
Pro f. M. Jur ky nas: „Is to ri ja 
ne si kar to ja, ji ri muo ja si“
And rius GRY GE LAI TIS

Iš mū sų ra jo no ki lu sio vi so-
je ša ly je ži no mo po li ti kos 
moks li nin ko pro fe so riaus 
dr. Min dau go Jur ky no 
die not var kė įpras tai bū na 
ga na užim ta. Pe da go gi nės, 
ad mi nist ra ci nės, moks li-
nės ir vi suo me ni nės veik-
los kei čia vie na ki tą. Be 
abe jo, kraš tie tis aky lai 
se ka ir įvy kius Uk rai no je.

Daž nas sve čias
Viš ty čio ir Ky bar tų apy lin kė-

se vai kys tę bei paaug lys tę lei dęs 
pro f. M. Jur ky nas ir šian dien daž-
nai lan ko si gim ti nė je. Viš ty ty je gy-
ve na tė vai, o ne to li jų na mų sto vi 
ir pa čiam po li to lo gui pri klau san ti 
so dy ba, ku rią šei ma ne re tai juo-
kais pa va di na Ast ri dos Lindg ren 
pa sa kų he ro jės Pe pės Il ga ko ji nės 
iš gar sin tu apibūdinimu – vi la vi lai-
te. Vos at ši lus orams pro fe so rius į 
gim tuo sius kraš tus grįž ta bent kar-
tą per 2–3 sa vai tes. Va sa rą Viš ty ty-
je ap skri tai jis yra daž nas sve čias.

Čia vy ras mėgs ta bū ti gam tos ap sup ty-
je, at si pa lai duo ti po dar bų. O jų pro f. M. 
Jur ky no kas die ny bė je tik rai ne trūks ta. 
Jis ku ruo ja sa vo ini ci juo tą „Jean Mon net 
Chair“ pro jek tą, su si ju sį su Eu ro pos Są-
jun gos ypa tu mais, dir ba Vy tau to Di džio-
jo uni ver si te to (VDU) Po li ti kos moks lų ir 
dip lo ma ti jos fa kul te to Po li to lo gi jos ka ted-
ros ve dė ju, pri klau so VDU se na tui bei pre-
zi den to Gi ta no Nau sė dos yra pa skir tas į 
Lie tu vos na cio na li nio ra di jo ir te le vi zi jos 
(LRT) ta ry bą. Kraš tie tis yra vie nas iš 12 
as me nų, ku rie pri žiū ri vi są LRT veik lą, su-

si ju sią su tu ri niu, fi nan sais ir ki tais klau si-
mais. Vis dėl to vie na di džiau sių jo dar bo 
sri čių – pa skai tų bei se mi na rų ve di mas 
VDU ir Ge ne ro lo Jo no Že mai čio Lie tu vos 
ka ro aka de mi jos stu den tams.

Nuo 2013 m. VDU bend ruo me nei pri-
klau san tis pro fe so rius anks čiau dir bo 
Vil niaus, My ko lo Ro me rio, Eu ro pos hu ma-
ni ta ri nia me bei Ber ly no Hum bold tų uni-
ver si te tuo se. Jis tei gė pa ste bė jęs, kad po li-
to lo gi jos moks lus be si ren kan tys stu den tai 
vi sais lai kais ga na rim tai žiū rė jo į sa vo 
stu di jas, ta čiau pa sta rai siais me tais dar la-
biau išau go jau nų žmo nių aka de mi nė, psi-

cho lo gi nė ir ne tgi emo ci nė bran da.
Pats pro f. M. Jur ky nas į po li to lo gi ją atė-

jo ne iš kar to. 1990-ai siais jis pa si rin ko is-
to ri jos stu di jas Vil niaus uni ver si te te. Tuo 
me tu to kios spe cia ly bės kaip po li to lo gi ja 
ap skri tai nė vie na aukš to ji mo kyk la dar 
ne siū lė rink tis. Tai pa si kei tė, kai 1993 m. 
bu vo įkur tas Tarp tau ti nių san ty kių ir po li-
ti kos moks lų ins ti tu tas, tad gre ta pa grin di-
nės spe cia ly bės kraš tie tis nu spren dė gi lin-
tis ir į po li ti kos moks lų gre tu ti nes stu di jas, 
ku rias tę sė Nor ve gi jos Os lo uni ver si te te.
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KA RI NĖ TECH NI KA
Ba lan džio 2 d. (šeš ta die nį), nuo 11 iki 
14 val., prie Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
vyks Al gir do me cha ni zuo to jo pės ti nin-
kų ba ta lio no ka ri nės tech ni kos pa ro da. 
Ka riai kvie čia ra jo no gy ven to jus at vyk-
ti. Pri me na me, kad iki ba lan džio 4 d. Vil-
ka viš ky je ir mies to priei go se vyks Lie tu-
vos ka riuo me nės pa da li nių pra ty bos.

SKAI ČIUS AU GA
Lie tu vos mig ra ci jos in for ma ci nės sis te-
mos duo me ni mis, Vil ka viš kio ra jo no sa-
vi val dy bė je ap si sto jo 145 pa bė gė liai iš 
Uk rai nos. Be veik pu sė šių as me nų (71) 
yra ne pil na me čiai. Ra jo no ug dy mo įstai-
go se jau mo ko si 49 vai kai. Užim tu mo 
tar ny ba skel bia, kad ieškodami darbo 
už si re gist ra vo 49 uk rai nie čiai, iš jų 19 
jau dir ba Vil ka viš kio ra jo no ir Ma ri jam-
po lės sa vi val dy bių įmo nė se.

PA DĖ KA
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos su reng ta-
me Lie tu vos re gio nų ži niask lai dos at-
sto vų su si ti ki me di džiau sia pa dė ka už 
pa gal bą Uk rai nai bu vo iš sa ky ta ša lies 
sa vi val dy bėms, tarp jų – ir Vil ka viš kio 
ra jo no. Mi nis te ri jos at sto vai pa si džiau-
gė sa vi val dos ins ti tu ci jo mis, ku rios ope-
ra ty viai suor ga ni za vo pa ra mą ir ją net 
nu ve žė į nuo ka ro ken čian čią ša lį.

RINKS AT LIE KAS
Ba lan džio 12 d. Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bė je bus or ga ni zuo ja ma ga mi nių 
at lie kų su rin ki mo ak ci ja, ku rios me tu iš 
gy ven to jų, įmo nių, įstai gų ir or ga ni za ci-
jų ne mo ka mai bus su ren ka ma elekt ros 
ir elekt ro ni nė įran ga, ne šio ja mo sios ba-
te ri jos, aku mu lia to riai, vi daus de gi mo 
va rik lių te pa las, oro filt rai, ku ro at lie-
kos.

Jei gu tu ri te šių at lie kų ir no ri te jas 
pri duo ti, iki ba lan džio 7 d. re gist ruo ki-
tės elekt ro ni niu pa štu atliekos@atc.lt 
ar ba te le fo nu (8 5) 206 09 01.
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Ge rė jant epi de mio lo gi nei si-
tua ci jai kei čia si kau kių dė vė-
ji mo ir izo lia vi mo si tvar ka. 

Nuo pir ma die nio kau kes pri va lo ma 
dė vė ti tik svei ka tos prie žiū ros, glo bos 
įstai go se bei vie ša ja me trans por te, o už-
da ro se erd vė se, kur dau giau žmo nių ir 
ne pa vyks ta iš lai ky ti sau gaus at stu mo, 
kau kės re ko men duo ja mos. Taip pat iki 
pen kių die nų trum pi na ma CO VID-19 
li ga ser gan čių jų izo lia ci ja. Dėl il ges nės 
izo lia ci jos po rei kio spręs gy dy to jas.

Mū sų ra jo ne nau jų už si krė ti mų taip 
pat ma žė ja. Per ke tu rias šios sa vai tės 
die nas už fik suo ta 115 nau jų CO VID-19 
at ve jų, mir čių ne fik suo ta, tad per vi są 
pan de mi jos lai ką nuo ko ro na vi ru so mi-
rė 119 ra jo no gy ven to jų. Di džiau sias vis 
dar be si ple čian tis pro trū kis – Did vy žių 
so cia li nės glo bos na muo se. Su juo sie ja-
ma 114 at ve jų.

„San ta kos“ inf.

Kau kės 
ne bep ri va lo mos
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Sie kiant iš siaiš kin ti lai ki no ato kvė pio pa-
slau gos priei na mu mą ša lies sa vi val dy bė se 
bu vo at lik ta ste bė se na. So cia li nės ap sau gos 
ir dar bo mi nis te ri ja su rin ko bei api bend ri-
no in for ma ci ją apie pa slau gos tei ki mą nuo 
2021 m. sau sio 1 d. iki gruo džio 31 d.

Per praei tus me tus lai ki no ato kvė pio 
pa slau ga bu vo su teik ta be veik 140 žmo-
nių 35 ša lies sa vi val dy bė se. Teik ti pa slau-
gą pa si ren gu sios 49 sa vi val dy bės, ei lių ją 
gau ti nė ra nė vie no je.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi-
nist ra ci jos So cia li nės pa ra mos sky riaus vy-
resn. spe cia lis tė Ja ni na Sa ba liaus kie nė sa-

kė, kad esa me tarp tų 14-os sa vi val dy bių, 
ku rio se yra vi sos ga li my bės teik ti lai ki no 
ato kvė pio pa slau gą. 2021 m. dėl jos ne si-
krei pė nė vie nas žmo gus. Po ros pra šy mų 
bu vo su lauk ta tik anks tes niais me tais.

Kreip tis dėl mi nė tos pa slau gos ga li 
neį ga laus vai ko ar suau gu sio as mens, tu-
rin čio ne ga lią, ar ti mie ji, taip pat se ny vo 
am žiaus žmo gaus ar ti mie ji. Krei pian tis 
pa slau gos vi sų iš var dy tų gru pių as me-
nims tu ri bū ti nu sta ty tas spe cia lu sis nuo-
la ti nės slau gos po rei kis ar ba spe cia lu sis 
nuo la ti nės prie žiū ros (pa gal bos) po rei kis, 
o žmo gų pri žiū rin tis ar ti ma sis tu ri gy ven-

ti kar tu su glo bo ja muo ju.
Lai ki no ato kvė pio pa slau ga ga li bū ti tei-

kia ma as mens na muo se, die nos cent re ar 
so cia li nės glo bos įstai go je.

J. Sa ba liaus kie nė pri mi nė, kad lai kino 
ato kvė pio pa slau ga ga li bū ti tei kia ma Gud-
kai mio glo bos na muo se ar ba Did vy žių so-
cia li nės glo bos na muo se. 

Konk re ti įstai ga pa ren ka ma at si žvel-
giant į ne ga lios po bū dį. Ky bar tų so cia li nių 
pa slau gų cent re yra nu ma ty ta vie ta neį ga-
liam vai kui, kol jo tė vai ar ba glo bė jai nau-
do sis lai ki no ato kvė pio pa slau ga.

Kiek vie na šei ma tu ri tei sę per me tus 
gau ti iki 720 val. (30 pa rų) lai ki no ato kvė-
pio pa slau gą (išim ti niais at ve jais, esant 
kri zi nei si tua ci jai, ši pa slau ga ga li bū ti ne-
pert rau kia mai tei kia ma iki 90 pa rų).

Lai ki no ato kvė pio pa slau gos yra iš da-
lies mo ka mos, konk re ti su ma pri klau so 
nuo ne ga lią tu rin čio suau gu sio as mens ar 
vai ko pa ja mų.

Lai ki no ato kvė pio pa slau gos per nai ne pra šė

Ne mo ka mos kon sul ta ci jos 
dar bų sau gos klau si mais
Vil ka viš kio tu riz mo ir vers-
lo in for ma ci jos cent ras 
(TVIC) kar tu su sau gaus 
dar bo ir pro fe si nės svei-
ka tos kon sul ta ci jų įmo ne 
SDG yra ati da rę ne mo ka-
mų kon sul ta ci jų ka bi ne tą, 
o netrukus ža da įdo mių 
ren gi nių.

Pa sau li nė dar buo to jų 
sau gos ir svei ka tos die na
Dvi de šimtmečio ju bi lie jų švę-

sian ti UAB SDG sa vo veik las ple čia 
ir Vil ka viš ky je. TVIC ir dar bų sau-
gos įmo nė ba lan džio pa bai go je 
pla nuo ja pa mi nė ti Pa sau li nę dar-
buo to jų sau gos ir svei ka tos die ną. 
Šią die ną vyk sian čiais ren gi niais 
ir ak ci jo mis bus sie kia ma pri min ti, 
kaip svar bu kur ti sau gias, svei kas 
ir tin ka mas dar bo są ly gas. To kia 
die na Vil ka viš ky je bus or ga ni zuo-
ja ma pir mą kar tą.

„Jei ne sut ruk dys pan de mi ja ir 
pa vyks gau ti rei kia mus lei di mus, 
pla nuo ja me Pa sau li nę dar buo to jų 
sau gos ir svei ka tos die ną pra dė ti 
nuo dar bo pirš ti nių da li ji mo mies-
to san kry žo se. To kį ak ci jos sim bo-
lį ren ka mės jau ne vie nus me tus, 
ka dan gi pirš ti nės yra daž niau siai 
nau do ja ma sau gos prie mo nė tiek dar bo 
vie to je, tiek na muo se“, – paaiš ki no SDG Ma-
ri jam po lės sky riaus di rek to rė Bi ru tė Bru so-
kie nė.

Ak ci ją „Sau gok sa ve dar be“ SDG vyk do 
nuo 2007 me tų. Šia ini cia ty va sie kia ma 
pro pa guo ti sau gaus dar bo kul tū rą vi suo-
me nė je bei įtvir tin ti nuo sta tą, kad dar bas 
nė ra vi sa ver tis, jei jis ne sau gus, jei dir-
bant ri zi kuo ja ma sa vo ir ki tų svei ka ta bei 
ge ro ve.

Or ga ni zuos pro tų mū šį
Vil ka viš kio TVIC va do vas Vi tas Gir daus-

kas ir B. Bru so kie nė sa kė, kad tą die ną pla-
nuo ja or ga ni zuo ti pro tų mū šį, ku ria me da-
ly vau ti kvies įmo nių ko man das.

„Pro tų ko vas dar bo sau gos klau si mais 
or ga ni zuo ja me jau daug me tų, ta čiau Vil-
ka viš kio re gio ne jos planuojamos pir mą 
kar tą. Per nai pro tų mū šis vy ko nuo to li niu 
bū du. Ren gi nys nau din gas vi sais as pek tas: 
tai ir sma gus lai ko pra lei di mas, ir ga li my bė 

pra plės ti ži nias. Iš kiek vie no SDG sky riaus, 
ku rių Lie tu vo je yra 11, lai mė ju si ko man da 
ke liau ja į fi na li nį eta pą Kau ne“, – pa sa ko jo 
B. Bru so kie nė.

SDG įmo nių gru pės or ga ni zuo ja mi pro-
tų mū šiai yra la bai po pu lia rūs, to dėl ti ki ma-
si, kad dė me sio su lauks ir Vil ka viš ky je.

Kon sul tuoja ne mo ka mai
Nuo praė ju sio ru dens Vil ka viš kio TVIC 

pa tal po se ga li ma gau ti ne mo ka mą kon sul-
ta ci ją vi sais rū pi mais dar buo to jų sau gos ir 
svei ka tos klau si mais. Vers lo įmo nių va do-

vai ar at sto vai cent re lau kia mi 
kiek vie ną penk ta die nį, nuo 8 val. 
iki 12 val. Pas lau gą tei kia SDG spe-
cia lis tas. V. Gir daus kas ra gi no Vil-
ka viš kio rajono įmo nių va do vus 
pa si nau do ti šia pui kia ga li my be 
ne mo ka mai gau ti at sa ky mus į rū-
pi mus klau si mus.

„Bū tų ge rai, kad prieš at vyk-
da mas klien tas už si re gist ruo tų. 
Taip jis su tau py tų sa vo lai ko, o 
mes ži no tu me, ko kia in for ma ci ja 
jam bus rei ka lin ga“, – ra gi no SDG 
Ma ri jam po lės sky riaus di rek to rė 
B. Bru so kie nė.

Vyks se mi na rai
V. Gir daus kas sa kė, kad Vil ka-

viš kio TVIC kar tu su SDG ko man-
da pla nuo ja įmo nių va do vams 
su reng ti se mi na rą, ku ria me bus 
ap tar tos dar bų sau gos, dar bo su-
tar čių ak tua li jos įdar bi nant uk-
rai nie čius.

„Bū ti nai pa kvie si me ir tas 
įmo nes, ku rio se šiuo me tu jau dir-
ba uk rai nie čiai. No ri me, kad jos 
pa si da ly tų ge rą ja patirtimi, gal 
taip pa ska tin si me vers lus ryž tis 
įdar bin ti ka ro pa bė gė lius. Taip 
pat no rė si me iš girs ti, su ko kiais 
sun ku mais su si dū rė darb da viai 
ir kaip jų bū tų ga li ma iš veng ti“, 
– atei ties pla nais da li jo si B. Bru-
so kie nė. Pa sak jos, pa grin di ne 

pro ble ma vis dar iš lie ka dar bo su tar ties, 
pa rei gi nių inst ruk ci jų, ku rios ap ra šo dar bo 
spe ci fi ką, pa ren gi mas ir ver ti mas į ki tas kal-
bas.

Taip pat pla nuo ja ma or ga ni zuo ti se-
mi na rą apie ža liuo sius pir ki mus. Jis bū tų 
ak tua lus tiek pri va čioms įmo nėms, tiek 
įstai goms, ku rios pla nuo ja vyk dy ti to kius 
pir ki mus, kad po vei kis ap lin kai vie na me, 
ke liuo se ar vi suo se pre kės, pa slau gos ar 
dar bo gy va vi mo cik lo eta puo se bū tų kuo 
ma žes nis.

