 Ser. „Privatus 
detektyvas 
Magnumas“.

7.00, 13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 Ser. „Kalnietis“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35, 17.30 

Ser. „Mentalistas“.
17.00 Info diena.
18.30 Ser. „Čikagos policija“.
19.30, 20.30 

„Amerikietiškos 
imtynės“.

21.30 V. f. „Snaiperis. 
Tobulas šūvis“. 2017 
m. Veiksmo trileris. 
JAV. Rež. Claudio 
Faeh.

23.30 Animac. f. 
„Absoliutus blogis. 
Vendeta“ (kart.).

1.25 Ser. „Strėlė“.

6.00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

7.00, 11.40 „Negyvenamose 
salose su Beru Grilsu“.

8.00 „Varom!“
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Pričiupom!“
10.30 Dok. ser. „Laukinė 

Šri Lanka“.
12.45 „Padėtis nevaldoma. 

Žmonijos katastrofos“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. Finalo 
rungtynės.

19.30 Kaukės.
22.00 V. f. „Spausk 

gaiduką!“ 2016 m. 
Veiksmo komedija. 
Didžioji Britanija.

23.50 V. f. „Operacija 
„Baltosios pupytės“. 
2004 m. Komedija.

2.00 Kartojimai.

6.00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

7.00 „Savickas Classic 
2021“. Panevėžys.

8.00, 10.00 „Pričiupom!“
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų koman-

dinis čempionatas.
10.30 „Liūtų valdžia“.
11.40 „Negyvenamose sa-

lose su Beru Grilsu“.
12.45 „Padėtis nevaldoma. 

Žmonijos katastrofos“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. Finalo 
rungtynės.

19.30 Ser. „Juodasis 
sąrašas“.

20.30 Ser. „Supermenas ir 
Luiza“.

22.30 Ser. „Sūnus 
paklydėlis“.

23.30 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai. Meksika“.

0.50 Kartojimai.
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6.00, 21.00 
Ser. „Rimti 
reikalai 4“.

6.30 KK2 penktadienis 
(kart.).

8.00 Ser. „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

9.50 „Ūkininkas ieško 
žmonos“.

11.10 „Keičiu žmoną“.
12.00 Speciali žinių laida.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Pabelsk į mano 

širdį“.
15.30 Ser. „Uždraustas 

vaisius“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
22.30 V. f. „Pagirios Las 

Vegase“. 2009 m. 
Komedija. Vokietija, 
JAV. Rež. Todd 
Phillips.

0.30 Ser. „Paskutinis 
laivas“.

1.30 Kartojimai.

6.00, 21.00 
Ser. „Rimti 
reikalai 4“.

6.30 Nuo... Iki... (kart.).
7.30, 19.30 KK2.
8.00 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
10.00 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
11.00 „Keičiu žmoną“.
12.00 Speciali žinių 

laida.
13.20 „Turtuolė 

varguolė“.
14.30 Ser. „Pabelsk į mano 

širdį“.
15.30 Ser. „Uždraustas 

vaisius“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Bus visko.
22.30 V. f. „Invazija“. 2007 

m. Veiksmo trileris. 
Australija, JAV. Rež. 
Oliver Hirschbiegel.

0.25 Ser. „Paskutinis 
laivas“.

1.25 Kartojimai.

6.00, 21.00 
Ser. „Rimti 
reikalai 4“.

6.30 Bus visko (kart.).
7.30, 19.30 KK2.
8.00 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.50 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.00 Speciali žinių 

laida.
13.20 „Turtuolė 

varguolė“.
14.30 Ser. „Pabelsk į mano 

širdį“.
15.30 Ser. „Uždraustas 

vaisius“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Šeškinės 20. 

Giedriaus ir Džiugo 
šou.

22.30 V. f. „Robotai“. 
2020 m. Veiksmo 
trileris. Australija. 
Rež. Mark Toia.

1.15 Kartojimai.

6.00, 21.00 Ser. „Rimti 
reikalai 4“.

6.30 Šeškinės 20. Giedriaus 
ir Džiugo šou (kart.).

7.30, 19.30 KK2.
8.00, 3.50 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.50 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
11.10 „Keičiu žmoną. 

Įžymybės“.
12.00 Speciali žinių laida.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Pabelsk į mano 

širdį“.
15.30 Ser. „Uždraustas 

vaisius“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
22.30 V. f. „Srovių karas“. 

2017 m. Biografinė 
drama. 

0.30 Ser. „Paskutinis laivas“.
1.30 V. f. „Robotai“ (kart.).
4.35 Alchemija. Švietimo 

amžius.
5.05 „Menininkų portretai“.

6.00 Ser. „Rimti reikalai 4“.
6.30 Bučiuoju. Rūta (kart.).
7.30 KK2 (kart.).
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
9.50 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
11.05 „Keičiu žmoną. 

Įžymybės“.
12.00 Speciali žinių laida.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Pabelsk į mano 

širdį“.
15.30 Ser. „Uždraustas 

vaisius“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Kaip diena ir 

naktis“. 2010 m. 
Veiksmo komedija. 
JAV. Rež. James 
Mangold.

23.15 V. f. „Operacija 
„Kardžuvė“. 2001 
m. Veiksmo filmas. 
Australija, JAV. Rež. 
Dominic Sena.

1.15 Kartojimai.

6.30 Animac. ser.
9.30 Animac. f. „Ričis 

Didysis“.
11.10 V. f. „Kitokia Pelenės 

istorija“. 2008 m. 
Romantinė komedija. 
JAV, Kanada.

13.05 V. f. „Jokio supratimo“. 
1995 m. Romantinė 
komedija. JAV.

15.00 Ser. „Ponas Bynas“.
15.35 V. f. „Holivudo 

žmogžudysčių 
skyrius“. 2003 m. 
Kriminalinė komedija. 
JAV.

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

šeimynėlė“. 2017 
m. Vokietija, Didžioji 
Britanija.

21.25 V. f. „Šeimynėlė“. 
2018 m. Komedija. 
JAV. Rež. Sean Anders.

23.50 V. f. „Senoji mokykla“. 
2003 m. Komedija. 
JAV. Rež. Todd Phillips.

1.40 Kartojimai.

6.20 Animac. ser.
9.20 Animac. f. „Princesė 

Gulbė. Karališki šnipų 
nuotykiai“.

11.00 V. f. „Maksas“. 2015 
m. Drama. JAV.

13.15 V. f. „Naujokė“. 2004 
m. Komedija. JAV, 
Kanada.

15.10 V. f. „Labas rytas“. 
2010 m. Romantinė 
komedija. JAV.

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Kapų plėšikė 

Lara Kroft“. 2018 m. 
Veiksmo ir nuotykių 
filmas. JAV, Didžioji 
Britanija. Rež. Roar 
Uthaug.

21.50 V. f. „Parako kokteilis“. 
2021 m. Veiksmo 
komedija. Prancūzija, 
Vokietija, JAV. Rež. 
Navot Papushado.

0.10 V. f. „Viskas ore!“ 2009 
m. Romantinė drama. 
JAV. Rež. Jason 
Reitman.

2.20 Kartojimai.

5.15 Vantos lapas.
5.45 Bušido ringas.
6.15, 12.15, 2.30 

TV parduotuvė.
6.30 Kryptys.
7.00 Švarūs miestai.
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 20.50 
„Aiškiaregė“.

10.05, 3.00 Ser. 
„Gyvenimo linija“.

11.10, 21.25 
Ser. „Neišsižadėk“.

12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00, 0.30 

Ser. „Teisingumo 
agentai“.

15.00, 19.00, 1.30, 4.35 
„Reali mistika“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.

16.30 Laisvės TV valanda.
18.30, 23.00 

Lietuva tiesiogiai.
23.30, 3.55 

24/7.
2.45 Mokslo ritmu.

5.15, 13.00 
Nauja diena.

6.15, 12.15, 2.30 
TV parduotuvė.