V. Gir daus kas pa brė žė, kad vyk dy da-
mas pro jek tus Vil ka viš kio TVIC jau ku ris 
lai kas sten gia si at kreip ti dė me sį į ap lin ko-
sau gos as pek tus. „Gal vo ja me, kaip bū tų ga-
li ma su ma žin ti re sur sus, to dėl ruoš da mie-
si pa ro doms sten dus už sa ko me ten, kur 
or ga ni zuo ja mas ren gi nys, taip iš ven gia-
me per ve ži mo. Taip pat sten gia mės nau do-
ti me dį ar dro bę, o ne plas ti ką“, – kal bė jo 
centro va do vas.
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SDG Ma ri jam po lės sky riaus di rek to rė Bi ru tė Bru so-
kie nė ir Vil ka viš kio TVIC va do vas Vi tas Gir daus kas 
ap ta rė bend ra dar bia vi mą bei pla nuo ja mus ren gi nius.
 Autorės nuotr.
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Verslo įmonių 
vadovai ar atstovai 
centre laukiami 
kiekvieną penktadienį, 
nuo 8 val. iki 12 val. Ar chi tek tų ir sta ty bos in ži-

nie rių iš Uk rai nos pro fe si nės 
kva li fi ka ci jos pri pa ži ni mo 
pro ce dū ra bus grei tes nė ir 
pa pras tes nė.
Sie kiant pa dė ti iš ka ro zo nos pa bė gu-
siems uk rai nie čiams in teg ruo tis, įsi dar-
bin ti pa gal spe cia ly bę, Ap lin kos mi nis-
te ri ja trum pi na ar chi tek to ir sta ty bos 
in ži nie riaus pro fe si nės kva li fi ka ci jos 
pri pa ži ni mo pro ce dū rą bei su pap ras ti-
na do ku men tų pa tei ki mo tvar ką.

Pla nuo ja ma, kad vi sas pro ce sas už-
truks iki mė ne sio. Bus tai ko ma lanks tes-
nė pro ce dū ra, su ma ži nant for ma lu mus 
iki mi ni mu mo: rei kės pa teik ti tik bū ti-
niau sius do ku men tus, šių do ku men tų 
tik ru mą ga lės pa tvir tin ti pa reiš kė jas 
(ne pra šant no ta ro ar ati tin ka mos ins ti-
tu ci jos patvir ti ni mo). Tu rės bū ti pa teik-
tas tik bū ti niau sių do ku men tų (dip lo mo 
ar ki to ar chi tek to, sta ty bos in ži nie riaus 
pro fe si nę kva li fi ka ci ją pa tvir ti nan čio 
do ku men to) ver ti mas į lie tu vių kal bą.

Tuo at ve ju, jei gu Uk rai nos pi lie tis 
ne tu rė tų ar chi tek to ar sta ty bos in ži nie-
riaus dip lo mo, ki to ar chi tek to ar sta ty-
bo s in ži nie riaus pro fe si nę kva li fi ka ci-
ją pa tir ti nan čio do ku men to, Ap lin kos 
mi nis te ri ja nag ri nė tų ki tą pa reiš kė jo 
ar ki tų ins ti tu ci jų pa teik tą in for ma ci ją 
apie įgy tą iš si la vi ni mą, su ar chi tek tū ra, 
in ži ne ri ja su si ju sią veik lą.

Ap lin kos mi nis te ri jos inf.

Pripažins greičiau

Di dė jant Lie tu vo je dir ban čių 
už sie nie čių skai čiui ir sie kiant 
už tik rin ti jų le ga lų dar bą bei 
so cia li nes ga ran ti jas, nuo ba-
lan džio 1 d. kei čia si duo me nų 
apie įdar bin tus už sie nie čius 
pa tei ki mo „Sod rai“ tvar ka.
Iki šiol in for muo da mi „Sod rą“ apie as-
mens įdar bi ni mą darb da viai ne nu ro dy-
da vo, ar jis yra už sie nie tis, ta čiau nuo 
šian dien to kią in for ma ci ją teik ti rei kės. 
Taip pat darb da viai tu rės nu ro dy ti as-
mens gi mi mo da tą, jei žmo gus ne tu ri 
Lie tu vo je su teik to as mens ko do, bei nu-
ro dy ti už sie nie čiui su teik tą in te re sų Lie-
tu vo je tu rin čio už sie nie čio ko dą (IL TU).

Pra ne ši mas tu ri bū ti tei kia mas per 
Elekt ro ni nę drau dė jų ap tar na vi mo sis-
te mą www.sod ra.lt/draudėjai, pa si rin-
kus nau jos 11 ver si jos 1-SD for mą.

Darb da viai, ku rie per drau dė jo pa-
sky rą pa teiks pra ne ši mą apie įdar bin to 
už sie nie čio vals ty bi nio so cia li nio drau-
di mo pra džią, gaus pri mi ni mą apie bū-
ti ny bę pa teik ti pa pil do mą in for ma ci ją 
apie Lie tu vo je dir ban tį už sie nie tį (LDU 
for mą). Šią in for ma ci ją per „Sod ros“ sis-
te mą ren ka Vals ty bi nė dar bo ins pek ci ja 
ir Užim tu mo tar ny ba.

Da lis Lie tu vo je dir ban čių už sie nie-
čių nė ra drau džia mi so cia li niu drau-
di mu pa gal ga lio jan čias tarp tau ti nes 
su tar tis, ki tų ES vals ty bių na rių iš duo-
tas pa žy mas. Tiems tre čių jų ša lių pi lie-
čiams, ku rie yra ko man di ruo ti pas Lie-
tu vos darb da vį, ta čiau dir ba ki to je ES 
vals ty bė je, yra tai ko mas tos ES na rės 
so cia li nis drau di mas. To kiais at ve jais 
ne rei kia teik ti „Sod rai“ pra ne ši mo apie 
įdar bin to už sie nie čio so cia li nį drau di-
mą. Už ten ka tik pa teik ti LDU for mą, ku-
ri rei ka lin ga Vals ty bi nės dar bo ins pek-
ci jos ir Užim tu mo tar ny bos funk ci joms 
vyk dy ti.

Kad bū tų su ma žin ta ad mi nist ra ci nė 
naš ta, nuo ba lan džio 1 d. darb da viai, tei-
kian tys in for ma ci ją apie dir ban čius ko-
man di ruo tus už sie nie čius, ne pri va lės 
teik ti duo me nų apie ko man di ruo tam 
dar buo to jui tai ko mas ga ran ti jas.

„Sod ros“ inf.

Kei čia si duo me nų 
pa tei ki mo tvar ka

Re na ta VIT KAUS KIE NĖ

Kai ku rie mū sų ra jo no gy ven to jai, be si rū pi nan tys neį ga liu vai ku ar 
suau gu siuo ju, taip pat se ny vo am žiaus žmo gu mi, ga li gau ti lai ki no 
ato kvė pio pa slau gą. Esant po rei kiui kreip tis rei kė tų į gy ve na mo sios 
vie tos se niū ni jos so cia li nius dar buo to jus.
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Klau sos apa ra tas vil ka viš kie čiui 
sen jo rui kė lė dis kom for tą
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Su silp nė ju si klau sa ke lia di de lį 
dis kom for tą, ta čiau ne vi suo-
met klau sos apa ra tas pa de-
da spręs ti pro ble mą. Su tuo 
su si dū ręs vil ka viš kie tis li ki mo 
bro liams pa tar tų prieš ieš kant 
pa gal bos daug do mė tis, kad 
ne tek tų pa si gai lė ti.

Au sy se šnypš tė
Į re dak ci ją krei pę sis vil ka viš kie tis Vi-

tas Na ri jaus kas pri si pa ži no pro ble mų su 
klau sa tu rin tis jau se niai, tad ir klau sos 
apa ra tų yra iš ban dęs ne vie ną – pir kęs in-
ter ne tu, iš už sie nio par ve žę gi mi nai čiai. 
Ta čiau su ži no jęs, kad pa gal jo diag no zę 
pri klau so vals ty bės kom pen suo ja mas apa-
ra tas, nu ta rė kreip tis į gy dy to jus.

– Ma no klau są pa tik ri nu si gy dy to ja nu-
krei pė pas Kau no kli ni kų klau sos diag nos-
ti kos spe cia lis tus. Jie pri pa ži no, kad man 
rei ka lin gas klau sos apa ra tas, iš ra šė do ku-
men tus ir pa ti ki no, jog gau siu prie tai są 
ne mo ka mai – kom pen suos vals ty bė, – pa-
sa ko jo V. Na ri jaus kas.

Vy ras su ži no jo, kad klau sos apa ra tą 
ga lės at siim ti Vil ka viš ky je įsi kū ru sia me 
sa lo ne „Op ti kos pa sau lis“. Už si re gist ra vęs 
ir nu vy kęs nu sta ty tu lai ku Vi tas sa kė no rė-
jęs ap žiū rė ti apa ra tą, pa skai ty ti inst ruk ci-
ją, ta čiau spe cia lis tė pa ma ta vo au sies lan-
dos dy dį ir lie pė at vyk ti po mė ne sio.

V. Na ri jaus kas pri si mi nė, kad pa si ma ta-
vęs klau sos apa ra tą juo ne si džiau gė, nes au-
sy se jau tė šnypš ti mą, cy pi mą – net su gre ta 
ei nan čia žmo na su si kal bė ti bu vo sun ku.

– Iš kart grį žau pas klau sos spe cia lis tę ir 
pa sa kiau, kad net te le vi zo riaus ne gir džiu. Ji 
per kom piu te ri nę pro gra mą kaž ką pa re gu-
lia vo – at ro dė, kad kal ban tis ne di de liu at stu-
mu gir džiu ge rai. Bet išė jus į lau ką apa ra tas 
taip gau dė ap lin ki nius gar sus, kad, ro dės, 
au to mo bi liai per gal vą va ži nė ja. Kai pa si-
skun džiau, spe cia lis tė tvir ti no, kad rei kia 
pa lauk ti, kol „sme ge nys pri pras“. Bet juk 
čia ne nar ko ti kai ar ni ko ti nas, prie ku rio 
sme ge nys pri pran ta, – svars tė sen jo ras.

Iš si rin ko „Phi lips“
Pa nar šęs in ter ne te vy ras ra do ki tų fir-

mų, pre kiau jan čių klau sos apa ra tais. Su sis-
kam bi nęs ir pa si guo dęs sa vo bė da vil ka viš-
kie tis iš gir do, kad ga li bū ti ski ria ma sa vai tė 
prie tai sui iš ban dy ti, ar šis ge rai vei kia, ar 
or ga niz mas jį to le ruo ja. V. Na ri jaus kas 
svars tė, kad gal diag nos ti kos cent re jam rei-
kė jo skru pu lin giau įsi gi lin ti, ki taip at sa ki nė-
ti į spe cia lis tų klau si mus. Da bar gi neaiš ku, 
ar jo klau sos ly gis ne tin ka mai nu sta ty tas, 
ar apa ra tas blo gas.

Vis gi sen jo ras įsi ti ki nęs, kad jam la biau-
siai tik tų „Phi lips“ klau sos apa ra tas, nes 
šios fir mos tech ni ka ža vi si nuo jau nys tės, 
kai praė ju sio šimt me čio šeš ta ja me de šimt-
me ty je iš gir do ko ky biš ką „Phi lips“ pa ga min-
to ra di jo imtuvo gar są. Nuo to lai ko pa ts vil-
ka viš kie tis ir ki ti jo šei mos na riai per ka tik 
šios fir mos te le vi zo rius.

– Jei gu man ati duo tų do ku men tus, 
kreip čiau si į ki tą fir mą ir įsi gy čiau „Phi-
lips“ klau sos apa ra tą. Bet man do ku men tų 

„Op ti kos pa sau lis“ nea ti duo da, – pik ti no si 
V. Na ri jaus kas.

Rei kia pri mo kė ti
„Op ti kos pa sau lio“ klau sos spe cia lis tė 

Orin ta Vep šai tė sa kė, kad jų sa lo ne yra di-
de lis apa ra tų pa si rin ki mas ir klien tui bu vo 
tai paaiš kin ta, pa siū ly ti įvai rūs va rian tai, ta-
čiau nė vie nas ne bu vo priim ti nas.

– Mes per spė jo me, kad vals ty bės kom-
pen suo ja mi apa ra tai yra pa tys pa pras čiau-
si, ne pa čios aukš čiau sios ko ky bės. No rint 
gau ti ko ky biš kes nį prie tai są rei kė tų pri mo-
kė ti kai nų skir tu mą. Ta čiau mi nė tu at ve ju 
klien tas ne su ti ko – aiš ki no, kad ims tik ne-
mo ka mą, – sa kė O. Vep šai tė.

Klau sos spe cia lis tė tvir ti no, kad pa si-
ban dy ti apa ra tą taip pat bu vo siū lo ma, ta-
čiau lai kan tis nu ma ty tų są ly gų – ne šan tis 
ne pi gų prie tai są na mo su mo kė ti už sta tą. 
Ta čiau klien tas šių są ly gų vyk dy ti taip pat 
ne su ti ko.

– Klau sos apa ra tai pri tai ko mi kiek vie-

nam žmo gui in di vi dua liai, ta čiau gar so 
ko ky bė pri klau so nuo pa ties prie tai so ko ky-
bės, to dėl mes vi sa da per spė ja me ne sku bė-
ti ir pa gal vo ti – tik rai ne pir šo me bū tent to 
apa ra to, – kal bė jo O. Vep šai tė. – Ta čiau jau 
su ta rė me, kad pre kę V. Na ri jaus kas ga lės 
grą žin ti – juk vadovaujamės principu, kad 
klien tas – vi sa da tei sus. Tik ga liu pa ti kin-
ti, kad už to kią su mą, ko kią kom pen suo ja 
vals ty bė, la bai ko ky biš ko apa ra to klien tas 
ne gaus nie kur.

Prip ran ta ne vi si
Vil ka viš kio li go ni nės kon sul ta ci nio sky-

riaus oto ri no la rin go lo gė Ol ga Dja ko va sa-
kė, kad pa si tai ko at ve jų, kai pa cien tai neįp-
ran ta prie klau sos apa ra tų. Tai daž niau siai 
nu tin ka dėl psi cho lo gi nių prie žas čių. Vis gi 
dau ge liui klau sos apa ra tai pa ge ri na gy ve ni-
mo ko ky bę.

Klau sos apa ra tai, ku riuos li go nių 
ka sos ap mo ka iš Pri va lo mo jo svei ka tos 
drau di mo fon do (PSDF), yra skir ti klau sos 
su tri ki mų tu rin tiems suau gu sie siems ir 
vai kams, ap draus tiems pri va lo muo ju svei-
ka tos drau di mu. Gy dy to jas spe cia lis tas 
nu sta tęs, kad pa cien tui klau sos apa ra tas 
bū ti nas, at si žvelg da mas į ne pri gir dė ji mo 
laips nį nu ro do, ko kio ti po apa ra to rei kia: 
vai kams ga li bū ti pri tai ko mi 4 ti pų, o suau-
gu sie siems – 5 ti pų klau sos apa ra tai.

Iš PSDF lė šų pa gal klau sos apa ra tų ti pą 
vai kams ir stu den tams kom pen suo ja ma iki 
583 eu rų, suau gu siesiems – iki 378 eu rų.

Prie mo ka už klau sos apa ra tą ga li bū ti 
tai ko ma tik pa cien tui raš tu pa tvir ti nus, 
kad jis yra in for muo tas apie ga li my bę 
gau ti kom pen suo ja mą ją prie mo nę, bet 
ren ka si tos pa čios pa skir ties prie mo nę, 
ku riai pa ga min ti tai ko mos mo der nes nės 
tech no lo gi jos ir nau do ja mos bran ges nės 
me džia gos.

Vai kams iki 7 me tų ga li bū ti iš duo da-
mi du kom pen suo ja mie ji klau sos apa ra tai 
abiem au sims vie ną kar tą per 3 me tus. Vai-
kams nuo 7 me tų ir suau gu siesiems iki 24 
me tų, ku rie mo ko si spe cia lio sio se, pro fe-
si nė se ir aukš to sio se mo kyk lo se, ga li bū ti 
iš duo da mi du kom pen suo ja mie ji klau sos 
apa ra tai abiem au sims vie ną kar tą per 5 
me tus. Suau gu sie siems kom pen suo ja mas 
vie nas klau sos apa ra tas kar tą per 5 me tus.

Rajono gyventojai, kuriems medikai nustato neprigirdėjimo laipsnį, dėl klau-
sos aparatų kreipiasi į saloną „Optikos pasaulis“. Autorės nuotr.

S

Ba lan džio 2-oji, Tarp tau ti nė 
vai kų kny gos die na, šie met bus 
šeš ta die nį, tad vai kiš kos kny gos 
šven tė „Bal tos lan ke lės, juo dos 
ave lės“ vyks ba lan džio 5-ąją, 
ant ra die nį.
Tą dien ra jo ne sve čiuo sis ir su ma žai siais 
skai ty to jais bend raus bei sa vo kny ge les 
pri sta tys vai kų ra šy to jas Vir gis Šid laus kas. 
Ba lan džio 5 d., 10 val., jis vie šės Vil ka viš kio 
vie šo jo je bib lio te ko je, o 12 val. – Bart nin kų 
Jo no Ba sa na vi čiaus mo kyk lo je-dau gia funk-
cia me cent re, kur vyks bend ras šios ug dy-
mo įstai gos ir Bart nin kų fi lia lo bib lio te kos 
ren gi nys.