6.30 Inovacijų DNR.
7.00, 15.00, 19.00, 1.30, 

4.35 „Reali mistika“.
8.00 Ser. „Daktarė 

Kovalčiuk“.
9.00 Ser. „Pėdsakas. 

Ukraina“.
10.05, 3.00 

Ser. „Gyvenimo 
linija“.

11.10, 21.25 
Ser. „Neišsižadėk“.

12.30, 18.30, 23.00 
Lietuva tiesiogiai.

14.00, 0.30 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.

16.30, 23.30, 3.55 
#NeSpaudai.

17.30, 20.50 
„Aiškiaregė“.

2.45 Mokslo ritmu.

5.15, 13.00 
Nauja diena.

6.15, 12.15, 2.30 
TV parduotuvė.

6.30 Švyturių žmonės.
7.00, 15.00, 19.00, 1.30, 

4.35 „Reali mistika“.
8.00 Ser. „Daktarė 

Kovalčiuk“.
9.00 Ser. „Pėdsakas. 

Ukraina“.
10.05, 3.00 

Ser. „Gyvenimo 
linija“.

11.10, 21.25 
Ser. „Neišsižadėk“.

12.30, 18.30, 23.00 
Lietuva tiesiogiai.

14.00, 0.30 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.

16.30, 23.30, 3.55 
Laikykitės ten.

17.30, 20.50 
„Aiškiaregė“.

2.45 Mokslo ritmu.

5.15, 13.00 Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30 

TV parduotuvė.
6.30 Klausimėlis.
7.00 „Kap naciai 

pralaimėjo karą“.
8.00 Ser. „Daktarė 

Kovalčiuk“.
9.00 Ser. „Pėdsakas. 

Ukraina“.
10.05, 3.00 Ser. 

„Gyvenimo linija“.
11.10, 21.25 

Ser. „Neišsižadėk“.
12.30, 18.30, 23.00 

Lietuva tiesiogiai.
14.00, 0.30 

Ser. „Teisingumo 
agentai“.

15.00, 19.00, 1.30, 4.35 
„Reali mistika“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.

16.30, 23.30, 3.55 
Oponentai.

17.30, 20.50 
„Aiškiaregė“.

2.45 Mokslo ritmu.

5.15, 13.00 Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30 

TV parduotuvė.
6.30 Klausimėlis.
7.00 „Kap naciai 

pralaimėjo karą“.
8.00 Ser. „Daktarė 

Kovalčiuk“.
9.00 Ser. „Pėdsakas. 

Ukraina“.
10.05, 3.00 Ser. 

„Gyvenimo linija“.
11.10, 21.25 

Ser. „Neišsižadėk“.
12.30, 18.30, 23.00 

Lietuva tiesiogiai.
14.00, 0.30 30 

Ser. „Teisingumo 
agentai“.

15.00, 19.00, 1.30, 4.35 
„Reali mistika“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.

16.30, 23.30, 3.55 
Laisvės TV valanda.

17.30, 20.50 
„Aiškiaregė“.

2.45 Mokslo ritmu.

6.00, 7.00 Ser. „Daktarė 
Kovalčiuk“.

8.00 Vyrų šešėlyje.
8.30 Kryptys.
9.00, 4.20 „Aiškiaregė“.
10.00, 17.30, 5.35 

Vantos lapas.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Švarūs miestai.
11.30, 5.10 

Inovacijų DNR.
12.00, 23.00 

„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

14.00, 1.00 
Ser. „Pėdsakas. 
Ukraina“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios.

16.30, 3.35 
Lietuvos dvarai.

17.00, 4.00 
Miško balsas.

18.30 Bušido ringas.
19.00, 2.50 

„Reali mistika“.
20.30 „Kap naciai 

pralaimėjo karą“.

6.00, 7.00 Ser. „Daktarė 
Kovalčiuk“.

8.00 Miško balsas.
8.30 Kaimo akademija.
9.00, 4.20 

„Aiškiaregė“.
10.00, 18.30 

Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu.

10.30 Klausimėlis.
11.00 Bušido ringas.
11.30 Grilio skanėstai. 

Kulinarinė laida.
12.00, 23.00 

„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

14.00, 1.00 
Ser. „Pėdsakas. 
Ukraina“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios.

16.30, 21.00, 3.35 
24/7.

19.00, 2.50 
„Reali mistika“.

20.30 Lietuvos dvarai.
5.10 Mažos mūsų 

pergalės.

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50 Dok. ser. „Į žvaigždes“.
8.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
8.50 Mokslo sriuba.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Kas geresnio, 

kaimyne?
12.20 Kultūros diena.
12.50 Fokusas.
13.40 Duokim garo!
15.00 Istorijos detektyvai.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Pasivaikščiojimai.
19.30 Dok. ser. „Gyve-

nimas dešimtyje 
nuotraukų“.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki 

muzikos.
21.33 Dok. f. „Depeche Mode“. 

Dvasios miške“.
22.55 Dok. f. „Vieno 

žvilgsnio istorija“.
0.30 DW naujienos rusų 

kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50 Dok. ser. „Į žvaigždes“.
8.25, 12.50 Stop juosta.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Vilniaus sąsiuvinis.
12.20 Smalsumo genas.
13.45 7 Kauno dienos.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 Dokumentika.
15.40 Vienas eilėraštis.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
19.30 Dok. f. „Trys draugai. 

Sulaužytas pianinas 
ir kitos istorijos“. 2 d.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. ser. „Laisvės 

kaina. Savanoriai“.
22.20 Dok. f. „Kernavės 

archeologinė vietovė“.
22.30 Stilius.
23.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Ser. „Skyrybų 

vadovas draugėms“.
1.25 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 (Ne)emigrantai.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50 Dok. ser. „Į žvaigždes“.
8.25, 12.50 Širdyje lietuvis.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Menora.
12.20 Kelias.
13.45 Euromaxx.
14.15 Į sveikatą!
14.45 Dok. f. „Trys draugai. 

Sulaužytas pianinas 
ir kitos istorijos“. 2 d.

15.40 Vienas eilėraštis.
16.40 Mano geriausias 

draugas.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Smalsumo genas.
19.30 Dok. ser. „Architek-

tūros ikonos“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Koncertas „Lauryna 

Bendžiūnaitė: krištoli-
nis balsas“.

23.20 Dok. f. „Kuršių nerija“.
23.30 Gamtininko užrašai.
24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Ser. „Skyrybų 

vadovas draugėms“.
1.25 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Tai kur toliau?
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50 Dok. ser. „Į žvaigždes“.
8.25, 12.50 Kultūringai 

su Nomeda.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Trembita.
12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
13.45 Vilniaus knygų mugė.
14.25, 23.40 Dok. f. „Meškutės 

Nidos nuotykiai“.
14.45 Dok. ser. „Architek-

tūros ikonos“.
16.15 Pasaulio ledo ritulio 

čempionatas. 
Ketvirtfinalis.

18.45 Mokslo ekspresas.
19.00 Mokslo sriuba.
19.30 Dok. ser. „Kylantis 

potvynis“.
20.20 Vienas eilėraštis.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Elito kinas. 

V. f. „Vargdieniai“.
23.15 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Ser. „Skyrybų 

vadovas draugėms“.
1.25 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Klauskite daktaro.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30, 15.45 Animac. ser.
7.55 Susipažink su mano 

pasauliu.
8.25 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Mūsų rusų gatvė.
12.20 Mokslo ekspresas.
12.50 Stambiu planu.
13.45 Zachor. Atsimink.
14.45 Dok. ser. „Kylantis 

potvynis“.
15.40 Vienas eilėraštis.
16.40 Dok. ser. „Aistra 

varžytis“.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Kultūros diena.
19.30 Fokusas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas. V. f. 

„Kestneris ir Mažasis 
Antradienis“. Biogra-
finė drama. 2016 m. 