Pri min si me, kad vai kų ra šy to jas V. Šid-
laus kas taip pat yra li te ra tū ri nio žur na lo 
„Lai miu kas“ re dak to rius. Šis lei di nys skir-
tas 7–11 m. vai kams ir vi siems, ku riuos 
džiu gi na ši to am žiaus tarps nio skai ty to-
jams skir ta li te ra tū ra. Pas ta ro sios die nos 
„Lai miu kui“ neei li nės – ką tik išė jo 100-asis 
žur na lo nu me ris.

„San ta kos“ inf.

Į šven tę at vyks 
vai kų ra šy to jasVi daus rei ka lų mi nist rė Ag nė 

Bi lo tai tė kar tu su Vals ty bės 
sie nos ap sau gos tar ny bos 
(VSAT) ir Po li ci jos de par ta-
men to va do vais ap ta rė spe-
cia laus Ka li ning ra do tran zi to 
sau gu mo už tik ri ni mą.

Lie tu va jau krei pė si į Eu ro pos Ko mi si ją, 
pra šy da ma įver tin ti Ka li ning ra do tran zi tą 
ka ro kon teks te ir jo sau gu mo už tik ri ni mui 
skir ti 24 mln. eu rų.

„Šiuo su dė tin gu lai ko tar piu tu ri me 
skir ti ypa tin gą dė me sį ke lei vių ir kro vi nių 
tran zi tui trau ki niais į Ka li ning ra do sri tį. 
Pab lo gė jus geo po li ti nei si tua ci jai re gio ne 
ne ga li me pra ras ti bud ru mo, tu ri me įver-
tin ti vi sas ri zi kas ir ga li mas pro vo ka ci jas 
bei už tik rin ti mak si ma lų Ka li ning ra do 
tran zi to sche mos sau gu mą. Tam siek si me 
ir pa pil do mų lė šų iš Eu ro pos Są jun gos“, 
– kal bė jo A. Bi lo tai tė.

Mi nist rės tei gi mu, Lie tu va pri va lo 
lai ky tis sa vo tarp tau ti nių įsi pa rei go ji-
mų, tad šiuo me tu ke lei vių bei kro vi nių 
tran zi tas trau ki niais į Ka li ning ra do sri tį 

yra vyk do mas sklan džiai ir ne pert rau-
kia mai. Tran zi tas vyk do mas re mian tis 
ga lio jan čiu 2002 m. Eu ro pos Są jun gos ir 
Ru si jos su si ta ri mu ir ja me api brėž tais įsi-
pa rei go ji mais.

Stip ri nant Ka li ning ra do tran zi to sau-
gu mą nu spręs ta tran zi ti nius trau ki nius 
daž niau ly dė ti iš oro, tran zi ti nia me ruo-
že pa si telk ti dau giau po li ci jos eki pa žų, 
taip pat įsi gy ti sraig tas par nį, plės ti ste bė-
ji mo sis te mą tran zi ti nia me ge le žin ke lio 
ruo že. Pag rin di nės grės mės yra pro vo-
ka ci jos trau ki niuo se, ne leis ti nas pa si ša li-
ni mas iš trau ki nio, ma si nis va žia vi mas 
trau ki niu be lei di mų ir ka ri nių for muo-
čių vy ki mas trau ki niu.

Tran zi tu per Lie tu vą per pa rą vi du-
ti niš kai vyks ta 4 trau ki niai ir apie 100 
ke lei vių. Iki CO VID-19 pan de mi jos šis 
skai čius sie kė 700 ke lei vių per pa rą. Šiuo 
me tu spe cia lio ji tran zi to sche ma vyk do-
ma Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos nu sta-
ty to mis są ly go mis ir tvar ka, ap ri bo jant 
ke lei vių skai čių iki 250.

Tran zi to sau gu mą už tik ri na VSAT, 
mo bi lių jų ob jek tų ste bė ji mo prie tai sais 
kont ro liuo jan ti tran zi ti nių trau ki nių ju-
dė ji mą per Lie tu vos te ri to ri ją. Įva žia vus 

į Lie tu vą prie trau ki nio tvir ti na mas spe-
cia lus įtai sas, ku ris fik suo ja trau ki nio 
grei tį, su sto ji mus, ki tą in for ma ci ją, ku rią 
rea liu lai ku ste bi pa rei gū nai. Nuo 2008 
m. tran zi ti niai trau ki niai pa si rink ti nai 
ar ba pa gal iš kvie ti mą ly di mi pa tru li niais 
VSAT or lai viais.

Ka ri nį tran zi tą ge le žin ke liu per Lie-
tu vos te ri to ri ją kont ro liuo ja Lie tu vos ka-
riuo me nės Ju dė ji mo kont ro lės cent ras, 
ku rio pa rei gū nai trau ki niui įva žia vus į 
Lie tu vą ap žiū ri ir įver ti na vyks tan čius 
ke lei vius, nu sta to, ar tarp jų nė ra ka rių.

Trau ki niui ne pla nuo tai su sto jus Lie-
tu vos te ri to ri jo je nu sta ty ta tvar ka or ga-
ni zuo ja mas po li ci jos eki pa žo iš vy ki mas 
į įvy kio vie tą. Sku biais at ve jais, iš už kar-
dos ar po li ci jos ko mi sa ria to ga vus in for-
ma ci ją apie as me nis, pa si ša li nu sius iš ne-
tei sė tai su stab dy to tran zi ti nio trau ki nio, 
or ga ni zuo ja mas sraig tas par nio skry dis į 
įvy kio vie tą.

2017–2019 m. per me tus tran zi tu iš ir 
į Ka li ning ra dą per Lie tu vą vyk da vo apie 
800 tūkst. as me nų, 2020 m. – apie 220 
tūkst. as me nų, 2021 m. – apie 400 tūkst. 
as me nų.

Vi daus rei ka lų mi nis te ri jos inf.

Stip ri na mas Ka li ning ra do tran zi to sau gu mas

SITUACIJA
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Vil ka viš kio ra jo no po li ci jos ko-
mi sa ria to pa rei gū nai ak ty vius 
pi lie čius kvie čia tap ti po li ci jos 
rė mė jais ir pa dė ti už tik rin ti 
vie šą ją tvar ką, kons ti tu ci nes 
žmo nių tei ses bei lais ves.

Ke lia mi rei ka la vi mai
Rė mė ju ga li tap ti pil na me tis as muo, ne-

tar nau jan tis po li ci jo je ar Lie tu vos ka riuo-
me nė je, tu rin tis ne že mes nį kaip vi du ri nį 
iš si la vi ni mą, mo kan tis lie tu vių kal bą Lie tu-
vos ar ki tos Eu ro pos Są jun gos ša lies pi lie tis, 
no rin tis pa dė ti  sau go ti vie šą ją tvar ką ar ki-
taip už kirs ti ke lią nu si kals ta moms vei koms 
ir ki tiems tei sės pa žei di mams.

Pa rei gū nai pa brė žia, kad po li ci jos rė-

mė jų pa gal ba iš ties rei ka lin ga. Jie ne tik 
pa de da už kar dy ti tei sės pa žei di mus ar nu si-
kals ta mas vei kas, bet ir gelbs ti as me nis, nu-
ken tė ju sius nuo nu si kal ti mų ar ne lai min gų 
at si ti ki mų.

No rin tis tap ti po li ci jos rė mė ju as muo tu-
ri pa teik ti pra šy mą po li ci jos įstai gos ar jos 
struk tū ri nio pa da li nio va do vui. Pra šy me jis 
įsi pa rei go ja vyk dy ti  įsta ty me nu sta ty tus po-
li ci jos rė mė jui ke lia mus rei ka la vi mus.

Prieš įra šant as me nį į po li ci jos rė mė jų 
są ra šą tik ri na ma, ar pre ten den tas ati tin ka 
po li ci jos rė mė jams ke lia mus rei ka la vi mus. 
Ta da  or ga ni zuo ja mi mo ky mai ir bū si ma sis 
rė mė jas tu ri iš lai ky ti eg za mi ną.

Kvie čia ir jau nuo sius
Pa rei gū nai ne pa mir šo ir moks lei vių. 

Jau ni mas taip pat kvie čia mas tap ti jau nai-

siais po li ci jos rė mė jais. To kiu bū du jau ni 
žmo nės ga lės ne tik pa dė ti vyk dy ti ne pil na-
me čių nu si kal ti mų ir ki tų tei sės pa žei di mų 
pre ven ci ją, bet ir iš ar čiau su si pa žin ti su po-
li ci jo je vyk do ma veik la. 

To kia pa tir tis ypač nau din ga tiems, ku-
rie jau nu spren dė sie ti sa vo atei tį su po li ci-
nin ko pro fe si ja.

Bū nant jau nuo ju po li ci jos rė mė ju ug do-
ma draus mė, pa rei gin gu mas, sa va ran kiš ku-
mas, įgy ja ma tei si nių ži nių ir su si pa žįs ta ma 
su sta tu ti nių ins ti tu ci jų vyk do ma veik la.

Vi si, no rin tys pa pil dy ti po li ci jos rė mė-
jų gre tas, dėl iš sa mes nės in for ma ci jos ga li 
kreip tis į Vil ka viš kio ra jo no po li ci jos ko mi-
sa ria to bend ruo me nės pa rei gū nę Vi li ją Gry-
baus kie nę tel. 8 700 63 423 ar ba su si siek ti 
el. p. vi li ja.grybauskiene@policija.lt.

„San ta kos“ inf.

Po li ci ja kvie čia pri si jung ti prie rė mė jų ko man dos

Su kel ta ava ri ja su jau kė pla nus 
ir nu ve dė į teis mą
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

At sa ko my bės jaus mo sto ko jan ti 
vil ka viš kie tė nu teis ta už tur to 
iš švais ty mą. Li zin gu pirk tą au to-
mo bi lį mo te ris par da vė, o įsi pa-
rei go tų įmo kų ne per ve dė.

Pir ko iš si mo kė ti nai
Is to ri ja su „Au di A8“ pra si dė jo prieš 

ket ve rius me tus, kai vil ka viš kie tė Ja ni na 
Kau no tur ga vie tė je iš si rin ko jai pa tin kan tį 
au to mo bi lį. Šį par da vi nė jo UAB „Aud re na“. 
Bend ro vė už ma ši ną pra šė 4 750 eu rų.

Ka dan gi tiek sa vų pi ni gų Ja ni na ne tu-
rė jo, nu spren dė pa si nau do ti UAB „So te ro 
LT“ pa slau go mis. Pre ki nį ženk lą „Pasko-
la23“ val dan ti bend ro vė tei kia pa sko las 
įkei čiant klien tų trans por to prie mo nes 
bei au to li zin go pa slau gas. Su teik da ma pa-
sko las UAB „So te ro LT“ kaip už sta tą prii-
ma leng vuo sius au to mo bi lius ar ki tą trans-
por tą bei tech ni ką.

Tai gi UAB „So te ro LT“ nu pir ko iš UAB 
„Aud re na“ vil ka viš kie tei pa ti ku sį au to mo-
bi lį ir su da rė su ja iš per ka mo sios nuo mos 
su tar tį. Mo te ris įsi pa rei go jo per pen ke rius 
me tus au to mo bi lį „Au di A8“ iš si pirk ti, kas 
mė ne sį mo kė da ma apie 200 eu rų.

Ja ni na tvir ti no vi siš kai su pra tu si, kad 
au to mo bi lio sa vi nin ku ta po bū tent UAB 
„So te ro LT“, o ne ji pa ti. Su vo kė, kad be tik-
ro jo sa vi nin ko ži nios au to mo bi lio ji jo kio-
mis ap lin ky bė mis ne ga li par duo ti. Ta čiau 
taip jau su si klos tė si tua ci ja, kad vis kas ap-
vir to aukš tyn ko jo mis.

Su kė lė ava ri ją
Li zin gą su tei ku siai bend ro vei Ja ni na 

s pė jo su mo kė ti vie nin te lę įmo ką, mat po 
mė ne sio jos įsi gy tas „Au di A8“ pa te ko į 
eis mo įvy kį. Šio kal ti nin kė bu vo pa ti Ja ni-
na. Anks tų ry tą va žiuo da ma per Gu de lių 
kai mą (Šeimenos sen.) mo te ris su kė lė ava-
ri ją, ku rio je nu ken tė jo dar trys au to mo bi-
liai – „VW Pas sat“, „Au di A6 Avant“ ir „Au-
di 80“. Ka dan gi Ja ni na bu vo ap si drau du si 
pri va lo muo ju ci vi li nės at sa ko my bės drau-
di mu, ava ri jos kal ti nin kei ne rei kė jo at ly-
gin ti ža los ki tų au to mo bi lių sa vi nin kams. 
Drau di kai jiems iš mo kė jo ne tiek ir ma žai 
– apie 3 000 eu rų.

Ta čiau „Au di A8“ rei kė jo su si re mon-
tuo ti už sa vus pi ni gus. Eis mo įvy kio dek la-
ra ci jo je bu vo įvar dy ta, kad ava ri jos me tu 
ap ga din tas prie ki nis stik las, kai rysis spar-
nas, va rik lio dang tis, du rys, ga li nis bam-
pe ris, veid ro dis. Ne nuos ta bu, kad ap ga di-
ni mai su si dū rus net su tri mis ma ši no mis 
bu vo ne ma ži.

Ja ni na pri pa ži no, kad pi ni gų re mon tui 
ne tu rė jo, meist rų, ku rie su tik tų su re mon-
tuo ti au to mo bi lį už priei na mą kai ną, ne ra-
do. Nors pui kiai su pra to, kad ma ši na nė ra 
jos nuo sa vy bė, tik rų jų sa vi nin kų – UAB „So-
te ro LT“ – apie ava ri ją nein for ma vo.

Praė jus po rai mė ne sių po ava ri jos ra du-
si pir kė ją vil ka viš kie tė „Au di A8“ par da vė 
už 1 500 eu rų ne pa žįs ta mam as me niui, su 
ku riuo jo kios pir ki mo-par da vi mo su tar ties 
ne su ra šė. Sup ran ta ma, ir tik ro jo ma ši nos 
sa vi nin ko apie par da vi mą nein for ma vo 
– ti kė jo si, jog nie kas ne su ži nos. Mo te ris sa-
kė tuo met vy lu sis, kad jai pa vyks mo kė ti li-
zin go įmo kas pa gal iš per ka mo sios nuo mos 
su tar tis.

Pri si pa ži no kal ta
Iš pra džių ne re gu lia riai dar kaž kiek 

mo kė ju si, Ja ni na pri trū ko lė šų ir pi ni gų ne-
be per ve di nė jo. Ke tu ris mė ne sius ne ga vu si 
įmo kų UAB „So te ro LT“ at siun tė pra ne ši mą, 
kad su tar tį nu trau kia, ir pa rei ka la vo grą žin-
ti au to mo bi lį. Tuo met Ja ni nai te ko pri si pa-
žin ti, kad „Au di A8“ ji ne be tu ri, nes ap ga-
di nu si per eis mo įvy kį ir dėl to par da vu si. 
Li zin go bend ro vė iš kart krei pė si į teis mą.

Teis me Ja ni na pri si pa ži no esan ti kal ta, 
ne nei gė UAB „So te ro LT“ pa teik to ci vi li nio 
ieš ki nio. Ta čiau mo te ris sa kė tu rin ti svei-
ka tos pro ble mų ir šiuo me tu nie kur ne dir-
ban ti, gy ve nan ti tik iš so cia li nių iš mo kų, 
tad sto ko ja pa ja mų. Mo te ris pra šė teis mo 
nuo sto lių at ly gi ni mo mo kė ji mą iš dės ty ti 5 
me tams.

Teis mas nu spren dė, kad kal ti na mo ji su-

vo kė da ran ti nu si kal ti mą, kai par da vė jai 
ne prik lau san tį au to mo bi lį, tad įžvel gė jos 
veik lo je ty čią. Ta čiau tei sia mo sios as me ny-
bę ver ti no tei gia mai: mo te ris anks čiau ne-
bu vo teis ta, ne baus ta ad mi nist ra ci nė mis 
nuo bau do mis, pe rio diš kai dir bo Da ni jo je, 
tu ri ne pil na me tį vai ką iš lai ky ti nį, pa svei ku-
si ke ti na vėl vykti į už sie nį ir ten dirb ti, ke-
ti na li zin go da vė jui at ly gin ti nu si kals ta ma 
vei ka pa da ry tus nuo sto lius.

Pa ten ki no iš da lies
Kal ti na mo sios at sa ko my bę leng vi nan-

čia ap lin ky be teis mas pri pa ži no nuo sek lų 
pri si pa ži ni mą ir reiš kia mą gai lė ji mą si dėl 
nu si kals ta mo poel gio, o at sa ko my bę sun ki-
nan čių ap lin ky bių neįž vel gė.

UAB „So te ro LT“ teis me bu vo pa reiš ku-
si 5 033 eu rų ieš ki nį, ka dan gi ne te ko sa vo 
tur to – au to mo bi lio ir ne ga vo pa ja mų iš 
su tar ti mis su kal ti na mą ja su lyg tų iš per ka-
mo sios nuo mos įmo kų. At siž velg da mas į 
kal ti na mo sios as me ni nę ir tur ti nę pa dė tį 
bei jos ne pil na me čio vai ko in te re sus teis-
mas iš da lies pa ten ki no Ja ni nos pra šy mą 
sko lą mo kė ti ne iš kar to, o iš dės ty ti da li-
mis, tad sky rė 3 me tų ter mi ną.

Pa gal Bau džia mą jį ko dek są, tas, kas 
iš švais tė jam pa ti kė tą sve ti mą tur tą, bau-
džia mas vie šai siais dar bais, bau da, lais vės 
ap ri bo ji mu ar ba lais vės atė mi mu iki dve-
jų me tų. Ja ni nai skir ta ke tu rių mė ne sių 
lais vės ap ri bo ji mo baus mė. Šį lai ką ji įpa-
rei go ta dirb ti ar ba re gist ruo tis Užim tu mo 
tar ny bo je ir ne var to ti psi chi ką vei kian čių 
me džia gų.

Teismas priėmė verdiktą: apriboti laisvę ir sumokėti skolą. Teismai.lt nuotr.S
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Ven gė prie vo lės
Tre čia die nį į po li ci ją krei pė si smur tau-
to jo te ro ri zuo ja mas vy ras.

61-erių vil ka viš kie tį prieš ku rį lai-
ką žiau riai su mu šęs 43-ejų vy ras bu vo 
nu teis tas ir už ne tur ti nę ža lą tu rė jo 
su mo kė ti 5 000 eu rų. Ta čiau nu teis ta-
sis teis mo įpa rei go ji mo vyk dy ti ne no-
rė jo, to dėl vėl pra dė jo ka bi nė tis prie 
sa vo au kos ir ją vi saip te ro ri zuo ti. At-
si ne šęs sko los la pe lį, ant ku rio bu vo 
pa ra šy ta, kad pi ni gus jau su mo kė jo, 
smur tau to jas gra sin da mas rei ka la vo 
pa si ra šy ti.

Dėl to, kad ven gė tur ti nės prie vo-
lės ir ban dė su kčiau ti, po li ci ja pra dė jo 
iki teis mi nį ty ri mą. Už to kį nu si kal ti mą 
bau džia ma vie šai siais dar bais, bau da, 
lais vės ap ri bo ji mu, areš tu ar ba lais vės 
atė mi mu iki tre jų me tų.

Su mu šė vieš nią
Ant ra die nį Gra žiš kiuo se su si mu šė gi-
mi nai tės.

44-erių mo te ris, į Gra žiš kius at vy-
ku si ap lan ky ti 15 me tų jau nes nės se-
sers, su si gin či jo su šios 65-erių any ta 
ir pa sta ro sios duk ra. Mo te rys ne pa ken-
tė to kio vieš nios įžū lu mo ir gi mi nai tę 
ap kū lė. Su muš to ji krei pė si į po li ci ją. 
Dėl fi zi nio skaus mo su kė li mo pra dė tas 
iki teis mi nis ty ri mas.

De gė ka mi nas
Pir ma die nį į Bo bių kai mą (Klau su čių 
sen.) ug nia ge siai kvies ti ge sin ti de gan-
čio ka mi no.

Apie 17 val. gau tas pra ne ši mas, kad 
Lie pų gat vė je lieps no ja ka mi nas. Kai at-
vy ko ug nia ge siai, ka mi ne suo džiai jau 
bu vo iš de gę. Ug nia ge siai iš kros nies iš-
sė mė ža ri jas, pa sau go jo, kad nuo įkai tu-
sio ka mi no neuž si deg tų ši fe riu deng tas 
sto gas.

Nukelta į 16 p.]

ĮVYKIAI

Vil ka viš kio jau nų jų po li ci jos 
rė mė jų ko man da tei si nių 
ži nių kon kur se „Te mi dė“ lai-
mė jo antrą vie tą.

Šį kart ant ras kon kur so eta pas, ku ria me 
var žo si ap skri čių moks lei viai, vy ko Ša-
kių ra jo no po li ci jos ko mi sa ria te. Ja me 
su si ko vė ke tu rios ko man dos iš Ma ri-
jam po lės, Jur bar ko, Ša kių ir mū sų ra jo-
no sa vi val dy bių.

Šia me kon kur so eta pe bu vo or ga ni-
zuo ja mas „Pa bė gi mo kam ba rys“, iš ku-
rio iš trūk ti moks lei viai ga lė jo tik ra dę 
pa slėp tas užuo mi nas, pa su kę gal vas ir 
įvei kę vi sas už duo tis. Ša kių rajono po li-
ci jos ko mi sa ria te įruoš ta me „Pa bė gi mo 
kam ba ry je“ rei kė jo iš tir ti te ro ris ti nio 
iš puo lio by lą, su rink ti svar bius įro dy-
mus, ras ti rak tą nuo kam ba rio ir iš jo 
pa bėg ti.

Da ly viams bu vo įdo mu iš ban dy ti 
sa ve ir pra plės ti sa vo tei si nes ži nias. 
„Pa bė gi mo kam ba rys“ įtrau kė, ver tė 
mąs ty ti, ieš ko ti kū ry biš kų spren di mų 
at sa ki nė jant į lo gi nio mąs ty mo rei ka-
lau jan čias už duo tis.

Ge riau siai se kė si Jur bar ko „Te mi-
dės“ ko man dai, ku ri ir ta po nu ga lė to ja. 
Ant rą vie tą šia me eta pe iš ko vo jo Vil ka-
viš kio jau nų jų po li ci jos rė mė jų ko man-
da, tre čią – Ma ri jam po lės Ig liau kos An-
zel mo Ma tu čio gim na zi jos ko man da. 
Nu ga lė to jai jur bar kie čiai vyks į Vil nių 
– į fi na li nį kon kur so eta pą.

„San ta kos“ inf.

Su si ko vė „Te mi dė je“

BYLA
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Sū du vos re gio no vai kai py nė šo kių py nę
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Vil ka viš kio kul tū ros cent ras 
kar tu su Lie tu vos na cio na li niu 
kul tū ros cent ru pa ren gė pro-
jek tą „Sū du vos kraš to vai kų ir 
jau ni mo liau diš kų šo kių kon-
kur si nis fes ti va lis „Su py nėm 
šo kių py nę“. Be veik ke tu ris 
mė ne sius tru ku sio je šo kio ir 
ži nių šven tė je da ly va vo dvi de-
šimt ko lek ty vų iš vi sos Su val-
ki jos.

Iš rink ti fes ti va lio lau rea tai
Lapk ri čio pa bai go je pra si dė jęs pro-

jek tas at ne šė ne men kų iš šū kių ne tik 
or ga ni za to riams, bet ir da ly viams. „Fes-
ti va lį „Su py nėm šo kių py nę“ bu vo me 
nu ma tę or ga ni zuo ti dar 2020 m., ta čiau 
jį te ko ati dė ti dėl pan de mi jos, to dėl la-
bai džiau gia mės, kad šis daug šyp se nų, 
šo kio ir ži nių pa do va no jęs pro jek tas iš vy do 
die nos švie są“, – sa kė pro jek to va do vė, cho-
reog ra fė So na ta Jan kie nė.

Siau čiant pan de mi jai ko lek ty vų pa si ro-
dy mus nu spręs ta reng ti nuo to li niu bū du. 
Ren gi ny je da ly vau ti bu vo kvie čia mi Sū du-
vos kraš to: Ma ri jam po lės, Kal va ri jos, Kaz lų 
Rū dos, Vil ka viš kio ir Ša kių ra jo nų sa vi val-
dy bių vai kų bei jau ni mo liau diš kų šo kių ko-
lek ty vai. „Su lau kė me dvi de šim ties liau diš-
kų šo kių gru pių pa raiš kų. Ko lek ty vus ruo šė 
de vy ni šo kio mo ky to jai. Bu vo var žo ma si 
6-io se am žiaus gru pė se: mer gai čių, mer gi-
nų, jau nu čių, jau nių, jau nuo lių ir jau ni mo“, 
– kon kur so da ly vius pri sta tė S. Jan kie nė.

Dvi de šimt fes ti va ly je da ly va vu sių ko-
lek ty vų at li ko vie ną ar ba du pa si ro dy mus, 
to dėl ko mi si ja nu ga lė to jus iš rin ko iša na li za-
vu si 28 šo kius. Ver ti ni mo ko mi si ją su da rė 
Na cio na li nio kul tū ros cent ro cho reog ra fi-
jos po sky rio spe cia lis tė Ži vi lė Ado mai tie nė, 
Ma žei kių cho reog ra fi jos mo kyk los cho reog-
ra fės eks per tės Jo lan ta Ten die nė ir Ol ga 
Gros, Vil ka viš kio kul tū ros cent ro ren gi nių 
or ga ni za to rė Rū ta Mi ku ly tė ir Vil ka viš kio 

bei Ky bar tų kul tū ros cent rų šo kių ko lek ty-
vų va do vė Ire na Šu no kie nė.

Fes ti va lio lau rea tais ta po net ke tu rio se 
ka te go ri jo se lai mė ję ša kie čių ko lek ty vai: 
mer gai čių ir jau nu čių gru pė je nu ga lė jęs 
Ša kių me no mo kyk los liau diš kų šo kių ko-
lek ty vas „Ša kie tu kas“ (vad. Jus tė Lu kaus-
kie nė) bei va do vės Vi ta li jos Ve nie nės va-
do vau ja mi du ko lek ty vai. Ša kių „Var po“ 
mo kyk los jau nių liau diš kų šo kių ko lek ty-
vas „Py nė“ lai mė jo jau nių ka te go ri jo je, 
o vy riau sio je am žiaus gru pė je nu ga lė jo 
Ša kių kul tū ros cent ro jau ni mo liau diš kų 
šo kių ko lek ty vas „Py nė“.

Jau nuo lių ka te go ri jo je nu ga lė jo Vil ka-
viš kio vai kų ir jau ni mo cent ro liau diš kų 
šo kių stu di ja „Vy že lė“, va do vau ja ma S. 
Jan kie nės, o mer gi nų ka te go ri jo je per ga-
lę nu sky nė Ma ri jam po lės me no mo kyk los 
liau diš kų šo kių stu di jos ko lek ty vas „Ja vo-
nė lis“ (vad. Ali na Kviet kaus kie nė).

Kiek vie nas da ly va vęs ko lek ty vas ap do-
va no tas Vil ka viš kio kul tū ros cent ro di rek-
to rės Re na tos Me de lie nės pa dė ka, bu vo 
įteik tos at mi ni mo do va nė lės. Šo kė jų va do-

vai ir ko mi si jos na riai ga vo po ran ki nę, pa-
puoš tą su val kie tiš ka le li ja. Šis ak se sua ras 
bu vo pa siū tas iš Vil ka viš kio au di mo ar te-
lės tau to dai li nin kės As tos Gri ga le vi čie nės 
nuaus to au di nio.

Nu ga lė ję ko lek ty vai bu vo ap do va no ti pi-
ni gi niais pri zais.

Edu ka ci ja vy ko per „Zoom“
Pro jek tas bu vo dau gia ly pis, apė mė ne 

tik šo kius, bet ir edu ka ci jas, ku rias ve dė 
vals ty bi nis dai nų ir šo kių an samb lis „Lie tu-
va“ bei Vil ka viš kio mu zi kos mo kyk los mo-
ky to jai ir ko lek ty vai.

Pas ku ti nę praė ju sio ru dens die ną vy ko 
edu ka ci ja Sū du vos kraš to liau diš kų šo kių 
kon kur so „Su py nėm šo kių py nę“ šo kė jams. 
„Vy že lės“ ko lek ty vo vai kai klau sė si sku du-
čių, lumz de lio, bir by nės, kank lių mu zi kos, 
mo ky to jos Rai mon dos Ku raus kie nės ra gi-
na mi pa tys ak ty viai da ly va vo edu ka ci jo je. 
Jie kū rė pa sa ką, lie taus su tar ti nę, gro jo 
var pe liais, mi nė mįs les, pri si mi nė pa tar les 
ir prie žo džius. Šo kė jai klau sė si mu zi kos 
mo kyk los pe da go gų Dai vos Ve nie nės, Gin to 

Tu ro nio, Dai vos Ake lai tie nės, R. Ku raus-
kie nės mo ki nių at lie ka mų me lo di jų. Per 
„Zoom“ plat for mą edu ka ci jo je da ly va vo 
ir ko lek ty vai iš Ša kių, Ma ri jam po lės bei 
Kal va ri jos.

Do mė jo si mies tu
Itin di de lio šokėjų su si do mė ji mo su-

lau kė an samb lio „Lie tu va“ edu ka ci ja 
„Tai mar gu mas tos ša le lės“. Ko vo 18 d. į 
Vil ka viš kio kul tū ros cent ro ma žą ją sa lę 
su si rin ko apie 200 vai kų, ku rie ste bė jo 
pro fe sio na lių dai ni nin kų ir šo kė jų pa si-
ro dy mus. Aukš tai ti jos, Že mai ti jos, Dzū-
ki jos, Su val ki jos ir Klai pė dos kraš to sa-
vi tu mus pri sta tan tys an samb lio ar tis tai 
ne tik dai na vo, šo ko, gro jo, bet ir kvie tė 
jau nuo sius žiū ro vus drau ge min ti mįs-
les, pa si var žy ti su mu zi kan tais mu šant 
rit mą ar net pa re puo ti liau dies dai nų 
mo ty vais.

Kon cer te moks lei viai tu rė jo ga li my-
bę iš girs ti skir tin gų re gio nų tar mes, 
uni ka lų liau dies inst ru men tų skam be sį, 
liau dies dai nų me lo din gu mą, pa ma ty ti 
au ten tiš kus tau ti nius kos tiu mus, su ži no-

ti apie iš skir ti nius re gio nų pa pro čius.
Po edu ka ci jos „Lie tu vos“ an samb lio 

na riai au dė raš tą Sū du vos juos to je, ly di mi 
gi dės Ele nos Sa vic kie nės pa vaikš ti nė jo po 
Vil ka viš kį. Va ka re vy ko kon kur si nio fes ti-
va lio „Su py nėm šo kių py nę“ bai gia ma sis 
ren gi nys-per for man sas, ku rį at li ko dai nų ir 
šo kių an samb lis „Lie tu va“.

„Šis pro jek tas yra tęs ti nis, įtrauk tas į Kul-
tū ros rė mi mo fon do są ra šą, to dėl pla nuo-
ja me šo kio šven tę or ga ni zuo ti kas dve jus 
me tus. No ri me, kad Sū du vos kraš tas tu rė tų 
sa vo ren gi nį, ku ris rep re zen tuo tų liau diš ką 
šo kį, ska tin tų da ly vau ti vai kus ir jau ni mą“, 
– atei ties pla nais da li jo si S. Jan kie nė.

Edu ka ci nę pro jek to da lį rė mė Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bė. Pag rin di niai rė mė-
jai – Lie tu vos kul tū ros ta ry ba bei Vil ka viš-
kio ra jo no sa vi val dy bė. Ren gi nio par tne riai 
– Lie tu vos na cio na li nis kul tū ros cent ras bei 
Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo cent ras.

Į edukaciją „Tai margumas tos šalelės“ susirinkę liaudiškų šokių kolektyvų nariai liko 
sužavėti ansamblio „Lietuva“ šokėjų pasirodymo. Jono JUŠKEVIČIAUS nuotr.
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Projektą „Auginu save – auginu 
pasaulį“ remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Gra žus pi lie tiš ku mo pa vyz dys nu-
ti ko Aly taus ra jo ne.

Sku bio sios pa gal bos tar ny bų 
ry šio nu me riu 112 pa skam bi nęs 
vy ras pra ne šė apie nuo ke lio nu va-
žia vu sį au to mo bi lį, ku rio vai ruo-
to jui su tri ko svei ka ta. Po kal bis su 
Bend ro jo pa gal bos cent ro ope ra to-
re tru ko vos 48 se kun des, bet per 
jas įvy kio liu di nin kas Lai mu tis 
spė jo pra neš ti vi są to kiais at ve jais 
bū ti ną in for ma ci ją: tiks lią įvy kio 
vie tą, au to mo bi lio mar kę, mo de-
lį, vals ty bi nį re gist ra ci jos nu me rį, 
pir mi nį vai ruo to jo būk lės įver ti ni-
mą. Re mian tis šiais duo me ni mis, 
pra ne ši mai apie pa gal bos po rei kį 
ne del siant bu vo per duo ti grei ta jai 
me di ci nos pa gal bai bei po li ci jai.

Į įvy kio vie tą at sku bė ję me di-
kai, įtar da mi in sul tą, iš ve žė prie 
vai ro sė dė ju sį vy rą į li go ni nę.

At ro dy tų, kad šis įvy kis nie-

kuo ney pa tin gas. Bet tik to dėl, kad 
nu me riu 112 pa skam bi nęs liu di-
nin kas el gė si taip, kaip ir tu rė jo 
pa sielg ti at sa kin gas bei pi lie tiš kas 
žmo gus: pa ma tęs nuo ke lio nu va-
žia vu sį au to mo bi lį su sto jo, įver-
ti no si tua ci ją ir iš kvie tė pa gal bą. 
Jo dė ka rei kia ma pa gal ba bu vo 
su teik ta grei tai ir tiks liai.

Si tua ci ja ga lė jo bū ti daug su-
dė tin ges nė, jei jis bū tų pra va žia-
vęs pro ša lį, nu va žia vęs nuo įvy-
kio vie tos ke lis ki lo met rus, o ta da 
pa skam bi nęs nu me riu 112 ir pra-
ne šęs, jog ma tė pa ke lė je nuo ke-
lio nu va žia vu sį au to mo bi lį, bet 
neį si dė mė jęs nei jo mar kės, nei 
nu me rio ir ne ži nąs, ar vi du je 
bu vo žmo nių. O to kių si tua ci jų, 
de ja, bū na ne ma žai. Ir to kie pra-
ne šė jai pa pras tai sa ko: „Aš sa vo 
pa rei gą at li kau, jums pra ne šiau, 
o jūs ži no ki tės...“

To kiu at ve ju, kai ne tu ri ma vi-
sos in for ma ci jos, pa gal bos pra šy-
mas per duo da mas trims pa gal bos 
tar ny boms: po li ci jai, prieš gais ri-
nei gel bė ji mo tar ny bai ir grei ta-
jai me di ci nos pa gal bai. Nors gal 
jų įvy kio vie to je vi sai ir ne rei kia, 
nes au to mo bi ly je nė ra pri spaus tų, 
nu ken tė ju sių žmo nių. Tar ny bos 
gaiš ta lai ką, kai jos gal būt rei ka lin-
ges nės ki to je vie to je.