23.10 Grupės „The Roop“ 
koncertas.

0.05 DW naujienos rusų 
kalba.

0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Auksinis protas.
7.20 Dok. f. „Kernavės ar-

cheologinė vietovė“.
7.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
8.00 Čia mano sodas.
8.30 Gamtininko užrašai.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
10.00 Kas geresnio, kaimyne?
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
11.00 Trembita.
11.30 Mūsų rusų gatvė.
12.00 Smalsumo genas.
12.30 Pasivaikščiojimai.
13.00 „Pažinti Japoniją“.
13.30 Euromaxx.
14.00 Kelionių atvirukai.
14.15 Pasaulio ledo ritulio 

čempionatas. 
I pusfinalis.

16.45 Veranda.
17.15 Dok. ser. „Dizainas“.
17.45 Mokslo ekspresas.
18.15 Pasaulio ledo ritulio 

čempionatas. 
II pusfinalis.

21.00 Kine kaip kine.
21.30 V. f. „Edeno sodas“. 

Drama. 2015 m. 
23.10 Justino Jaručio 

koncertas.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
9.55 Vienas eilėraštis.
10.00 Pusryčiai pas 

kaimyną.
10.30 Stop juosta.
11.25 Vienas eilėraštis.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus 

šv. Vyskupo Stanis-
lovo ir šv. Vladislovo 
arkikatedros bazilikos.

13.40 Šventadienio mintys.
14.10 Animac. f. „Bamsis ir 

Raganos dukra“.
15.15 Pasaulio ledo ritulio 

čempionatas. 
Rungtynės dėl 
3 vietos.

17.45 Kultūringai su 
Nomeda.

18.45 Stambiu planu.
19.45 Išpažinimai.
20.15 Pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
Finalas.

23.00 Kartojimai.

12  /  TV programa
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♦ 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. 
Anglys saugomos angare. Užsk. 1285

Gauta nauja siunta!

Be akmenų 
priemaišų 
– visiškai 
sudega!

Anglys ir
medžio 
briketai

Užsk. 3425

● ŽVY RAS, SMĖ LIS, 
   AK ME NU KAI, CE MEN TAS
● DUR PIŲ SU BSTRA TAI
● SKAL DE LĖ KA PAMS
● TRĄ ŠOS, PES TI CI DAI IR KI TOS 
    PRE KĖS SO DUI BEI DAR ŽUI
● BRI KE TAI, ANG LYS.
Tel.: 8 698 53 999, (8 342) 67 335.

Užsk. 657

Sto ties g. 38P, Pil viš kiai
www.tra dersg roup.lt.
Stoties g. 38P, Pilviškiai 
  (arkinis sandėlis prieš gaisrinę)

  www.tradersgroup.lt

AKMENS ANGLYS
DURPIŲ IR MEDŽIO  
BRIKETAI 
GRANULĖS

Tel.: 8 698 53 999, (8 342) 67 335.

Užsk. 666

Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir

išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO 

ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka, 
Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, aptarnavimo 

darbai.
10 metų garantija darbams!

GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvyksta, nemokamai
konsultuoja visoje Lietuvoje!

DIRBA IR SAVAITGALIAIS.
Tel. 8 686 80 106.

Užsk. 1269

Užsk. 41

KLINIKOJE ATLIEKAMAS ĮVAIRUS 
TERAPINIS GYDYMAS, VAIKŲ DANTUKŲ 

GYDYMAS, CHIRURGINIS DANTŲ 
ŠALINIMAS, IMPLANTAVIMO PASLAUGOS 

BEI VALSTYBĖS KOMPENSUOJAMAS 
DANTŲ PROTEZAVIMAS.

DĖL REGISTRACIJOS KREIPTIS 
TELEFONU 8 606 61 273.

KLINIKA ĮSIKŪRUSI BIRUTĖS G. 4-1, 
VILKAVIŠKYJE.

PIRMA KONSULTACIJA NEMOKAMA.ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Užsk. 910

Užsk. 713

Rumšiškių paukštyno viščiukai! Didieji mėsiniai kalakutai! 
Gegužės 26  d. (ket vir ta die nį) Vilkaviškio rajone prekiaus UAB „Rum-
šiškių paukštyne“ išperintais vakcinuotais vienadieniais, paaugintais 
2–3 sav., 1 kg sveriančiais mėsiniais COBB-500 veislės viščiukais, 
paaugintais anglų veislės BIG-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, dedeklių 
viščiukais, mėsiniais ančiukais ir žąsiukais, 3–6 mėn. vištaitėmis, lesalais. 
Priimami išankstiniai užsakymai tel. 8 699 26 517.

Pil viš kiuo se – 8 val., Stir nė nuo se – 8.15 val., Sū da vo je – 8.30 val., Žy-
niuo se – 8.40 val., Sla ba duo se – 8.50 val., Dar ži nin kuo se – 9.05 val., Ža lio jo je 
– 9.10 val., Klau su čiuo se – 9.20 val., Gied riuo se – 9.30 val., Vil ka viš ky je – 9.50 
val., Opš rū tuo se – 10.10 val., Pae že riuo se – 10.20 val., Ra mo niš kiuo se – 10.35 
val., Gi žuo se – 10.55 val., Ke tur va la kiuo se – 11.10 val., Kark li niuo se – 11.25 
val., Bač kiš kiuo se – 11.45 val., Lakš tu čiuo se – 12.05 val., Geis te riš kiuo se – 
12.15 val., Bart nin kuo se – 12.25 val., Pi lia kal niuo se – 12.45 val., Gra žiš kiuo-
se – 13 val., Už ba liuo se –13.10 val., Klam pu čiuo se – 13.20 val., Pa je vo ny je 
– 13.40 val., Viš ty ty je – 14 val., Mat lau ky je – 14.20 val., Ky bar tuo se (prie tur-
gaus) – 14.35 val., Vir ba ly je – 14.50 val. Tel. 8 699 26 517.       Užsk. 509

LAI MU ČIO PA LIO NIO FIR MA

PER KA 
BU LIUS, KAR VES,

TE LY ČIAS SKERS TI.
Mo ka 6 pro c. ir 21 pro c. PVM 

prie dus. At sis kai to iš kar to.
Tel. 8 617 22 283. 

Užsk. 1459

Užsk. 665

Užsk. 959

Užsk. 2014

Užsk.47

Nekilnojamojo turto agentūra „21 Amžius“ 
– mes žinome, kaip sėkmingai parduoti 
Jūsų nekilnojamąjį turtą aukščiausia kaina!

Tarpininkaujame parduodant butus, namus, sodybas, 
žemę, mišką – patirtis mums leidžia pardavimą atlikti 
sklandžiai ir paprastai.
NEMOKAMAI – vertinimas, konsultacijos telefonu. Galime 
paruošti visus dokumentus notarui.

Tel. 8 624 65 456, www.nta21.lt.
Užsk. 375

Užsk. 667

PIRKITE AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VIŠČIUKUS! 
ANČIUKAI! ŽĄSIUKAI! KALAKUČIUKAI, VIŠTAITĖS!

GEGUŽĖS MĖNESĮ, KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ IR PENKTADIENĮ,
pre kiau s AB „Vilniaus paukštynas“ mėsiniais broileriniais vienadieniais 
(0,90 Eur) ir paaugintais 2–4 sav. ROSS-308 ir COBB-500 veislės 
vakcinuotais viščiukais, Steponavičiaus ūkio 4–5 mėn. dominantų 
veislės dedeklėmis vištaitėmis, mėsiniais ančiukais, žąsiukais, pašarais. 
Priimami užsakymai vienadienėms dedeklytėms, G. Cimakausko ūkio 
paaugintiems didiesiems mėsiniams BIG-6 veislės kalakučiukams 
įsigyti. Tel. 8 611 51 770 (Alvitas). 

Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose – 8.10 val., 
Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose – 
9 val., Slabaduose – 9.10 val., Žyniuose – 9.20 val., Sūdavoje – 9.25 val., Teiberiuose 
– 9.35 val., Karaliuose – 9.50 val., Alksnėnuose – 10 val., Opšrūtuose – 10.15 val., 
Pilviškiuose – 10.30 val., Ramoniškiuose – 10.45 val., Paežeriuose – 11 val., Gižuose 
– 11.15 val., Keturvalakiuose – 11.30 val., Karkliniuose – 11.45 val., Bačkiškiuose – 
12 val., Serdokuose – 12.10 val., Pūstapėdžiuose – 12.20 val., Lakštučiuose – 12.40 
val., Geisteriškiuose – 12.50 val., Bartninkuose – 13 val., Piliakalniuose – 13.15 val., 
Gražiškiuose – 13.35 val., Užbaliuose – 13.45 val., Klampučiuose – 14 val., Virbalyje 
– 14.45 val., Pajevonyje – 15 val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., 
Matlaukyje – 15.35 val., Kybeikiuose – 15.45 val., Kybartuose – 15.55 val. 

Prekyba vietoje darbo dienomis nuo 18 iki 20 val., šeštadieniais – 8–14 val.  
Kalvarijos turguje sekmadieniais neprekiauja! Užsk.  942

Užsk. 1007

JUODELIAI KVIEČIA!
UAB „Juodeliai“ stiprina savo komandą ir turi pasiūlymų.
Marijampolės gamykloje, Juodelių g. 8, Nendriniškių k., 

Marijampolės sav.
» Pamainos operatoriui (1 100–1 500 Eur „į rankas“).
» Kiemo darbininkui (apdirbti rąstus, 800 Eur „į rankas“).
» Kiemo darbininkui (650 Eur „į rankas“).
» Gamybos darbininkui (700–800 Eur „į rankas“).

Jūrės gamykloje, Medelyno g. 4B, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.
» Pamainos meistrui (1 300–1 500 Eur „į rankas“).
» Pamainos operatoriui (1 100–1 300 Eur „į rankas“).
» Gamybos darbininkui (700–750 Eur „į rankas“).

Akmenynų gamykloje, Liepų g. 20, Akmenynų k., Kalvarijos sav. 
» Pamainos meistrui (900–1 100 Eur „į rankas“).
» Pamainos operatoriui (800–1 000 Eur „į rankas“).
» Gamybos darbininkui (700–750 Eur „į rankas“).

Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų 
sąlygų)! Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemonės! Gardi 
kava ir sotūs sumuštiniai! Draudimas nuo traumų!
Skambink 8 600 00 515 ir gauk Tau tinkamą pasiūlymą arba 
CV siųsk cv@juodeliai.lt.

Užsk. 960
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Kokybiškas skaldytas malkas, 
malkas rąsteliais, stambias 
supjautas juodalksnio atraižas, 
pjuvenas didmaišiuose. Atveža 
nemokamai. Tel.: 8 610 45 504,        
8 645 34 667. 2133

Įvairias malkas rąstais ir sukapo-
tas. Tel. 8 659 52 203. 367

Stambias ir smulkias atraižas 
pakais, skaldytas beržines ir 
alksnines malkas, pjuvenas 
didmaišiais, statybinę medieną. 
Greitai pristato. Tel.: 8 652 14 613,         
8 671 98 262. 685

Beržines, alksnines, uosines 
skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, stambias supjautas ir 
nesupjautas (pakais) juodalksnio 
atraižas, pjuvenas didmaišiuose. 
Tel. 8 699 40 234.

2132

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

Malkų išpardavimas! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, uosi-
nes, alksnines malkas, stambias 
alksnines, beržines supjautas ir 
nesupjautas (pakais) atraižas, 
smulkias atraižas prakurams, 
pjuvenas didmaišiais. Atveža 
nemokamai. Tel.: 8 642 55 133, 
8 681 21 353.

5

Sukapotas malkas: drebulines, 
pušines – 47 Eur už erdm, 
juodalksnines – 55 Eur už erdm, 
beržines – 55 Eur už erdm, 
uosines – 65 Eur už erdm. 
Tel. 8 686 94 789.

49

Pigiai – įvairių rūšių skaldytas 
malkas, stambias atraižas, supjau-
tas bei pakais. Atveža nemokamai. 
Tel. 8 681 94 630.

341

Skaldytas alksnines ir beržines 
malkas, stambias ir smulkias 
atraižas pakais, pjuvenas kūrenti, 
įvairią statybinę medieną. Pristato 
patogiu laiku. Tel.: 8 641 78 208,         
8 646 61 001. 684

Pakabinamą 3 m lėkštinį skutiką 
su volu (2 200 Eur), lietus rat-
lankus su vasarinėmis padango-
mis (185x60 R14, komplektas). 
Tel. 8 687 27 287.

1023

Mūrinį namą Kybartuose (daliniai 
patogumai, ūkiniai pastatai, 
raudonų čerpių stogai, 15 a 
sklypas, 18 000 Eur).
Tel. 8 650 64 887.

1057

2 kambarių butą su daliniais 
patogumais Kybartuose (I a.).
Tel. 8 656 19 809.

1103

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

899

Tvarkingą 6 a žemės sklypą 
Saulėtekio g., Vilkaviškyje, 
prie upės (atlikti kadastriniai 
matavimai). 
Tel. 8 611 33 615.

1069

Naujus įvairius klausos aparatus 
(60 Eur), žvejybos tinklus (40 
Eur). Siunčia. 
Tel. 8 678 66 028.

1034

Vasarines padangas 185/70 
R14, diskinį pjūklą, naują elektrinį 
masažinį čiužinį WELLNEO 3x1.
Tel. 8 670 49 964.

778

Benzininį kultivatorių, sodo 
suoliuką, buitinį autoklavą.
Tel. 8 640 41 664.

1105

Lietus ratlankius R15 su 
naudotomis vasarinėmis 
padangomis HANKOOK (nuo 
CITROEN, 195/65, 130 Eur).
Tel. 8 685 17 286.

2098

Tujas, egles, pušis, magnolijas, 
šluotelines hortenzijas, vaisme-
džius, vaiskrūmius, kadagius, 
pušis (bonsai), maumedžius ir 
kitus dekoratyvinius augalus 
Vilkaviškio medelyne.
Tel.: 8 681 45 094, 
        8 654 45 413.

852

Valuckų ūkis nuolat – įvairios pas-
kirties bulves, kukurūzų grūdus, 
garstyčias. 
Tel.:  8 652 73 696,
         8 687 29 812.

2613

Mėsinę kiaulę skersti.
Tel. 8 678 57 900.

1095

Kiaulę skersti ir paršelius.
Tel. 8 619 57 641.

1116

Paršelius ir bekonus.
Tel. 8 681 14 732.

1096

Naujus ir naudotus žemės ūkio 
padargus minitraktoriams, 
rotacines šienapjoves, 
bulviasodes, kaupikus, 
bulviakases ir jų transporterius, 
trąšų barstytuvus, įvairios 
talpos purkštuvus, smulkintuvus 
(„mulčerius“), įvairaus pločio 
lėkštines akėčias, frezas, grėblius-
vartytuvus, plūgus, kultivatorius 
ir jų volus, žnyples- šakes 
ritiniams krauti, rankines daržovių 
sėjamąsias, kaupikus, bulvių 
varinėtuvus, bulvių šutintuvus, 
elektrinius piemenis gyvuliams 
ganyti, kuoliukus, laidą, 
izoliatorius, įvairias atsargines 
dalis lenkiškiems padargams.
www.parduodutehnika.lt.
Tel. 8 687 57 187.

206

Javų kombainų kratomąsias 
lentas ( FORTSCHRITT 512, 
FORTSCHRITT 514, VOLVO 800, 
VOLVO 1150, DRONNINGBORG 
8000) bei kratomųjų lentų 
laiptuotą skardą bei skiriamąsias
juostas. Tel. 8 687 26 184.