Bū na ir liūd nes nių at ve jų, kai 
vie nos grei to sios me di ci nos pa gal-
bos bri ga dos ne lai mės vie to je ne-
pa kan ka. Užuot iš kar to iš siun tus 
rei kia mą pa jė gų kie kį, ten ka lauk-
ti at vyks tan čių pa pil do mų ekipa-
žų, gaiš ti to kio se si tua ci jo se ir taip 
bran gų lai ką.

To dėl Bend ra sis pa gal bos cent-
ras yra la bai dė kin gas tiems žmo-
nėms, ku rie at lie ka sa vo pi lie ti nę 
pa rei gą iki ga lo: ne tik pa skam bi-
na nu me riu 112, bet ir su tei kia vi-
są rei kia mą in for ma ci ją. Neseniai 
taip pasielgė mū sų pa sa ko ji mo 
he ro jus Lai mu tis. Ki tą kar tą to kiu 
he ro ju mi gal tap si te jūs?

Bend ro jo pa gal bos cent ro inf.

„Aš sa vo pa rei gą at li kau.“ 
Ar tik rai?
Šio mis die no mis džiau gia mės ir di džiuo ja mės mū sų 
vi suo me nės pi lie tiš ku mu, įvai riais bū dais or ga ni zuo ja-
ma pa gal ba Uk rai nos žmo nėms. Toks pi lie tiš kas bei 
at sa kin gas el ge sys bū ti nas ir kas die niuo se san ty kiuo-
se tarp Lie tu vos gy ven to jų.

PILIETIŠKUMAS
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Pro f. M. Jur ky nas: „Is to ri ja ne si kar to ja, 
ji ri muo ja si“

Atkelta iš 1 p.

Do mi si „pra din gu siais“ 
rin ki mais
Vie na iš pa grin di nių pro f. Min-

daugo Jur ky no die not var kės da lių 
– moks li nė veik la. Pas ta ruo ju me tu 
kraš tie tis ra šo apie ly de rių rin ki-
mus po li ti nė se par ti jo se ir ren ka 
in for ma ci ją apie 1990 m. ko vo 24 
d. Lietuvoje vy ku sius pir muo sius 
de mok ra ti nius rin ki mus į sa vi val dy-
bių bei apy lin kių ta ry bas. Šie rin ki-
mai įvy ko iš kar to po to, kai tų pa čių 
me tų ko vo 11 d. Lietuvos Aukš čiau-
sio ji Ta ry ba-At ku ria ma sis Sei mas 
pa skel bė Lie tu vos ne prik lau so my-
bės at kū ri mą.

„In for ma ci jos apie 1990 m. ko-
vo 24 d. vy ku sius rin ki mus be veik 
nė ra. Net da bar ti nė Vy riau sio ji 
rin ki mų ko mi si ja sa vo ar chy vuo se 
ne tu ri jo kių iš li ku sių do ku men tų. 
At ro do, kad tų rin ki mų net ne bu-
vo, nors iš tik rų jų tą kart iš rink tos 
de šim ties ša lies mies tų ir dau giau nei 
pus šim čio ra jo nų Ta ry bos dir bo net pen-
ke rius me tus. Da bar Ta ry bų na riai ren ka-
mi ket ve rių me tų lai ko tar piui“, – pa sa ko jo 
pro f. M. Jur ky nas.

Siek da mas su rink ti kuo dau giau in for-
ma ci jos apie tą kart vy ku sius sa vi val dos 
rin ki mus, į pa gal bą pa si tel kęs VDU dok-
to ran tus, kraš tie tis pa si ry žo per žvelg ti tų 
me tų vie ti nius laik raš čius. Bū tent juo se 
su kaup ta in for ma ci ja la biau siai ir pa de da 
at kur ti mi nė tų rin ki mų re zul ta tus. Pro fe-
so riaus tiks las – su rink ti vi sus įma no mus 
duo me nis apie mies tuo se ir ra jo nuo se 
iš rink tus Ta ry bų pir mi nin kus bei va di na-
muo sius val dy to jus, iš siaiš kin ti, ku rios lai-
mė ju sios dau gu mos bu vo re mia mos ko-
mu nis tų par ti jos, o ku rios – Lie tu vos 
Per sit var ky mo Są jū džio (LPS), kas su da rė 
koa li ci jas ir pan. Įdo mu tai, kad 1990 m. į 
Vil ka viš kio ra jo no ta ry bą, re mia mas LPS, 
bu vo iš rink tas ir Min dau go tė tis, bu vęs 
Vir ba lio mo kyk los bei Ky bar tų Kris ti jo no 
Do ne lai čio gim na zi jos di rek to rius Juo zas 
Jur ky nas.

Juo kau ja ma, kad pro f. Liu das Ma žy lis 
su ra do pra din gu sį Nep rik lau so my bės Ak tą, 
o pro f. M. Jur ky nas tu ri su ras ti „din gu sius“ 
rin ki mus. Pats kraš tie tis ti ki si artimiausiu 

]

laiku pabaigti rinkti vi sus duo me nis ir pa-
skelb ti mokslinį straipsnį.

„Tuo me tu dar vy ko ir sa vi val dy bių že-
mes nio lyg mens va di na mieji liau dies de-
pu ta tų rin ki mai. Ma žes nė se vie to vė se, to-
kio se kaip Viš ty tis ar Ky bar tai, žmo nės ir gi 
bu vo ren ka mi vien man da tė se apy gar do se. 
Vis gi at kur ti šių rin ki mų re zul ta tų pra ktiš-
kai neį ma no ma“, – tei gė pa šne ko vas.

Ka ro ne si ti kė jo
Bū da mas po li to lo gas pro f. M. Jur ky nas 

ne ga li at si ri bo ti nuo įvy kių Uk rai no je. Jis 
pri si pa ži no, jog ka ras šio je ša ly je bu vo ga-
na ne ti kė tas. Pro fe so rius tei gė gal vo jęs, 
kad Ru si jai ne tei sė tai pri pa ži nus ap si šau-
kė liš kas Don ba so ir Lu hans ko te ri to ri jas 
jos bus pa ma žu įtrauk tos į agresorės te ri to-
ri ją – pa na šiai, kaip bu vo Kry me, Ab cha zi-
jo je ar Pie tų Ose ti jo je.

„Tik rai ne gal vo jau, kad ru sai ry šis ka-
ri nei in ter ven ci jai. Ma čiau, kad po 2014 
m. įvy kių Uk rai na la bai su stip rė jo. Iki tol 
uk rai nie čiai ne nu ma nė, kad ru sai ga li šau-
dy ti į ta pa čia kalba kal ban čius žmo nes, 
ta čiau 2014 m. daug kam at si vė rė akys. 
Uk rai na nuo ta da gerokai in ves ta vo į sa vo 
gy ny bi nes pa jė gas. Ru si ja tu rė jo su pras ti, 
kad ka ras pa rei ka laus daug re sur sų, o to-

kio dy džio te ri to ri jos kaip Uk rai na užim ti 
ir kont ro liuo ti ap skri tai pra ktiš kai neį ma-
no ma. Tai, kas vyks ta da bar, tik įro do, kad 
uk rai nie čiai ge rai pa si ruo šę, o Ru si jos ka-
ri nės pa jė gos dau giau gi ria si, nei iš tik rų-
jų tu ri ga lios“, – min ti mis da li jo si po li to lo-
gas.

Jis svars tė, kad per dau giau nei mė ne sį, 
kai žu vo tūks tan čiai ci vi lių, Uk rai nos ka-
riuo me nė ne la bai su si lpnė jo. Pro fe so rius 
taip pat spė jo, kad šis ka ras ga li reikš ti Pu ti-
no eros pa bai gą.

„Ka ras daug pa rei ka la vo ir iš Ru si jos. 
Šią ša lį pa ma žu pra de da smaug ti pro tu ne-
su vo kia mos san kci jos, jos ka ri nės pa jė gos 
silp nė ja, o uk rai nie čius ir to liau Va ka rai 
re mia gink lais. Vi suo me nė bei oli gar chai 
vis gar siau ima reikš ti ne pa si ten ki ni mą. 
Ma nau, jog žmo nės grei tai su pras, kad šal-
dy tu vas svarbesnis už te le vi zorių. Ki taip 
ta riant, as me ni niai po rei kiai – svar bes ni 
už pro pa gan dą“, – kal bė jo kraš tie tis.

Prik lau so my bė nuo Ru si jos 
ma žės
Prof. M. Jur ky nas tei gė ne si ti kin tis, 

kad net ir vis kam pa si bai gus pa sau lis 
grįš į bu vu sius eko no mi nius ar po li ti nius 
san ty kius su Ru si ja. Jo nuo mo ne, au gan-

tis al ter na ty vios ener gi jos iš tek lių 
nau do ji mas atei ty je leis dar la biau 
su ma žin ti naf tos, ang lies ar du jų 
var to ji mą, tad Ru si jos tu ri mi iš tek-
liai ne bus tiek ak tua lūs, kiek yra 
šian dien. Vys ty ti nor ma lius dip lo-
ma ti nius ir eko no mi nius san ty kius 
su šia ša li mi daug kas grei čiau siai 
ryž tų si tik tada, jei Ru si jo je pa si-
keis tų re ži mas – kris tų Pu ti nas ir 
ki ti ka ro nu si kal tė liai.

Pats pro f. M. Jur ky nas svars tė, 
kad lie tu viams ne rei kė tų pa ni kuo-
ti ir gal vo ti, jog ki tas ru sų tai ki nys 
tu rė tų bū ti Bal ti jos ša lys. Vi sų pir-
ma, mū sų sau gu mą ga ran tuo ja tai, 
kad esa me NA TO na riai. Be to, anot 
pro fe so riaus, is to ri ja ne si kar to ja, o 
ri muo ja si.

„Is to ri ja nė ra ga ran ti ja, kad bū-
ti nai įvyks taip, kaip jau nu ti ko. Jei 
taip bū tų, lie tu viai ap skri tai tu rė tų 
vi są lai ką gy ven ti pe si miz mo ra te. 
Įp ras tai is to ri ja vys to si spi ra le, ky-
lan čia pro gre si ja – at spir ties taš kas 

tar si kar to ja si, bet re zul ta tai bū na ki ti“, 
– vaiz džiai kal bė jo pa šne ko vas.

Ver ti na vy nus
Pats jis min ti mis ati trūk ti nuo ka ro ir 

ki tų kas die ni nių rū pes čių ban do gro da mas 
Vil niaus Ma ža ja me Ky bar tų or kest re. Taip 
jis sten gia si pa lai ky ti ry šius su gim tuo ju 
kraš tu bei išei viais kraš tie čiais. Šiuo me tu 
ko lek ty vas ren gia si ge gu žės 20 d. sos ti nė je 
vyk sian čiam kon cer tui.

Kraš tie tis taip pat lais va lai kiu ke liau ja, 
spor tuo ja, skai to kny gas ir su bend ra min-
čiais jau 20 me tų ren ka ge riau sius ša lyje 
parduodamus vy nus. Jis yra vie nas iš in-
ter ne ti nio pus la pio vy nai.com bend raau-
to rių.

„Bend ra dar biau ja me su vy no pla tin to-
jais, de gus tuo ja me į ša lį įve ža mus nau jus 
vy nus, ren gia me jų ap žval gas, ver ti na me 
ba lais, o kiek vie nų me tų pa bai go je iš ren-
ka me ge riau sius vy nus. Tai – sa vo tiš ka ku-
li na ri nės kul tū ros da lis, pa de dan ti ge riau 
su pras ti įvai rių ša lių na cio na li nius ypa tu-
mus“, – tei gė pro f. M. Jur ky nas.

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

SUGRĮŽIMAI

Grodamas Vilniaus Mažajame Kybartų orkestre prof. M. Jurkynas stengiasi palaikyti ryšius 
su išeiviais kraštiečiais.

S

Įs pū din gos nuo trau kos gi mė fo tog ra fams 
da ly vau jant IN TER REG pro jek to „Vie ni jan-
ti kul tū ra – at vi ros du rys, min tys ir šir dys“ 
pro gra mo je „Die nos lau ko fo to se si ja“. Fo to-
se si ja vy ko pas pro jek to par tne rius Ko wa le 
Olec kie, Len ki jo je.

Pa ro do je, į ku rią Ky bar tų kul tū ros 
cent ras kvie čia už suk ti ne tik mū sų ra jo no 
gy ven to jus, bet ir sve čius, eks po nuo ja mi 
Kos to Ke že nio, Kris ti nos Ra dze vi čie nės, So-
na tos Gra žu lie nės, Vi ta liaus Ši diš kio, Gin-
ta ro Ven ciaus, An dže li kos Mi cu tie nės, Da-
riaus Vait ke vi čiaus dar bai.

Praė ju sių me tų lie pą lau ko fo to se si ja 
vy ko ir mū sų re gio ne. Joje da ly va vo aš-
tuo ni fo tog ra fai iš Len ki jos. Jie ap lan kė 
Ky bar tus, Pae že rių dva rą, Vil ka viš kį, Bart-
nin kus, Jo no Ba sa na vi čiaus gim ti nę Ož ka-
ba liuo se, taip pat Viš ty tį ir Pa viš ty tį, sa vo 
fo tog ra fi jo se įam ži no lan ky ti nus ob jek tus 
ir iš skir ti nį Su val ki jos kraš to vaiz dį.

Šiuo me tu Ko wa le Olec kie kul tū ros 
cent re eks po nuo ja mi „1 die nos lau ko fo to-
se si jos“ dar bai, mū sų kraš te už fik suo ti fo-
tog ra fų mė gė jų iš Len ki jos. Vė liau pa ro da 
„Mū sų kraš tas drau gų aki mis“ at ke liaus į 
Ky bar tus, tad ją iš vys ir mū sų re gio no gy-
ven to jai.

Pri me na me, kad ky bar tie čių ir Ko wa lie 
Olec kie bend ras pro jek tas „Vie ni jan ti kul-
tū ra – at vi ros du rys, min tys ir šir dys“ pra-
si dė jo 2020 me tų lie pą, ta čiau iš pra džių jį 
bu vo pri stab džiu si už klu pu si CO VID-19 pan-
de mi ja. Vė liau suor ga ni zuo ta daug įdo mių 
pro jek ti nių veik lų – ta py bos ple ne rai, ku li-
na ri jos fes ti va liai, var žy tu vės, tra di ci nio 
folk lo ro kū ry bi nės dirb tu vės ir kt.

Pro jek tu ky bar tie čiai ir jų par tne riai 
sie kia plė to ti tarp vals ty bi nį tu riz mą, orien-
tuo tą į kul tū rą. Pro jek tas baig sis šių me tų 
bir že lį.

„San ta kos“ inf.

Kvie čia aplankyti naują fo tog ra fi jų pa ro dą

Fotografijose – įspūdingos Lenkijos gamtos ir lankytinų vietų vaizdai.
 Andželikos MICUTIENĖS nuotr.

S

Ket vir ta die nį per Algimanto Ke zio ga le ri jo je vy ku sį mu zi kos ir poe-
zi jos va ka rą „Aš an ge lus rin kau...“, ku ria me da ly va vo literatė Ste fa-
ni ja Na vic kie nė ir dai nuo ja mo sios poe zi jos at li kė jas Ri man tas Le kec-
kas, pri sta ty ta fo tog ra fijos mė gė jų kybartiečių darbų pa ro da. 

KULTŪRA
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Paau ko ji mo mal da ka ted ro je
Bi ru tė NE NĖ NIE NĖ

Po pie žiaus Pran ciš kaus 
kvie ti mas dva si nė je vie-
ny bė je su vi so pa sau lio 
ka ta li kų vys ku pais mels tis 
už tai ką vi sa me pa sau ly je, 
paau ko jant Ru si ją ir Uk rai ną 
Ne kal ta jai Ma ri jos šir džiai, 
bu vo iš girs tas bei vyk do-
mas ir daž no je Vil ka viš kio 
vys ku pi jos šven to vė je. 
Ti kin tie ji bu vo pa kvies ti ste-
bė ti tie sio gi nę pa mal dų iš 
Va ti ka no trans lia ci ją.
Ko vo 25-ąją, mi nint Vieš pa ties Ap-
reiš ki mą Švč. Mer ge lei Ma ri jai, 
Vil ka viš kio ka ted ro je va ka ro šv. 
Mi šioms va do va vo Vil ka viš kio vys-
ku pas or di na ras Ri man tas Nor vi la, 
kar tu mel dė si vys ku po ge ne ral vi-
ka ras mon sin jo ras Gin tau tas Ku lie-
šius, pre la tas Vy tau tas Gus tai tis, ka ted ros 
administratorius Virginijus Gražulevičius, 
vi ka ras Dei vi das Bau mi la. Gie do jo ka ted-
ros cho ras.

Po šv. Mi šių au kos dva si nin kai ir ka-
ted ro je gau siai su si rin kę ti kin tie ji su klu po 
paau ko ji mo Ne kal ta jai Ma ri jos šir džiai ak-
to mal dai, ku rią per skai tė vys ku pas. Vi suo-
ti nės baž ny čios ypa tin gas dva si nis ges tas 
už baig tas bend ra gies me „Ma ri ja, Ma ri ja...“

Šis paau ko ji mas svar bus tuo, kad vyk-
do mas Fa ti mo je (Por tu ga li ja) 1917 me tais 
ap si reiš ku sios Die vo Mo ti nos pa lik tas pra-
šy mas paau ko ti Ru si ją Ne kal čiau sia jai Ma-
ri jos šir džiai. Ant raip, jei šis pra šy mas ne-
bus įvyk dy tas, Ru si ja ir to liau skleis sa vo 
klai das po vi są pa sau lį, kel da ma ka rus ir 
per se kio ji mus.