1098

Pakabinamus (400–1000 l talpos) 
ir prikabinamus (1000–4000 l 
talpos) chemikalų purkštuvus, 
sniego verstuvus, rotacines ir 
diskines šienapjoves, smulkintuvus 
(„mulčerius“), frontalinius 
krautuvus ir jų priedus, lėkštines 
akėčias (2,70, 3,15 m), lėkštinius 
ir giluminius skutiklius (2,5–6 
m), vartomuosius ir paprastus 
plūgus, frezas (1,4–4 m), 3 ir 5 
vagų kauptuvus, bulviasodes, 
bulviakases, bulvių rūšiuotuvus, 
1–2 diskų trąšų barstytuvus, 
kultivatorius, germinatorius, degalų 
kolonėles (2500–5000 l talpos), 
„kembridžo“ tipo volus (4,5–7,5 
m), grūdų sėjamąsias, grūdų 
valomąsias, pūstuvus, sraiges, 
malūnus, traiškytuvus, grėblius-
vartytuvus, šakų smulkintuvus, 
MTZ ir T-25 traktorių kabinas, 
priekabas, rapsų stalus ir atpjovimo 
peilius, elektrinius aptvarus ir 
kuoliukus, lenkiškos technikos 
atsargines dalis. Išrašo sąskaitas, 
teikia komercinius pasiūlymus. 
Kreiptis adresu: Beržų g. 3, 
Pilviškiai. Tel. 8 686 73 022, info@
romudava.lt, www.romudava.lt.

824

1 ar 1,5 arba 2 kambarių butą 
Vilkaviškyje. Tel. 8 621 86 391.

989

Sodo namą.
Tel. 8 684 73 181.

1042

Gintaro gaminius ir žaliavas.
Tel. 8 608 96 963.

1075

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

1615

Automobilius, mikroautobusus, 
angliškus automobilius. Sutvarko 
dokumentus. Pasiima patys.
Tel. 8 641 51 418.

1991

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška, svilinta – 3,20 Eur už 
kg perkant dvi puseles). Puselės 
sveria 50–60 kg. Pateikia kokybės 
sertifikatą, kad mėsa lietuviška. 
Atveža nemokamai.
Tel. 8 607 12 690.

124

Vištaitės! Viščiukai! Parduoda 
UAB „Rumšiškių paukštyno“ 
vienadienius, 2–3 sav. mėsinius 
viščiukus, 4–6 mėn. vištaites, 
ančiukus, žąsiukus. 
Tel. 8 685 78 204.

1071

UAB „Grupinis pirkimas“ AKCIJOS: 
stoginė ar sieninė dažyta skarda 
(nuo 4,90 Eur už m²), rudi 
cementiniai lakštai (625x1150, 
4,55 Eur už vnt.), vata (nuo 1,05 
Eur už m²), balta gipso kartono 
plokštė „Knauf“ (nuo 1,93 Eur 
už m²), polistireninis putplastis 
grindims EPS80 (88,35 Eur už 
m³), EPS100 (99,60 Eur už m³), 
betonavimo tinklas (3,8x150x150, 
5 Eur už vnt.), silikoninis 
dekoratyvinis tinkas KABE 
(nuo 3,50 Eur už m²), tvoros 
segmentai RAL8017, RAL6005, 
RAL7016 (nuo 16 Eur už vnt.), 
tvoralentės dvipusio dažymo 
(nuo 1,10 Eur už m), švediškas 
cementas „Rocket“ M-600 CEM 
I 42,5R (35 kg, 6 Eur už vnt.) 
ir visos kitos statybinės bei 
apdailos medžiagos geriausiomis 
kainomis Lietuvoje! Mus rasite 
adresu: Giedrių g. 141, Bučiūnų 
k., Vilkaviškio r. (už Giedrių 
geležinkelio pervažos, „Regitros“ 
link). Tel.: 8 671 33 638, 8 671 33 
635, 8 671 60 080.

2660

Beržines ir alksnines malkas, 
atraižas pakais ir supjautas, 
pjuvenas didmaišiais. Veža nemo-
kamai. 
Tel.: 8 690 27 280, 
        8 609 73 915. 1832

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

Kokybiškos malkos! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, uosi-
nes, alksnines malkas, stambias 
alksnines, beržines supjautas ir 
nesupjautas (pakais) atraižas, 
smulkias atraižas prakurams, 
pjuvenas didmaišiais. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 643 71 094,
        8 681 21 353.

3

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

» Originalios atsarginės 
   traktorių MTZ, T-25, 
   T-40, T-16 dalys,
» padangos, 
» tepalai, 
» guoliai ir kita.

PARDUODA

PERKA

PAVARGAI GERTI? 
PASKAMBINK! 

Vilkaviškio anoniminių 
alkoholikų grupės 

„Aušra“ susirinkimai 
vyksta trečiadieniais 
ir sekmadieniais, 19 

val., Gedimino g. 19, 
Vilkaviškyje. 

     Tel. 8 612 34 591. 
Kybartuose grupė „Korys“ 

renkasi J. Basanavičiaus 
g. 44 (parapijos salėje) 

pirmadieniais ir 
penktadieniais, 19 val.

Tel. 8 654 58 003. 
Pilviškiuose grupė 

„Prasmė“ renkasi Vasario 
16-osios g. 24

antradieniais ir 
ketvirtadieniais, 19 val.

Tel. 8 678 15 814.
Suvalkijos regiono AA 

kontaktinis tel. 8 621 19 736 
(galima skambinti visą parą).

Užsk. 367          

Tel.: (8 342) 50 133, 8 686 55 898
Vilniaus g. 34, Virbalis

˃˃ Karstai  ˃˃ Rūbai  ˃˃ Gėlės 
˃˃ Šarvoja visose salėse  ˃˃ Katafalko nuoma 

˃˃ Yra šaldytuvas  ˃˃ Kremacija Lenkijoje 
˃˃ Kitos paslaugos

„RAMYBĖ“Dirba viso rajono ribose.
Platus pasirinkimas.

Užsk. 46

Užsk. 1006

Nauja elektros prekių 
parduotuvė Pilviškių g. 10, 

Vilkaviškyje.

Visos instaliacinės medžiagos, 
apšvietimas, automatika.

Taikomos nuolaidos, specialios 
kainos elektrikams.

Tel. 8 647 18 447, www.E14.lt.
 Užsk. 962

Vil ka viš kio ra jo no me džio to jų klu bo 
„Ber žas“ na rių dė me siui!

Ge gu žės 27 d., 18 val., adresu: Vil niaus g. 6, Vir ba lis, Vil ka viš-
kio r., vyks vi suo ti nis klu bo na rių su si rin ki mas.

Dar bot var kė
1. Klu bo pir mi nin ko ata skai ta.
2. Klu bo fi nan si nės ata skai tos tvir ti ni mas.
3. Re vi zi jos ko mi si jos ata skai ta.
4. Nau jų klu bo na rių priė mi mas.
5. Ki ti klau si mai.

Klu bo pir mi nin kas
Užsk. 1100

Užsk. 3953

In for muo ja že mės skly po (kad. 
Nr. 3920/0003:1672), esan čio 
Vait ka ba lių k., Gra žiš kių sen., 
Vil ka viš kio r. sav., sa vi nin kės 
M. Č. pa vel dė to jus, kad UAB 
„Nar ma“ ma ti nin kas R. Vaš-
ke vi čius (kval. paž. Nr. 2M-M-
1161) ge gu žės 31 d., 11 val., 
vyk dys gre ti mo že mės skly-
po (kad. Nr. 3920/0003:8020), 
esan čio Vait ka ba lių k., Gra žiš-
kių sen., Vil ka viš kio r. sav., ri-
bų ženk li ni mo dar bus. Pri rei-
kus iš sa mes nės in for ma ci jos 
pra šo kreip tis į UAB „Nar ma“ 
ad re su: Ūki nin kų g. 10A, Ma-
ri jam po lė, el. pa štu vas ke vi-
cius.r@gmail.com ar ba te le fo-
nu 8 622 44 981.  Užsk. 1094

Bir že lio 17 d., 18 val., klu bo so dy bo je vyks vi suo ti nis Ky bar tų 
me džio to jų klu bo „Ky bar tai“ su si rin ki mas.