Ko vo pra džio je Ru si jos ag re si jos prieš 
Uk rai ną aki vaiz do je į po pie žių Pran ciš kų 
su pra šy mu paau ko ti Ru si ją ir Uk rai ną Ne-
kal čiau sia jai Ma ri jos šir džiai krei pė si Uk rai-

nos lo ty nų apei gų ka ta li kų vys ku pai.
Kaip ra šo ma portale ber nar di nai.lt, 

paau ko ji mo apei gos iki šiol jau bu vo at lik-
tos ke lis kar tus. Po ap si reiš ki mo Fa ti mo je 
pir mą kart vi są pa sau lį po pie žius Pi jus XII 
paau ko jo 1942 m. spa lio 31 d., o 1952 m. lie-
pos 7 d. – Ru si jos tau tas. 1964 m. lapk ri čio 
21 d. po pie žius Pau lius VI drau ge su Va ti ka-
no II Su si rin ki me da ly va vu siais vys ku pais 
at nau ji no Ru si jos paau ko ji mą.

At si liep da mas į Fa ti mo je nu skam bė ju-
sį pra šy mą po pie žius Pau lius II per Sek mi-
nes 1981 m. Ro mos ba zi li ko je per skai tė 
pa siau ko ji mo ak tą, šis pa siau ko ji mas vėl-
gi pa kar to tas 1982 m. ge gu žės 13 d., po pie-
žiui lan kan tis Fa ti mo je.

Ypa tin gas paau ko ji mas įvy ko 1984 m. 
ko vo 25 d. Po pie žius Jo nas Pau lius II, šv. 
Pet ro aikš tė je Ro mo je klū po da mas prie iš 
Fa ti mos at skrai din tos Mer ge lės Ma ri jos 
sta tu los, ta rė gar siuo sius paau ko ji mo mal-
dos žo džius. Šis po pie žius bu vo nu ro dęs, 

kad įvai rių tau tų vys ku pai sa vo ka ted rose 
tą pa čią va lan dą kar tu su juo vi są pa sau lį 
paau ko tų Ne kal čiau sia jai Ma ri jos šir džiai. 
Bet ką da ry ti su Krem liu mi, ku ria me ne tar-
na vo jo kie ka ta li kų vys ku pai?

Slap tos mi si jos ėmė si slo va kų vys ku pas 
jė zui tas Pa ve las Hni li ca. Jis at vy ko į Mask-
vą ir pri si jun gė prie gru pės dip lo ma tų, ku-
riems bu vo leis ta ap žiū rė ti Krem liaus te ri-
to ri jo je esan čias cerk ves. P. Hni li ca ra do, ko 
rei kė jo. Užė jęs į or to dok sų Ap reiš ki mo so-
bo ro kop ly čią ka ta li kų dva si nin kas iš si sklei-
dė „Prav dos“ laik raš tį – su prask, pa skai ty ti 
už si ma nė... O iš tik rų jų į vi dų bu vo įdė ta iš 
Va ti ka no lei di nio „L‘osservatore Ro ma no“ 
at spaus din tas teks tas su pa sau lio paau ko ji-
mo Ne kal čiau sia jai Ma ri jos šir džiai ak tu... 
Tai gi pa čia me So vie tų Są jun gos cent re tuos 
žo džius ty liai skai tė vys ku pas, pri žiū ri mas 
nie ko neį ta rian čių pa ly do vų. Kas ga lė jo pa-
gal vo ti, kad ši is to ri ja bus to kia ak tua li po 
be veik ke tu rių de šimt me čių...

Iš paau ko ji mo mal dos Vil ka viš kio ka ted ro je. Au to rės nuo tr.S

Ka ras  Uk rai no je
Ro mual das  IVA NAUS KAS

Kaž ka da čia sau lėg rą žų lau kas
Gel to na vo, kiek akys už ma to...
Skrai dė bi tės, bu čiuo da mos žie dus,
Rin ko gels vą it gin ta ras me dų.

Va kar  krykš ta vo vai kas lai min gas,
Įsit vė ręs ma mos bal tą ran ką,
Ir ste bė jo žyd ro joj pa dan gėj,
Kaip ba lan džiai ore su ka lan ką.

Va kar  mies tas gy ve ni mu gau dė –
Įp ras ti nis kas die ni nis rit mas,
Nesp rog di no ir nie kas ne šau dė,
Tik ra miai pluk dė van de nis Dniep ras.

Šian dien tan kai šį lau ką nio ko ja
Ir ne bi tės, o kul kos čia skrai do.
De ga mies tai, ma žy lis sap nuo ja
Sa vo tė tį su kru vin tu vei du...

Nuo spro gi mo su krūp čio ja vai kas
Ir pra virks ta ant mo ti nos ran kų.
Ačiū Die vui, jis gy vas ir svei kas.
Lai už springs ta pa bai sos pa tran kos.

Žmo nės, žmo nės, ar pro to ne te kom?!
Ži nom – sve ti mo skaus mo ne bū na...
Ka rui – ne, mir tims – ne. Ne – ra ke toms.
Mes už tai ką, gy ve ni mą, duo ną!

Lie tu vių kal bos po li ti ka ir... ru sų lai vas

Ne se niai Lie tu vo je ki lo ažio ta žas 
dėl bu vu sios Aukš čiau sio sios 
Ta ry bos de pu ta tės Zi tos Šli čy tės 
Sei me pa sa ky tos kal bos Ko vo 
11-osios pro ga. Pra ne šė ja par la-
men tui pa žė rė daug kri ti kos, o 
vie nas iš kri ti kuo ja mų da ly kų bu-
vo lo ty niš kų rai džių įtei si ni mas 
as mens ta pa ty bės do ku men tuo-
se. Sig na ta rų klubo atstovei tai 
at ro do kaip ken ki mas lie tu vių 
kal bai pla čią ja pra sme.
Tai, kad da lies Lie tu vos pi lie čių var dai 
do ku men tuo se bus ra šo mi or igi na lo kal-

ba, nei gia mų pa sek mių var gu ar su kels, 
grei čiau siai prie šin gai. Len kų ma žu mos 
ly de ris Val de ma ras To ma ševs kis ne be tu-
rės dar vie nos kor tos, kai prieš ki tus rin-
ki mus skų sis dėl ne va ig no ruo ja mų len kų 
tau ti nės ma žu mos tei sių. Be to, Lie tu vos 
san ty kiuo se su Len ki ja tai bus dar vie nas 
žings nis sėk min go bend ra dar bia vi mo 
link. Lie tu viai nuo to len kais ne taps, nepa-
mirš sa vo gim tosios kal bos.

Ki tas di džių jų kal bos gy nė jų pa vyz dys 
– tai kal bi nin kų ka ras su vers li nin kais, 
nu spren du siais sa vo vers lą pa va din ti 
ori gi na liai, kad pri trauk tų dau giau klien-
tų („Dak ta ro de ser to“ ir ki ti at ve jai), ar 
varto jan čiais tarp tau ti nius žo džius. Čia, 
kal bos gy nė jų tei gi mu, taip pat vyk do mi 
bar ba riš ki iš puo liai prieš lie tu vių kal bą 
– jų su pra ti mu, nei fan ta zi jos, nei žais mo 
pa va di ni muo se bū ti ne ga li. Nes var bu, 
kaip ab sur diš kai toks ko vo ji mas su vė jo 
ma lū nais at ro do, bet gy nė jai ne si trau kia 
nė per mi li met rą ir gi na kal bą iki per ga-
lės.

Nuos ta bą ke lia tai, kad jiems ne rū pi 
rea lios gim to sios kal bos pro ble mos. Tai, 
kad vai kai ir paaug liai vis ma žiau skai to ir 
vis pra sčiau ra šo, o ne vie nos pro vin ci jos 
bib lio te kos būk lė tie siog ap verk ti na.

To kie kal bos mū šiai vyks ta jau ne vie-
nus me tus. Lau žo mos ie tys dėl men kiau-
sių smulk me nų. Vie niems tai su ke lia su-
sier zi ni mą, ki ti situacijas va di na ab sur do 
teat ru, o tre ti jau tie siog nu mo ja ran ka ir 
at si ri bo ja nuo bet ko kių ver ti ni mų. Tie są 

sa kant, nu mo da vau ran ka ir aš, bet pa si-
tai ko mo men tų, kai net ir ri zi kuo da mas 
pa si ro dy ti ne ma din gas ar likti ne po pu lia-
rus neiš ken čiu neiš sa kęs sa vo po zi ci jos.

Vie nas to kių mo men tų – vi siems ge rai 
ži no ma is to ri ja apie uk rai nie čių ka riš kius, 
net mir ties aki vaiz do je ne pa si da vu sius 
oku pan tams ir pa siun tu sius Ru si jos ka ri-
nį lai vą ten, kur jam ir vie ta. Šie drą sūs 
žmo nės, did vy riš kai ko vo jan tys mo ra liai 
tei sin go je pu sė je, iš tie sų ver ti di džiau sios 
pa gar bos. Ta čiau ne ma nau, kad iš šios is-
to ri jos kaip es mi nį da ly ką rei kė tų pa siim-
ti pa sku ti nius ka rio žo džius pa rai džiui. Jo 
nar sa ir ne bi jo ji mas mir ti už tai, kuo ti ki, 
– štai kas yra šios is to ri jos es mė.

Mes, kaip vi suo me nė, jau iš ti sus de-
šimt me čius ban do me nu si kra ty ti že mo-
sios ru siš kos kul tū ros lie ka nų. Sa ky da-
mas že mo sios ne tu riu ome ny Čai kovs kio, 
Puš ki no ar Dos to jevs kio. Že mo ji kul tū ra, 
ma no su pra ti mu, – tai ru siš ki keiks ma žo-
džiai, ki či nė po pmu zi ka, ne re tai šlo vi nan-
ti tą pa tį ka rą. Tai ir ka lė ji mo žar go nas, 
vis ne išei nan tis iš ma dos ir kai ku rių žmo-
nių lek si ko no. Jau ne kal bu apie tai, kaip 
lie tu vių kal bos mo ky to jų vei do spal va 
pa si keis da vo, jei ra ši ny je mo ki nys pa ra-
šy da vo žo dį su prieš dė liu da- (da gy ven ti, 
da va žiuo ti ir t. t.). „Tai sla viz mas, ku ris 
lie tu vių kal bo je ne var to ti nas“, – pa reikš 
ne gai les tin gai rau do nu tu ši nu ku brauk da-
ma pe da go gė.

Jau vien dėl to kios griež tos ste ri lios lie-
tu vių kal bos po li ti kos stai ga pra dė ti rek la-

muo ti, trans liuo ti per ofi cia lias te le vi zi jos 
nau jie nų lai das ir pa vers ti mi nė tą keiks-
ma žo dį mū sų ko vos prieš ša lį, ku rios kal-
bos jis ir yra, įran kiu, švel niai ta riant, at ro-
do keis ta. Kal bos gy nė jai šio je vie to je ir gi 
ne ma to pro ble mos. Ga lė tų jau bent viešai 
pa prieš ta rau ti.

Sa ve lai ky da mi va ka rie čiais esa me įsi-
ti ki nę, kad mū sų ver ty bės yra ge res nės ir 
dėl jų mes esa me pa si ren gę kau tis. De ja, su 
ma lo nu mu prii ma me prie šo keiks ma žo dį 
kaip sa vo ko vos šū kį. 

Gal būt tik man vie nam šie du tei gi niai 
di so nuo ja, bet pri si mi nus lie tu vių par ti za-
nus, ku rie sa vo kai liu pa ty rė azi jie tiš kos 
kul tū ros žiau ru mus ir de gė nea py kan ta 
prie šui ne ma žiau nei mū sų kar ta, ga li ma 
pa ma ty ti ki to kius žo džius. Jiems ne ki lo 
idė jų sa vo spau do je, at si šau ki muo se ir ki-
to se erd vė se siū ly ti keik tis ru siš kai ir taip 
ro dy ti sa vo stip ry bę bei pa nie kin ti oku-
pan tus.

Ne rei kia ma nęs su pras ti klai din gai. 
Žiū rė da mas, kas vyks ta Uk rai no je, dar ne 
to kius pra keiks mus pa sa kau Ru si jos ka ro 
nu si kal tė lių at žvil giu, bet ne lai kau to pa-
si di džia vi mu. Tai la biau na tū ra li žmo giš-
ka reak ci ja su si kau pu sioms nei gia moms 
emo ci joms iš lie ti. Emo ci joms, ku rių pa-
sta ruo ju me tu ne trūks ta mums vi siems. 
Emo ci joms, ku rioms nu ri mus rei kė tų pa-
gal vo ti, ar taip sa vo kal bą ir tu ri me gin ti? 
Ar to kios kal bos po li ti kos mums rei kia? Ir 
ar priim da mi prie šo kal bos lek si ką ne da-
ro me jam pa slau gos?

ATO DAN GOS

Arū nas TA LU TIS
Is to ri kas

U
žs

k.
 4

78



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

2022 m. balandžio 1 d. 8  /  sportas

„Per lo“ se zo nas – sta tis ti kos veid ro dy je
And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kio krep ši nio klu bas 
„Per las“ bai gė ant rą jį sa vo 
se zo ną Na cio na li nė je krep ši nio 
ly go je (NKL). Mū siš kių pa si ro-
dy mas bu vo ga na ban guo tas, 
ta čiau spor ti nin kai gau siai 
juos pa lai kiu siems sir ga liams 
do va no jo iš ties ne ma žai ge rų 
emo ci jų.

Aist ruo liai – va ro mo ji jė ga
17 per ga lių ir 25 pra lai mė ji mai – to kie 

šio se zo no „Per lo“ eki pos re zul ta tai NKL, 
įskai tant ne sėk me pa si bai gu sią aš tunt fi-
na lio se ri ją su „Ma žei kiais“. Kaip sa kė eki-
pos va do vas Ro kas Šli vins kas, pa grin di nio 
prieš tur ny ro pra džią kel to tiks lo – pa tek ti 
į stip riau sių jų aš tun tu ką – klu bas neį gy-
ven di no, to dėl se zo ną ga li ma lai ky ti ne-
sėk min gu.

Nors aikš tė je re zul ta tai gal ir ne bu vo 
to kie ge ri, ko kių ti kė ta si, ko man da džiau gė-
si, kad pa ga liau tu rė jo na mų are ną, į ku rią 
aist ruo liai ga na gau siai rin ko si. Vi du ti niš-
kai kiek vie nas „Per lo“ rung ty nes Vil ka viš-
kio spor to ir pra mo gų cent re ste bė da vo 
229 žiū ro vai. Tai – tre čias re zul ta tas vi so je 
ly go je. Dau giau žiū ro vų pri trauk da vo tik 
Pa lan gos bei Ši lu tės eki pos. Gau siau siai 
sir ga liai su si rin ko į dar praė ju sių me tų 
spa lį vy ku sias vil ka viš kie čių se zo no ati da-
ry mo rung ty nes su Vil niaus „Per lo-Ener gi-
jos“ žai dė jais. Tą kart dvi ko vą ste bė jo net 
439 žmo nės.

„Vi są se zo ną sir ga liai bu vo mū sų va-
ro mo ji jė ga. Jei ne jie, ne rei kė tų ir ko man-
dos. Ne re tai aist ruo liai bū da vo tar si šeš ta-
sis žai dė jas. Jau tė me di džiu lį pa lai ky mą 
tiek po per ga lių, tiek po pra lai mė ji mų. 
Pas te bė jo me, kad į rung ty nes su si rink da-
vo daug vai kų, – džiu gu, kad au ga krep ši-

niu be si do min ti jau no ji kar ta. Apsk ri tai, 
pa ma tė me, jog ra jo nui la bai rei kia to kių 
spor to ren gi nių, kaip „Per lo“ rung ty nės. 
To mis die no mis vi sas mies tas tar si pa gy-
vė da vo. Šie met jau pre kia vo me ir „Per lo“ 
at ri bu ti ka. Taip siekiame, kad fa nai sa ve 
dar la biau ta pa tin tų su ko man da“, – kal bė-
jo R. Šli vins kas.

Tarp ly gos ly de rių
Šį se zo ną „Per las“ de monst ra vo sirga-

lių akims iš ties gra žų krep ši nį. Vi du ti niš-
kai ko man da per rung ty nes pel ny da vo 
net po 88,2 taš ko. Tai – ant ras re zul ta tas 
vi so je ly go je. Dau giau įmes da vo tik Ma ri-

jam po lės „Sū du vos“ žai dė jai. Re zul ta ty-
viau sias se zo no rung ty nes vil ka viš kie čiai 
su žai dė vi sai ne se niai – ant ro sio se se ri jos 
su „Ma žei kiais“ rung ty nė se mū siš kiai įme-
tė net 113 taš kų.

Vil ka viš kio krep ši nin kai taip pat bu vo 
tre ti ly go je pa gal per rung ty nes su ren ka-
mus nau din gu mo ba lus (vidurkis – 96,2). 
Dau giau siai nau din gu mo ba lų vie no se 
rung ty nė se (net 133) „Per las“ už fik sa vo 
šių me tų pra džio je vy ku sio je dvi ko vo je su 
Jo niš kio „De li ka te so“ at sto vais.