Dar bot var kė
1. Klu bo pir mi nin ko ata skai ta.
2. Re vi zo riaus ata skai ta.
3. Nau jų na rių priė mi mas.
4. Ki ti ei na mie ji klau si mai.
5. Rin ki mų į klu bo pir mi nin kus bal sa vi mo biu le te nio pa tvir ti ni-

mas.
6. Rin ki mų į klu bo ta ry bą bal sa vi mo biu le te nio pa tvir ti ni mas.
7. Klu bo pir mi nin ko rin ki mai.
8. Ta ry bos na rių rin ki mai.
9. Re vi zo riaus rin ki mai. Užsk. 1104

Nuo ge gu žės 6 d. ant sto lio Al gi man to Ma liu ke vi čiaus įga lio ji mai lai-
ko mi pa si bai gu siais (su ka kus 70 me tų), va do vau jan tis Lie tu vos Res-
pub li kos tei sin gu mo mi nist rės 2022 m. ge gu žės 4 d. įsa ky mu Nr. 1R-
189.

Pa si bai gus ant sto lio Al gi man to Ma liu ke vi čiaus įga lio ji mams, jo 
ad mi nist ruo ti do ku men tai bei lė šos (ne baig tos vyk dy ti vyk do mo sios 
by los, išieš ko tos, bet neiš mo kė tos pi ni gi nės lė šos, pe rim tas, bet išieš-
ko to jams ne per duo tas tur tas, ne baig to se vyk do mo sio se by lo se gau-
tos ir ne pa nau do tos vyk dy mo iš lai dos, ant sto lio ar chy vas) Lie tu vos 
Res pub li kos tei sin gu mo mi nist rės 2022 m. ge gu žės 4 d. įsa ky mu Nr. 
1R-189 bu vo per duo ti ant sto liui Lau ry nui Luk šiui.

Va do vau jan tis Vyk do mų jų by lų ir ki tų do ku men tų per da vi mo 
pa si bai gus ant sto lio įga lio ji mams tvar kos ap ra šo 5 punk tu, skel bia-
mi by las pe rė mu sio ant sto lio kon tak ti niai duo me nys ir de po zi ti nės 
ban ko są skai tos rek vi zi tai.

Ants to lis Lau ry nas Luk šys, kon to ros ad re sas: Va sa rio 16-osios g. 
10, LT-68301 Ma ri jam po lė, Lu mi nor Bank AS Lie tu vos sky rius, de po-
zi ti nės są skai tos nu me ris LT584010051003680114. Užsk. 1113
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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

Valo apžėlusius žemės ūkio 
paskirties sklypus (už didesnius 
sklypus primoka gera kaina). 
Išpjauna ir išveža. Teikia kirtimo ir 
tvarkymo paslaugas.
Tel. 8 681 94 630.

488

Metalinių tvorų ir metalinių tvora-
lenčių gamyba ir montavimas.
Tel. 8 625 35 828.

269

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

696

Dovanoja šakas.
Tel. 8 641 78 208.

1048

Įmonei Vilkaviškyje reikalingi 
plataus profilio statybininkai.
Tel. 8 616 35 175.

1112

Kempingui „Pušelė“ reikalinga 
(-as) administratorė (-ius), virėjai-
barmenai, namelių tvarkytojai.
Tel. 8 682 68 137.

1047

Vilkaviškio siuvimo AB „Žemkal-
nija“ reikalingas elektrikas. 
Atlyginimas pagal susitarimą.
Tel.: 8 698 18 975, 
        8 686 08 113.

868

Reikalingas vairuotojas, turintis 
D kategorijos pažymėjimą. 
Atlyginimas nuo 700 Eur („į ran-
kas“). Tel. 8 685 10 557.

994

Dirbti Keturvalakiuose esančiame 
ūkininko ūkyje reikalingas 
traktorininkas. Savaitgaliai 
laisvi. Apmokėjimas už darbą 
pasirinktinai: už valandas, dienas 
arba nuolatinis. Atlyginimas pagal 
abipusį susitarimą.
Tel. 8 614 66 748.

1110

Ieško sandėlio darbuotojo 
Virbalyje (produkcijos rinkimas 
pagal sąskaitas, autokrautuvo 
vairavimas, tvarkos palaikymas 
sandėlyje, kiti pagalbiniai darbai). 
Atlyginimas 730–1 000 Eur (prieš 
mokesčius). CV siųsti el. p. info@
procolor.lt. Tel. 8 699 56 422.

1117

Du vyrai ieško papildomo 
darbo laisvadieniais. Vienas 
turi visų kategorijų vairuotojo 
pažymėjimą.
Tel. 8 681 41 225.

1111

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

370

Aplinkos priežiūra sezono metu. 
Žemina tujas, kerpa gyvatvores, 
pjauna žolę traktoriuku-
žoliapjove, pjauna malkas.
Tel. 8 637 33 271.

864

Atlieka įvairius sodo darbus: 
pjauna žolę, sodina, kerpa 
gyvatvores, geni šakas, išveža 
žaliąsias sodo atliekas ir kita.
Tel. 8 634 90 539.

1086

Pjauna žolę rankine žoliapjove 
(„trimeriu“), traktoriuku, kerpa 
gyvatvores, pjauna medžius.
Tel. 8 623 27 133.

1109

Išpjauna, geni senus vaismedžius, 
valo sodus, tvarko sodybas, 
kerpa gyvatvores, žemina tujas. 
Išsiveža atliekas.
Tel. 8 635 09 998.

487

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

1115

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

991

Parduoda ir remontuoja 
skalbykles. Suteikia garantiją. 
Perka sugedusias skalbimo 
mašinas.  
Tel. 8 650 70 913.

2031

Elektros įrenginių ir instaliacijos 
montavimo darbai. Sutartys 
su įmonėmis dėl elektros 
įrenginių techninės priežiūros 
ir aptarnavimo. Techninės 
dokumentacijos paruošimas ir 
rangovo akto pateikimas ESO.
Tel. 8 652 11 110,
       www.saugielektra.lt.

34

Gamina duris namams, ūkiniams 
pastatams, langų rėmus, laiptų 
pakopas. 30 metų gamybos 
patirtis. 
Tel. 8 686 71 689.

569

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

Iškala raides ant paminklų 
kapinėse, lieja pamatus, 
uždengia kapavietes įvairiomis 
plokštėmis, akmens plytelėmis, 
užpila skaldele, kloja trinkeles, 
gamina paminklus, tvoreles, 
vazas. Atnaujina kapavietes ir 
paminklus. 
Tel.: 8 670 07 768, 
        8 685 61 068.

571

Deda trinkeles kapinėse, 
tvarko kapavietes Vilkaviškio ir 
Marijampolės rajonuose.
Tel. 8 629 46 760.

634

Sutvarko bei restauruoja 
kapavietes, lieja pamatus, kloja 
trinkeles, dengia plokštėmis, 
prekiauja dekoratyvine skalda ir 
paminklais. 
Tel. 8 691 65 201.

695

Paminklai, antkapiai, tvorelės, 
granito plokštės, skaldelė, 
kapaviečių restauravimo darbai. 
Tel. 8 639 93 545.

286

Smulkaus remonto meistrai teikia 
paslaugas – nuo medvaržčio 
įsukimo iki elektros, santechnikos. 
Išnuomoja didelį perforatorių. 
Pjauna ir geni medžius. 
Tel. 8 659 75 218.

259

UAB „Suvalkijos veršeliai“ 
brangiai – veršelius.
Tel. 8 634 23 551.

130

UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius 
(iki 2,40 Eur už kg), telyčias (iki 
2 Eur už kg), karves (iki 1,90 Eur 
už kg), galvijus auginti (150–400 
kg, iki 2,10 Eur už kg). Moka PVM 
priedą.
Tel.: 8 601 34 337,
        8 611 22 874.