Tre čią ją vie tą mū sų spor ti nin kai užė-
mė ir pa gal įmes tų tri taš kių kie kį – vi du-
ti niš kai tiks lą per rung ty nes pa sie kė 9,74 

to li mi me ti mai. Me tė juos „Per las“ taip pat 
aukš tu 35,3 pro c. taik lu mu. Tai – ant ras re-
zul ta tas vi so je NKL.

Ga na taik liai (58,3 pro c.) mū siš kiai ata-
ka vo ir iš dvie jų taš kų zo nos. Už juos tai 
ge riau da rė vos dvi ko man dos. Pa gal bau-
dų me ti mų taik lu mą (75,1 pro c.) „Per las“ 
ap skri tai nu si lei do tik „Gargž dų“ krep ši-
nin kams.

Mū sų ko man da de monst ra vo ir ko-
man di nį krep ši nį, per rung ty nes at lik-
da ma po 20,6 re zul ta ty vaus per da vi mo. 
Aukš tes nį re zul ta tą šie met už fik sa vo vos 
dvi eki pos.

Nukelta į 9 p.]

Šį sezoną „Perlo“ komanda demonstravo rezultatyvų bei sirgalių akims itin gražų krepšinį. Au to riaus nuo tr.S

And rius GRY GE LAI TIS

Vil ka viš kio ra jo no sta lo 
te ni so, fut bo lo, lais vų-
jų im ty nių, leng vo sios 
at le tikos ir šach ma tų 
at sto vai sėk min gai ko vo-
ja ša ly je bei už jos ri bų 
vyks tan čio se var žy bo se.

Čem pio na to pri zi nin kas
Ge riau sias ra jo no sta lo te-

ni so at sto vas ky bar tie tis Kęs tu-
tis Žei mys sėk min gai pa si ro dė 
Drus ki nin kų spor to komp lek se 
vy ku sia me Lie tu vos sta lo te ni so 
čem pio na te. Mū siš kis vy rų vie-
ne tų ir vyrų dvejetų varžybose 
pa si da bi no bron zos me da liais. 
Jau ne vie nus me tus Kęs tu tį tre-
ni ruo ja ra jo no spor to mo kyk lo je 
dir ban tis Vik to ras Ry ba kas.

Ver ta pri min ti, kad praė ju-
siais me tais K. Žei mys Lie tu vos 
čem pio na te nu sky nė vi sus įma-
no mus lau rus: čem pio nu ta po 
as me ni nė se, vy rų dve je tų ir miš rių dve je tų 
rung ty se. Po šio čempionato kybartietis iš-
vyko į Kiprą, kur Lietuvai atstovaus Euro-
pos čempionato ture.

Vil ka viš kie čių trium fas
Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo cent re 

įvy ko ko man di nės mū sų ra jo no šach ma tų 
pir me ny bės. Var žy bos vy ko švei ca riš ka 7 

ra tų sis te ma. Į jas at vy ko 28 šach ma ti nin-
kai iš Vil ka viš kio, Šei me nos, Gra žiš kių, Vir-
ba lio ir Pa je vo nio se niū ni jų.

Nu ga lė to jų tau rę iš ko vo jo pir mo ji Vil-
ka viš kio ko man da, ku rią su da rė Ovi di jus 
Vyš niaus kas, Sta sys Kru ži naus kas, Ra sa Či-
bir kie nė ir Al vy das Že man taus kas.

Ant rą ją vie tą iš ko vo jo pir mo ji Šei me nos 
ko man da. Jai pri klau sė Are ta Ma si ko nie nė, 

Au gus tė Jaš kū nai tė, Da lia Jaš kū-
nie nė ir Dei vi das Iva naus kas. 
Bron zos me da liais pa si puo šė ant-
ro ji Vil ka viš kio eki pa: Gin tau tas 
Kal vai tis ir Min dau gas Ve lio niš-
kis.

Im ty ni nin kų ko vos
Spor to mo kyk los tre ne rių 

Jo no ir Min dau go Jur ky nų tre ni-
ruo ja mi lais vų jų im ty nių at sto-
vai taip pat ak ty viai da ly vau ja 
įvai rio se var žy bo se. Rad vi liš ky-
je vy ku sia me šios spor to ša kos 
tur ny re nu ga lė to jais sa vo svo rio 
ka te go ri jo se ta po trys mū siš kiai: 
Jo nas Ja se liū nas, Vi lius Ūsas bei 
Emi lis Kro ca. Dar vie nas vil ka-
viš kie tis Ar nis Čės na pa si da bi no 
si dab ro, o Gvi das Vai naus kas 
– bron zos me da liais.

Mū sų spor ti nin kai bu vo iš vy-
kę ir į Es ti ją, ku r vy ko di džiau sias 
Eu ro po je lais vų jų im ty ni ų tur ny-
ras „Tal linn Open 2022“. Ja me iš 
vi so var žė si dau giau nei 600 spor-
ti nin kų iš dvi de šim ties pa sau lio 
vals ty bių. Ge riau siai iš mū siš kių 
se kė si ket vir tą sias vie tas sa vo 

svo rio ka te go ri jo se užė mu siems Emi liui 
Kro cai, Ka ro liui Gri ge lai čiui ir Taut vy dui 
Ke ru čiui. Pui kiai pa si ro dė ir šeš to je vie to je 
li kęs Ado mas Sen ke vič. Šia me tur ny re bu vo 
ap do va no ti bū tent 1–6 vie tas užė mę im ty ni-
nin kai.

Leng vaat le čių pa si ro dy mai
Pa ne vė žy je vy ku sia me Lie tu vos vai kų 

už da rų pa tal pų leng vo sios at le ti kos čem pio-
na te da ly va vo 11 Vil ka viš kio ra jo no spor to 
mo kyk los auk lė ti nių.

Ge riau siai iš mū siš kių se kė si Ur tei Dur-
nei kai tei, ku ri šuo lio į to lį rung ty je tarp 40 
da ly vių iš ko vo jo tre čią ją vie tą. Mer gi na į to-
lį nu šo ko 4,5 m.

Neb lo gai pa si ro dė ir Do vi lė Stoč ku tė, 
ku ri 200 m nu bė go per 29,27 sek. bei užė-
mė ket vir tą ją vie tą. Aukš tą aš tun tą ją vie tą 
bėg da mas 1 000 m il gio dis tan ci ją iš ko vo jo 
Mil vy das Bla že vi čius.

Fut bo lo tur ny rai
Kė dai nių spor to cent ro ma nie že įvy ko 

2015 m. gi mu sių vai kų fut bo lo tur ny ras, 
ku ria me da ly va vo 10 ko man dų. Jos bu vo su-
skirs ty tos į du po gru pius. Mū sų ra jo no spor-
to mo kyk los stra te go Ed mun do Ven ciaus 
tre ni ruo ja ma vai kų eki pa pir ma ja me eta pe 
iš ko vo jo dvi per ga les, pa ty rė pra lai mė ji mą 
ir kar tą su žai dė ly gio sio mis. Ant ro je gru pės 
vie to je li kę mū siš kiai tu rė jo ga li my bę pa ko-
vo ti dėl bron zos me da lių. De ja, po at kak lios 
ko vos 0:1 bu vo nu si leis ta var žo vams iš Vil-
niaus.

Šia me tur ny re tris įvar čius vil ka viš kie-
čiams įmu šė Lei nar tas Va si liaus kas, po kar-
tą pa si žy mė jo Gab rie lius Ja su ke vi čius, Ado-
mas Ver by la bei Do man tas Šni pas.

Šau niai aikš tė je ko vo jo ir mū sų kraš to 
mer gi nos. Elekt rė nuo se vy ku sia me lab da-
rin ga me sa lės mo te rų fut bo lo tur ny re Vy-
tau to Paunks nio tre ni ruo ja mos fut bo lo klu-
bo Čyč kų „Še šu pė“ at sto vės užė mė tre čią ją 
vie tą ir na mo grį žo pa si da bi nu sios bron zos 
me da liais. Ge riau sios ko man dos žai dė jos 
pri zu ap do va no ta Auk sė Ei du kai ty tė.

Spor ti nin kai gar si na mūsų ra jo ną ne tik Lie tu vo je

Komandinėse rajono šachmatų pirmenybėse nugalėto-
jais tapo vilkaviškiečių ketvertukas: (iš kairės) Stasys 
Kružinauskas, Rasa Čibirkienė, Alvydas Žemantauskas 
bei Ovidijus Vyšniauskas.
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Ky ji ve gy ve ni mas nė ra sau gus
(Tę si nys. Spausdinta 
„Santakoje“, Nr. 20–22, 24)

Ky ji ve die ną ir nak tį, kas ke-
le tą va lan dų, skam ba oro 
pa vo jaus įspė ji mai ir ra gi ni-
mai nei šei ti iš na mų. Pa si-
tai ko, jog drau džia ma išei ti 
net po ke le tą pa rų, to dėl 
kai tik gali, žmo nės sku ba 
į par duo tu ves ap si rū pin ti 
mais tu il ges niam lai kui.

Mū šiai sos ti nės 
prie mies čiuo se
Oro pa vo jaus pra ne ši mai ypač 

gir di mi nak tį, ta čiau di džiau sią stre-
są ke lia bom bar da vi mų dun dė ji mai 
iš Ky ji vo prie mies čių. Kol kas prie-
šas į sos ti nę neį si ver žė, ir mū šiai 
vyks ta prie mies čio gy ven vie tė se, 
esan čio se 30–50 km nuo Kyjivo. Ar-
šiau siai ko vo ja ma Ir pinės, Bu čos, 
Hos to me lio gy ven vie tė se.

Su si pa ži nau su Go ren kos kai me-
lio, esan čio ša lia Hos to me lio, stačia-
tikių cerk vės šven ti ku Iva nu Pa lej-
ču ku. Jis pa pa sa ko jo, jog mū šiuo se 
žu vo dau gy bė ru sų ir uk rai nie čių 
ka rių, ta čiau uk rai nie čiai ne si trau-
kia, o praei tą sa vai tę jie ne tgi su ge bė jo pe-
rei ti į puo li mą. Ru sai Hos to me lį įnir tin gai 
ata ka vo esą ne tik to dėl, jog ten yra ka ri nis 
ae rod ro mas, bet ir tie sus ke lias į Kyji vą.

Uk rai nie čių ka riai su sprog di no til tą 
per Ir pie nio upę ir už tvan kas, kad pa kil tų 
van duo ir ru sams bū tų sun ku sta ty ti po nto-
ni nius til tus. At ka ria vę vie ną kai mą uk rai-
nie čių ka riai pa krau po su ži no ję, kad ru sų 
ka riai iš prie var ta vo ir su šau dė tris vie ti nes 
mo te ris. Su šau dė ir Hos to me lio apy lin kės 
pir mi nin ką, ku ris žmo nėms ve žio jo vais-
tus, mais tą ir hu ma ni ta ri nius siun ti nius. 
Šven ti kas ne ti kė jo, jog už puo li kai elg sis taip 
žiau riai. Ne pai sy da mas pa vo jaus jis vis tiek 
va žiuo ja pas ka rei vius ir gy ven to jus at lik ti 
dva si nio ga ny to jo pa rei gų. Cerk vė kol kas 
rim tai ne nu ken tė jo, tik da lis lan gų iš du žo, 
o sie nos pilnos ske veld rų.

„Ru si ja no ri at kur ti Ta ry bų Są jun gą. 
Užg ro bu si Uk rai ną, ma nau, pul tų ir Bal ti jos 
ša lis. Jūs, lie tu viai, pri va lo te tam ruoš tis, tu-
ri te stip rin ti ka riuo me nę, nes Ru si ja su pran-
ta tik jė gos kal bą“, – pa reiš kė stačiatikių 
šven ti kas.

Dip lo ma to našlė ver da 
gy nė jams sriu bą
Ky ji vo gat vė je su ti kau in te li gen tiš ką 

sen jo rę. Po kal bis su ja ta po sa vo tiš ku at sa-
ky mu, ko dėl žy miai gau ses ni ag re so riai ne-
ga li įveik ti uk rai nie čių tau tos.

73-ejų Ol gai Ka sya nen ko bū ti nas sku-
bus šir dies šun ta vi mas, rei kia keis ti du 
vož tu vus, ta čiau ji ne su tin ka gul tis į li go-
ni nę. Mo te ris sa vo no ru ėmė ruoš ti karš tą 
mais tą ba ri ka dą ne to li jos na mo įren gu-
siems ka riams ir ne su tin ka iš si ža dė ti šio 
pa ža do.

„Pra si dė jęs ka ras ste buk lin gu bū du 
man su tei kė jė gų, no ro bū ti rei ka lin gai, 
nors dar ne se niai vos įsten giau at si kel ti 
iš lo vos – iš gy ve nau dep re si ją dėl be veik 
vie nu me tu pa lai do to vy ro ir duk ters“, 
– guo dė si mo te ris. Dip lo ma tas vy ras, ke le-
tą me tų sun kai sir gęs, mi rė per nai, o Ma-
lai zi jo je kon su le dir bu sią duk rą ne ti kė tai 
iš ti ko in sul tas.

„Mir ti aš ne bi jau, ži nau, kad ma no li-
go ta šir dis il gai neat lai kys, bet ka ro me tu 
ne ma tau pra smės jos ope ruo ti, pri va lau 

pa dė ti tė vy nės gy nė jams. Ma no ne di de lė 
pa gal ba juos la bai džiu gi na“, – nu si šyp so-
jo pa šne ko vė ir at si svei kin da ma pa pra šė 
pa ra šy ti, kad nea be jo tu me Uk rai nos per-
ga le.

Gy nė jas pa no ro pa dė ko ti 
Lie tu vai
Ant ra pa žin tis su Te ri to ri nės gy ny bos 

pa jė gų (TGP) at sto vu bu vo vi sai ki to kia, ir-
gi pa li ku si gi lų įspū dį, ta čiau šį kar tą tei gia-
mą, šil tą.

Šis 36 me tų ky ji vie tis, TGP na rys Alek se-
jus Pro cho ro vas ne ti kė tai pa no ro per duo ti 
pa dė ką lie tu vių tau tai.

Vaikš čio jant po Ky ji vą be veik kas ke le tą 
šim tų met rų ten ka praei ti pro ba ri ka das ir 
prie jų sto vin čius gy nė jus. Prie vie nų ma-
ši nos ir žmo nės yra stab do mi ir tik ri na mi 
pa si rink ti nai, o prie ki tų ap žiū ri mi vi si be 
išim čių.

Ei nant fo tog ra fuo ti ru sų ra ke tos ap-
griau tą na mą TGP sa va no ris iš kart į ma ne 
pa žiū rė jo įta riai ir pa pra šė priei ti. Įdė miai 
pa tik ri no do ku men tus, pa pra šė pa ro dy ti te-
le fo ną ir fo toa pa ra tą, no rė da mas įsi ti kin ti, 
kad ne fo tog ra fuo ju ne leis ti nų ob jek tų.

Iš pra džių gan griež tai el gę sis vy riš kis 
po ap žiū ros nu si šyp so jo ir ėmė bi čiu liš kai 
šne ku čiuo tis. Pa si do mė jo, ko dėl aš vaikš-
tau vie nas ir be ap sau gos, mat Ky ji ve ne-
daug li ku sių žur na lis tų at sto vau ja di de les 

pa sau li nes agen tū ras ir dir ba gru pė mis, 
va ži nė ja ryš kiai pa žy mė to mis ma ši no mis, 
dė vi ne per šau na mas lie me nes.

Ka rys iš sa kė nu si vy li mą dėl ne pa kan-
ka mos ES pa ra mos ir to, jog NA TO ne no ri 
už da ry ti Uk rai nos oro erd vės lėk tu vams 
bei ne siun čia taip trūks ta mos gink luo tės. 
Vai ki nas pa si pa sa ko jo, jog yra tre čios kar-
tos Ky ji vie tis, prieš ka rą dir bo au to mo bi-
lių tech ni nės ap žiū ros cent re. Tu ri dvy li-
kos me tų duk rą, o žmo na Iri na ne tru kus 
tu ri pa gim dy ti dar vie ną duk re lę.

Jau pir mą ją ka ro die ną A. Pro cho ro vas 
vi sas tris sa vo my li mas mo te ris iš ga be no 
į Lvi vą pas gi mi nes, o pa ts grį žęs įsto jo į 
TGP ir sos ti nė je ėmė sta ty ti ba ri ka das.

Ne ti kė tai vai ki nas pa si siū lė ma ši na pa-
vė žė ti po rą ki lo met rus iki ma no ke lio nės 
tiks lo, o at si svei kin da mas iš sa kė pa dė ką 
lie tu viams: „Esa te ne di de lė tau ta, ta čiau to-
kiu mums sun kiu mo men tu el gia tės, kaip 
tik ri bro liai. To ne pa mir ši me, nes drau-
gai išaiš kė ja ne lai mė je. Pa dė ki te ir to liau 
pas jus pa bė gu siems mū sų tė vy nai niams, 
gė din ki te di džią sias vals ty bes ir siųs ki te 
gink lų, gink lų, gink lų... Ir ži no ki te – mes 
ne pa si duo si me, kau si mės už kiek vie ną Ky-
ji vo cen ti met rą. Kau si mės iki pa sku ti nio 
šo vi nio, iki pa sku ti nio krau jo la šo ir nu ga-
lė si me. Sla va Uk rai ni!“

Nukelta į 10 p.]

UK RAI NOS RE POR TA ŽAI

Įė ji mas į met ro Ky ji ve. El do ra do BUT RI MO nuo tr.S

„Pri va lau pa dė ti sa vo tė vy nės gy nė jams“, 
– sa kė Ol ga Ka sya nen ko, kas dien ka riams 
ruo šian ti karš tą mais tą.

S

Atkelta iš 8 p.