50

UAB „Onorė“ teikia žemės 
kasimo, stumdymo, krovos, 
transporto, polių gręžimo 
paslaugas. 
Tel. 8 616 43 809.

63

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), OPEL 
MERIVA (1,7 l), MERCEDES 
BENZ ML (2004 m., 4 l). Perka 
automobilius ardyti. 
Tel. 8 657 39 339.

2555

Veža žvyrą, smėlį, akmenukus, 
skaldą, malkas, durpių briketus iš 
Ežerėlio durpyno ir kitus krovinius 
iki 8 tonų. 
Tel. 8 650 31 062.

27

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

212

Greitai bei kokybiškai gamina ir 
įstato nerūdijančio plieno įdėklus. 
Pristatomi apšiltinti kaminai. 
Tel.: 8 610 85 100, 
        8 634 64 490.

2838

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

2018

Taiso kompiuterius. Gali 
atvažiuoti į namus. Dėl 
taisymo reikia suderinti iš 
anksto.  Parduoda naudotus 
kompiuterius. 
Tel. 8 682 55 050 (Vaidas).

185

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

694

Kilimų ir baldų valymas. Dirba 
visoje Suvalkijoje.
Tel. 8 609 09 552.

995

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

1001

Atlieka stogų dengimo darbus, 
remontą, visus skardinimo 
darbus už prieinamą kainą! 
Tel. 8 672 68 917.

660

Stogų dengimas ir šiltinimas, 
karkasiniai namai, dailylenčių 
kalimas. Garantija. 
Tel. 8 631 04 053.

1045

Dengia stogus su savo ir 
užsakovo medžiagomis. Atlieka 
visus skardinimo darbus. 
Tel. 8 620 67 934.

963

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

1613

UAB „Onorė“ – bet kokius 
automobilius. Pasiima patys, 
išduoda utilizavimo dokumentus, 
tinkamus kompensacijai gauti.
Tel. 8 616 70 191.

58

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

1951

Automobilius, mikroautobusus, 
motociklus, motorolerius, el. 
motorolerius, kemperius, sodo 
traktorius. 
Tel. 8 641 50 151.

1989

Automobilius, automobilių 
priekabas. Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiima patys.
Tel. 8 630 59 016.

1990

Bulves.
Tel. 8 688 11 032.

1099

Šienapjovę ir smulkintuvą 
„Fortschritt“ bei jų pjaunamąsias, 
presus „Claas“, „Welger“, 
„Kirgizstan“, „John Deere“, 
„Fortschritt 454“, „Deutz Fahr“, 
„Sipma“, ritininius presus: rusišką 
PRP-1,6, „Welger RP-12“, RP15, 
„Claas 44“, „Claas 46“.
Tel. 8 686 37 339. 

554

Brangiai – miškus su žeme arba 
išsikirsti. 
Tel. 8 675 24 422.

2514

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

33

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendraturčių, būti neatidalytas, su 
skolomis, areštuotas). Sutvarko 
dokumentus.
Tel.: 8 644 55 355, 
        8 660 66 466.

3049

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

25

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

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

876

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

776

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

183

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
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DARBAS

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

632

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

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

802

Vynioja šienainio ir šieno ritinius.    
Tel. 8 650 52 343.

1077

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

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

Dažo medinius namus, fasadus 
bei stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. Patirtis. Kokybė. 
Tel. 8 636 94 394.

866

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

1873

Stogų, fasadų, trinkelių plovimas, 
atnaujinimas, dažymas.
Tel. 8 631 91 211.

1002

Restauruoja ir remontuoja 
minkštuosius baldus. Gamina 
pagal individualius užsakymus. 
Gamina ir prekiauja čiužiniais. 
Tel.: 8 600 51 591, 
        8 628 95 059.

420

DĖKOJAME
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, draugams, Klampu-
čių kaimo bendruomenei, Bartninkų parapijos klebonui, prekybos 
centro „Lidl“, UAB „Art Glacio“ kolektyvams ir visiems, kurie buvote 
šalia mūsų tomis sunkiomis valandomis, kai amžinojo poilsio išlydė-
jome velionę Aldoną Mariją ČERNAUSKIENĘ. 
Artimieji

1120

ĮVAIRŪS

Mirtis nesirenka nei laiko, nei kelio. Ji paprastai pasirenka 
mums brangius žmones.
Dėl Jono JOKŪBAIČIO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio 
žmoną Vitaliją, vaikus ir anūkus.
Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė

1118

Ne viskas miršta, ką mirtis paliečia, - širdy atsiminimas 
lieka amžinai...
Dėl Juozo SMALINSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame seseris 
Izabelą ir Leonardą bei jų artimuosius.
Kaimynai

1119

UŽJAUČIAMEPERKA
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S To, kas atrodo neįmanoma, 
galbūt paprasčiausiai 
nesistengėte padaryti. 

Johanas Volfgangas GĖTĖ

Astrologinė prognozė / 05-23 – 05-29
Avi nams pa vyks su si tar ti dėl 
įvai rių de ta lių, pa ra mos. Tap si te 
veik les ni, ryž tin ges ni. Nors blo-
gai veiks ap lin ki nių reik lu mas, 
go du mas, pa tys elg si tės pa na-
šiai. Jau si tės nu si pel nę dau giau.

Jau čiai džiaug sis įdo miais su si ti-
ki mais, pa žin ti mis. Gal būt kiek 
priar tė si te prie sa vo tiks lo. Jei 
esa te nu si vy lę sa vo veik los re-
zul ta tais ar san ty kiais, nu si pur-
ty ki te se nas nuo skau das.

Dvy niams pra var tu pa baig ti dar-
bus, juos api bend rin ti. Sten ki tės 
bū ti tei sin gi, są ži nin gi, jei rei kia 
da ly tis gau ta nau da iš anks tes-
nio įdir bio. Ko re guo ki te ne la bai 
ra cio na lius pla nus.

Vė žiai, jei ką pre li mi na riai bu vo 
su ta rę ar pra dė ję, ga lės sėk min-
gai už baig ti tą pro ce są ar eta pą. 
Jei yra daug neat lik to dar bo, ne-
pa ten kin tų kon ku ren tų, ti kė ti nas 
psi cho lo gi nis spau di mas.

Liū tams bus ak tua lūs psi cho lo-
gi niai, fi nan si niai klau si mai. Su si-
sie ki te su as me niu, ku ris iš ma no 
jus do mi nan čius rei ka lus. Ras ti 
rū pi mus at sa ky mus pa dės jū sų 
įžval ga, iš min tin gi pa ta ri mai.

Mer ge lės tu rė s gerą pro gą 
iš sklai dy ti nei gia mą įspū dį, nes 
ras pro ble mos spren di mą ar ba 
įveiks ne leng vą kliū tį. Pra var tu 
pa si do mė ti įsta ty mais. Ga li tek ti 
im tis su dė tin go pro ti nio dar bo.

Svars tyk lės steng sis gau ti ge res-
nį dar bą, dau giau pa ja mų. Teks 
su de rin ti profesinius ir as me ni-
nius rei ka lus. Mei lės situacija 
ža da iš šū kių, nes at si skleis ne su-
ta ri mų mo ty vai ar prie žas tys.

Skor pio nams tik tų spręs ti įsi dar-
bi ni mo, per si kva li fi ka vi mo klau-
si mus. Vis gi pir miau sia ener gi ją 
skir ki te dar bams už baig ti. Suak-
ty vės kon ku ren tai. Ras ki te lai ko 
vai kams, au gin ti niams.

Šau liams ne stigs ener gi jos, pa lai-
ky mo vers le. Ta čiau ar ti mas žmo-
gus ga li jus ve džio ti už no sies, 
kel ti rū pes čių. Ne bū ki te ak lai pa-
tik lūs. Ne siel ki te leng va bū diš kai, 
kad ne nu ken tė tų re pu ta ci ja.

Ožia ra giams ne stigs nei pra mo-
gų, nei nau dos. Ga li te gau ti jums 
ak tua lią ži nią, pa de monst ruo ti 
kom pe ten ci ją, da ly ki nes sa vy bes. 
La biau pa rūps pri va ti nuo sa vy bė, 
šei mos sau gu mas ir ge ro vė.

Van de niams pa ga liau pa vyks 
su si tar ti dėl ak tua lios in for ma-
ci jos, svar baus rei ka lo ar nau jo 
pro jek to. Jau si te ma lo nu mą, jog 
ga li te bū ti nau din gi. Su ar ti mai-
siais ras ki te bend rą in te re są.

Žu vys su ma niai elg sis su ap lin ki-
niais ir leng vai da rys jiems ge rą 
įta ką. Svar bu su tvar ky ti sku bes-
nius rei ka lus. Ap dai riai el ki tės 
su nuo sa vy be. Ga li te su si tar ti 
dėl pa gal bos, nau jo už sa ky mo.

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 gegužės 13 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 3178 ir 5689. 
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Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Vil ka viš ky je
Ge gu žės 22 d., 12 val., kul tū ros cent re 
bus ro do mas fil mas „Bi tė Ma ja. Auk si-
nis kiau ši nis“, 15 val. – „Ups! Nuo ty kiai 
tę sia si...“. Bi lie tų kai na – 4 Eur.  17.30 
val. pra si dės fil mas „Dak ta ras Strein-
džas be pro ty bės mul ti vi sa to je“. Bi lie to 
kai na – 5 Eur. Šie sean sai bus pa sku ti-
niai prieš va sa ros per trau ką.
Iki bir že lio 3 d. Vil ka viš kio vie šo jo je 
bib lio te ko je ro do mi Did vy žių so cia li nės 
glo bos na mų gy ven to jų me no dar bai iš 
vil nos ir siū lų.

Vir ba ly je
Ge gu žės 20 d., 13 val., kul tū ros na muo se 
vyks Šei mos die nai skir tas ren gi nys „Aš, 
tu ir mes“. Jį or ga ni zuo jan ti Vir ba lio pa-
grin di nės mo kyk los bend ruo me nė kvie-
čia at vyk ti vai kus, tė vus ir se ne lius.

Ky bar tuo se
Ge gu žės 28 d. vyks Lie tu vos Ka ta li kų  
Baž ny čios Kro ni kos lei dy bos 50-me čiui 
skir ti ren gi niai. 10 val. bus au ko ja mos 
mi šios. 11 val. Dar vi no gat vė je vyks ju-
bi lie jui skir to pa mink lo ati den gi mas. 12 
val. kul tū ros cent re pra si dės kon fe ren-
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ci ja, ku rio je kal bės pra ne šė jai is to ri kas 
pro f. dr. Arū nas Strei kus, dip lo ma tė 
Gin tė Ber na de ta Da mu šy tė-Da mu šis, 
kar di no las Si gi tas Tam ke vi čius SJ. Po 
kon fe ren ci jos vi si da ly viai bus vai ši na-
mi ar ba ta ir gri kių ko še. Nuo 15 val. 
baž ny čio je kon cer tuos Ky bar tų kul tū-
ros cent ro pu čia mų jų inst ru men tų or-
kest ras. Vi są die ną veiks pogrindinio 
leidinio su kak čiai skir tos pa ro dos.

Būd vie čiuo se
Ge gu žės 28 d., 12 val., Būd vie čių kai mo 
bend ruo me nė „Za ny la“ or ga ni zuo ja 
Būd vie čių kai me gy ve nan čių, iš šio kai-
mo ki lu sių ar ki taip su juo su si ju sių žmo-
nių su si ti ki mą. Jis vyks ad re su: Par ko g. 
2, Būd vie čių k., Pa je vo nio sen., Vil ka viš-
kio r. sav. Kvie čia mi vi si, kie no gi mi nės 
šak nys yra Būd vie čiuo se, kas šia me 
kai me dir bo ar gy ve no nors ir trum pą 
lai ko tar pą. Su si ti ki mo or ga ni za to riai 
kvie čia su grįž ti, pa sė dė ti prie bend ro at-
si neš ti nių vai šių sta lo, pa si kal bė ti apie 
tai, kas da bar jau ta po is to ri ja.

Apie ren gi nius jų or ga ni za to riai kvie čia-
mi pra neš ti re dak ci jai el. p. santakoslaikras-
tis@gmail.com ar ba reklama@santaka.in fo.
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KAS? KUR? KA DA?

Grožėkitės manimi... Galiu ir ilgiau papozuoti. Birutės NENĖNIENĖS nuotr.S

Pas to vus ar nuo la ti nis?
Būd var dis pa sto vus, -i var to ja mas 
reikš me „ne kin ta mas, vie no das“, pvz.: 
pa sto vus bū das, pa sto vi tem pe ra tū ra. Jo 
ne rei kia pai nio ti su būd var džiu nuo la ti nis, 
-ė „api man tis vi są lai ką, ne pert rau kia mas, 
ne pa liau ja mas“.

Kai no ri ma api bū din ti il gą lai ką ar nuo lat 
trun kan tį da ly ką, var to ti nas būd var dis 
nuo la ti nis, pvz., nuo la ti nė eks po zi ci ja, 
nuo la ti niai klien tai, nuo la ti niai skun dai.

KALBOS PATARIMAI

Gegužės 20-oji – 
Kauno diena
Pasaulinė metrologų diena
Mažojo futbolo diena
Pasaulinė bičių diena
Tarptautinė personalo 
profesionalų diena

Gegužės 21-oji – 
Pasaulinė kultūrų puoselėjimo 
diena
Lietuvos tautinių bendrijų diena
Gatvės muzikos diena

Gegužės 22-oji – 
Tarptautinė biologinės įvairovės 
diena

Gegužės 23-ioji – 
Tarptautinė akušerijos fistulės 
diena

DIENOS

Gegužės 20 d. 
Akvilas, Akvilė, Akvilina, Alfredas, 
Aušrys, Bernardina, Bernardinas, 
Eidvainas, Eidvainė, Eidvilas, Eidvilė, 
Eidvydas, Eidvydė, Vygintas, Vygintė

Gegužės 21 d. 
Atėnė, Gėlė, Kytautas, Kyvainas, 
Kyvainė, Teobaldas, Vaidevutis, 
Valentas, Vydmina

Gegužės 22 d. 
Alda, Aldas, Aldis, Aldona, Aldonas, 
Alena, Eimantas, Elena, Ilona, Julė, 
Julija, Rita

Gegužės 23 d. 
Gertaras, Gertautas, Gertautė, Ivona, 
Kilmantas, Kilminas, Tautvydas, 
Tautvydė, Žydrūnas, Žydrūnė
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VARDINĖS

Šian dien dan gus niauks ty sis, bet lie tų 
tau pys sa vait ga liui. Pūs smar ko kas gū-
sin gas piet va ka rių, va ka rų vė jas, ta čiau 
šal ta tik rai ne bus: ter mo met rai ro dys 
net 23–25 laips nius ši lu mos.

De ja, ši lu ma džiaug si mės trum pai. 
Šeš ta die nį vie to mis pa lis, vė jas pa si-
suks iš šiau rės ir kiek su švel nės. Tem-
pe ra tū ra nak tį bus apie 7–12, o die ną 
te sieks 10–13 laips nių ši lu mos.

Sek ma die nį pa lis jau daug kur. Vėl 
su stip rės va ka rų, šiau rės va ka rų vė jo 
gū siai. Tem pe ra tū ra nak tį kris iki 5–9 
laips nių ši lu mos, die ną te su šils vos iki 
10–12 laips nių.

Ši lu ma – 
tik trum pam
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ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Jautis (04 21–05 20)

Pilnatis iki gegužės 22 d.

05:07
21:25
16:18
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