Nors dau ge ly je sta tis ti kos ei lu čių „Per las“ 
fi gū ra vo tarp ly gos ly de rių, ta čiau ne vi si 
už fik suo ti re zul ta tai – džiu gi nan tys. Mū siš-
kiai per rung ty nes į sa vo krep šį pra leis da-
vo net 89,96 taš ko ir šio je ka te go ri jo je bu-
vo blo giau sia ly gos ko man da. Ly giai taip 
pat mū sų krep ši nin kai pra sčiau siai NKL 
ko vo jo dėl at šo ku sių ka muo lių. Jie vi du ti-
niš kai per vie ną su si ti ki mą ka muo lį „nu-
siim da vo“ vos po 34 kar tus.

Re zul ta ty viau siai šį se zo ną „Per lo“ gre-
to se žai dė po 16,8 taš ko per rung ty nes pel-
ny da vęs Man tas Šerkš nas. Šis re zul ta tas 
– ket vir tas ly go je. Ro kas Stan ke vi čius įmes-
da vo po 15,2 taš ko, o Au gus ti nas Venc kus 
– po 15 taš kų.

Ge riau siai dėl at šo ku sių ka muo lių ko-
man do je ko vo jo Gi nas Mu le vi čius (6,1), o 
dau giau siai re zul ta ty vių per da vi mų at li ko 
A. Venc kus ir Ša rū nas Va lun ta (po 4,3).

R. Stan ke vi čius vi so je ly go je užė mė 
ant rą ją vie tą pa gal dvi taš kių taik lu mą (68 
pro c.). A. Venc kus ir M. Šerkš nas pa si da li-

] jo tre čią ją vie tą ly go je pa gal per rung ty nes 
įmes tų tri taš kių skai čių (po 2,64). M. Šerkš-
nas taip pat bu vo tre čias vi so je ly go je pa-
gal bau dų me ti mų taik lu mą (86 pro c.).

Pra šo pa lai ky ti jau ni mą
Vos tik pa si bai gus se zo nui „Per las“ 

pra dė jo dė lio ti atei nan čių me tų gai res. Pla-
nuo ja ma, kad eki po je tu rė tų lik ti ke tu ri 
žai dė jai, ku rie rung ty nia vo šiais me tais.

„Tarp se zo ny je lau kia daug dar bo. Iš 
kar to po pa sku ti nių rung ty nių su si sie kė-
me su žai dė jų agen tais ir pra ne šė me, kad 
lau kia me pa siū ly mų. Ste bė si me fi na li nes 
NKL, taip pat Re gio nų krep ši nio ly gos 
rung ty nes, žiū rė si me, ku riais žai dė jais 
ga li me pa pil dy ti ko man dą. Kol kas dar 
nie kas ne sku ba pa si ra ši nė ti nau jų su tar-
čių. Aiš ku tik tiek, kad bent ku riam lai kui 
už si da rys Uk rai nos ir Ru si jos krep ši nio 
rin kos, tad ne ma žai spor ti nin kų bei tre-
ne rių liks Lie tu vo je. Ži no me, ką tu ri me 
to bu lin ti ir ku ria link me pri va lo me dirb-
ti. No ri si ki tą se zo ną tu rė ti bent 6 ar 7 
itin pa jė gius spor ti nin kus, ku rie aikš tė je 

ati duo tų jė gas ne tik puo li me, bet ir gy ny-
bo je“, – kal bė jo R. Šli vins kas.

Jis taip pat tei gė be si ti kin tis, kad pri va-
tūs rė mė jai ir ra jo no Sa vi val dy bė to liau 
rems ko man dą bei pa dės šiai siek ti per-
ga lių. Eki pos va do vas vy lė si, jog ar tė jant 
rin ki mams ki to se zo no biu dže tą pa vyks 
su rink ti šiek tiek leng viau nei anksčiau.

Nors vy rų eki pos se zo nas bai gė si, bet 
ko man dos jau ni mas – maž daug 130 krep-
šininkų – vis dar tę sia sa vo pa si ro dy mus 
įvai rio se vai kų ly go se. R. Šli vins kas ra gi no 
vil ka viš kie čius taip pat ak ty viai pa lai ky ti 
au gan čią jau ną ją „Per lo“ pa mai ną.

Jau ry toj Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries 
pa grin di nė je mo kyk lo je vyks Moks lei vių 
krep ši nio ly gos še šio likt fi na lio eta pas, 
ku ria me ke tu rio lik me čiai „Per liu kai“ iki 
dvie jų per ga lių žais su var žo vais iš Klai pė-
dos. Rung ty nių pra džia – 12 val.

Sek ma die nį, ba lan džio 3 d., nuo 10 
val., Vil ka viš kio spor to ir pra mo gų cent re 
„Man tin gos vai kų ly go je“ žais net dvi „Per-
liu kų“ eki pos – gi mu sie ji 2009 m. ir dvejais 
me tais vy res ni vai kai.

„Per lo“ se zo nas – sta tis ti kos veid ro dy je TRUMPAI

PRE VEN CI JA
Vyk dant pre ven ci ją prieš gais rus ug nia ge-
siams gel bė to jams tal kins ir po li ci jos ko mi-
sa ria to bend ruo me nės pa rei gū nai. Jie drau-
ge su ug nia ge siais vyk dys tiks li nes ak ci jas, 
ku rių me tu nu sta tys žmo nes, gy ve nan čius 
tam  ne pri tai ky to se vie to se, ir pa si rū pins, 
kad jiems bū tų su teik ta  so cia li nė pa gal ba 
bei ma ži na ma žū ties gais re ri zi ka. Bend-
ruo me nės pa rei gū nai taip pat or ga ni zuos  
su si ti ki mus se niū ni jo se, kur skelbs  in for-
ma ci ją apie gais rų pre ven ci ją.

APIE VAIS TI NĖ LES
Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri ja per kė lė 
nau jos komp lek ta ci jos pir mo sios pa gal bos 
rin ki nių vai ruo to jams at nau ji ni mo prie-
vo lę iki 2023 m. sau sio 1 d. Spren di mas 
priim tas įver ti nus mil ži niš ką me di ci ni nių 
prie mo nių po rei kį Uk rai no je. Praė ju sių 
me tų pa bai go je bu vo skelb ta, kad nau jos 
komp lek ta ci jos vais ti nė lė mis vai ruo to jai 
pri va lės ap si rū pin ti iki ba lan džio 1 d. Ter-
mi ną nu kė lus pa skelb ta ir tai, kad jam pa si-
bai gus vai ruo to jai ne pri va lės pirk ti nau jų 
vais ti nė lių – pa kaks tam tik ro mis prie mo-
nė mis pa pil dy ti jau tu ri mas.

]

]
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SIŪLOME PARAGAUTI

Tiems, kas ne mėgs ta la bai 
sal džių pa tie ka lų, siū lo me 
„Tin gi nio“ re cep tą su sū riais 
kre ke riais. Jie „pri ge si na“ 
sal du mą ir su tei kia de ser-
tui ki to kį po sko nį. Be to, šis 
„Tin gi nys“ nuo sa vo tra di ci nio 
„bro lio“ ski ria si tuo, kad jį 
ga mi nant de da mi ne ka ka vos 
mil te liai, o ka va.

Ki toks „Tin gi nys“

PRO DUK TAI
200 g svies to,
250 g sau sai nių,
200 g sū rio sko nio kre ke rių,
in de lis (385 g) sal din to su tirš tin to 
pie no su ka va,
ra zi nų ar džio vin tų ab ri ko sų, rie šu-
tų (pa gal sko nį).

GA MI NI MAS
Sau sai nius ir krekerius su lau žy-

ki te ne di de liais ga ba lė liais. Rie šu-
tus smul kiai su ka po ki te ir su mai šy-
ki te su sau sai niais. Ten pat su dė ki te 
ra zi nas ar smul kiai su pjaus ty tus 
džio vin tus ab ri ko sus ir vis ką iš mai-
šy ki te.

Pri kais tu vy je iš tir pin ki te svies-
tą, į jį su pil ki te su tirš tin tą pie ną su 
ka va ir ge rai iš mai šy ki te.

Karš tą ma sę pil ki te ant sau sai-
nių su rie šu tais ir ra zi no mis ar 
džio vin tais ab ri ko sais, la bai ge rai 
iš mai šy ki te, kad vi si sau sai niai pa si-
deng tų to ly giai. Ma sę su dė ki te į ke-
pi mo po pie riu mi iš klo tą gi les nį in-
dą, ge rai su spaus ki te šaukš tu, kad ji 
tap tų kuo vien ti ses nė ir stan des nė.

Dė ki te nak čiai į šal dy tu vą, kad 
ga mi nys su sting tų ir sau sai niai su-
ger tų kre mą.

Sus tin gu sį „Tin gi nį“ išim ki te iš 
for mos ir su pjaus ty ki te ga ba lė liais. 
Jei pa lai ky si te die ną ki tą, de ser tas 
dar ge riau su bręs ir bus su bti les nio 
sko nio.

Ska naus!
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Ky ji ve gy ve ni mas nė ra sau gus
Atkelta iš 9 p.

 Tai kė į ka ri nę ga myk lą
Su ži no jęs, jog už pu sant ro ki lo met-

ro nuo hos te lio yra na mas, ku rį ap-
grio vė ra ke tos spro gi mas, nu sku bė jau 
te nai.

Prie na mo sto vė jęs vie nas jo gy ven-
to jas, ne no rė jęs pa si sa ky ti sa vo pavar-
dės, pa pa sa ko jo, jog trys mas ko lių pa-
leis tos ra ke tos bu vo skir tos su nai kin ti 
ne to li esan tį pa sta tų komp lek są, ku ris 
so viet me čiu va di no si Pet rovs kio ka ri-
nė ga myk la. Jo je bu vo ga mi na mos ra ke-
tos bei op ti kos prie tai sai. Uk rai nos ka ri-
nės pa jė gos vi sas tris ra ke tas nu mu šė. 
Vie na iš jų nu kri to ša lia vais ti nės, ant-
ra – ne to li bu vu sios ga myk los, o tre čia 
pa tai kė į vie ną vir šu ti nio aukš to bu tą.

„Tai bu vo ma no kai my nas, 84 me tų 
pa si li go jęs pen si nin kas, ku ris pa skel-
bus oro pa vo jų at si sa kė leis tis į slėp tu-
vę. Jei aš bū čiau ta da li kęs gre ti ma me 
sa vo bu te, grei čiau siai ir gi bū čiau žu-
vęs“, – tvir ti no pa sa ko to jas. Sus ki lus 
na mo sie noms vi si gy ven to jai įsi kū rė 
šalia esančios mo kyk los spor to sa lė je.

Kris da ma ra ke ta su ski lo į dvi da lis, 
ma žes nio ji sprog da ma ap ga di no gre ti mo 
na mo sto gą, da lį bal ko nų, iš dau žė lan gus. 
Nuo smū gio ban gos lan gai iš du žo ir ki tuo se 
še šiuo se na muo se.

No rė da mas pa tek ti į laip ti nę vi sų pir-
ma tu ri praei ti pro kie me sty ran čią griu-
vė sių krū vą, pa skan di nu sią ke tu rias prie 
na mo sto vė ju sias ma ši nas. Du vir šu ti niai 
laip ti nės aukš tai nu sė ti ply tų bei ce men to 
nuo lau žų – taip, kaip ir ko ri do rius prie žu-
vu sio jo bu to.

]

Įžen gus į bu tą dvelk te li šal tas vė jo gū-
sis. Prieš kam ba ry je nu vir tu si ly gi ni mo len-
ta ir nu rie dė jęs ly gin tu vas, nu kri tę marš-
ki niai, ku rie tik riau siai bu vo pa dė ti ant 
len tos ly gin ti.

Vir tu vė je, ant grin dų, guli lan go rė mai, 
par vir tęs sta las ir kė dė, nu kri tu si vie na 
spin te lė, mik ro ban gų kros ne lė, ša lia mė-
to si ar ba ti nu kas, ke lios lėkš tės, puo du kas, 
pus ke pa lis duo nos, ar ba tos pa ke lis, šiukš-
lių ki bi ras. Vi sur pil na stik lų, me džio ir 

ce men to nuo lau žų. Mie ga ma ja me, ant 
grin dų, par vir tęs tuš čias paukš čiu ko nar-
ve lis, sta li nė lem pa, rū bai, mė to si kny gos, 
su jauk ta pa ta ly nė. Ant sie nos už tat vis dar 
ka bo įrė min tas dip lo mas bu to šei mi nin-
kui už ge rą dar bą. Šios padėkos fo tog ra-
fuo ti ran ka nepakilo...

El do ra das BUT RI MAS
Spe cia liai iš Ky ji vo

(Bus daugiau)

Ra ke ta nu kri to į keturioliktą šio na mo aukš tą ir už mu šė pen si nin ką. 
Autoriaus nuotr.  

S

Atkelta iš 2 p.

So cia li nių ak ci jų da ly viai
Vil ka viš kio TVIC ir SDG bend ra dar bia-

vi mas pra si dė jo nuo pastarosios įmo nės 
ge ne ra li nio di rek to riaus Eduar do Ja so ini-
cia ty vos pa rem ti Vil ka viš kio mies to laik-
ro džio sta ty bas. Šiam pro jek tui bend ro vė 
SDG sky rė 10 tūkst. eu rų ir ta po me ce na te. 
Įmo nė re mia įvai rius kul tū ros ren gi nius 
ir įstai gas bei re gio nams svar bias vie tas, 
to dėl yra pri si dė ju si ir prie sig na ta ro Jo-
no Vai lo kai čio pa mink lo pastatymo jo tė-
viš kė je Sin tau tuo se (Ša kių r. sav.), ir prie 
skulp tū ri nės kom po zi ci jos „Sim bo liai lai-
ke“, skir tos įam žin ti kal bai ir žmo gaus pa-
ži ni mo ke liui, at sta ty mo. Pri min si me, kad 
kompozicija sto vi Ša kiuo se ir daž niau siai 
va di na ma tie siog mer gai tės skulp tū ra.

Dar bų sau gos įmo nė vyk do įvai rias 
bend ruo me nei skir tas so cia li nes ak ci jas. 
Ba lan džio 28 d. or ga ni zuo ja Pa sau li nei dar-
buo to jų sau gos ir svei ka tos die nai skir tus 
ren gi nius, Rug sė jo 1-osios pro ga ap rū pi na 
vi sus Lie tu vos kai mo mo kyk lų pir mo kus 

] švie są at spin din čio mis lie me nė mis bei at-
švai tais. SDG taip pat vyk do ak ci ją „Ka lė di-
nės vai kų sva jo nės“, kai glo bos na muo se 
gy ve nan tys vai kai už su kur tus at vi ru kus 
gau na at ly gį, o jų sva jo nė įtrau kia ma į Ka-
lė di nių sva jo nių re gist rą ir vai kai tu ri ga li-
my bę gau ti iš sva jo tą daik tą.

Vyk do mo ky mus
B. Bru so kie nė pa sa ko jo, kad įmo nė 

or ga ni zuo ja pla taus spekt ro gais ri nės sau-
gos, ap lin ko sau gos, ener ge ti kos, sta ty bos 
tech ni nės prie žiū ros ir ki tų sri čių kon tak-
ti nius ir nuo to li nius mo ky mus. SDG taip 
pat vyk do dar buo to jų sau gos ir svei ka tos 
tar ny bos funk ci jas, pro fe si nės svei ka tos 
prie žiū rą, at lie ka dar buo to jų sau gos ir 
svei ka tos au di tus, sta ty bos sau gos ir svei-
ka tos koor di na to riaus funk ci jas, duo me-
nų ap sau gos pa rei gū no funk ci jas, tei kia 
pa slau gas prieš gais ri nės ir ci vi li nės sau-
gos, ap lin ko sau gos ir pan. klau si mais. Vi-
sa tai pa de da už tik rin ti sėk min gą įmo nių 
– šios bend ro vės klien čių – veik lą.

SDG yra su kū ru si pro gra mą „Esau ga“, 

ku ria nau do jan tis ga li ma nuo to li niu bū du 
inst ruk tuo ti dar buo to jus, su pa žin din ti juos 
su nau jais sau gos ir svei ka tos įmo nė je do-
ku men tais. Taip pat vi sa da yra ga li my bė 
pa tiems dar buo to jams pa si tik rin ti ir pri si-
min ti, kaip sau giai dirb ti. Tam pa kan ka vos 
ke lių pa spau di mų iš ma nia ja me te le fo ne.

Pan de mi ja ir ka ras Uk rai no je ke lia pa-
pil do mą stre są vi siems, to dėl ypač ak tua lus 
ta po psi cho so cia li nių ri zi kos veiks nių dar-
bo vie tė se iš ty ri mas ir įver ti ni mas. Pa ty rę 
SDG psi cho lo gai at lie ka įmo nių mik rok li ma-
to ty ri mus ir tei kia re ko men da ci jas, kaip su-
ma žin ti dar buo to jų pa ti ria mą stre są.

Pro fe si nės svei ka tos spe cia lis to pa slau-
ga – tai nau jus įpro čius įmo nė se for muo-
jan ti pa slau ga, ska ti nan ti dar buo to jus 
per gal vo ti dar bo re ži mą ir sė di mą dar bą 
pa da ry ti la biau jud rų. SDG pro fe si nės svei-
ka tos spe cia lis tai ruo šia įmo nėms svei ka-
tin gu mo pro gra mas, ku rios pa de da su kur-
ti svei ką kon ku ren ci ją tarp dar buo to jų, 
skai čiuo jan čių nuei tus žings nius, da ran-
čių mankš tas per per trau kė les.

Užsk. 662

Ne mo ka mos kon sul ta ci jos dar bų sau gos 
klau si mais

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

AKTUALIA TEMA

Dovanoja 
šuniukus ir kačiukus.
Tel. 8 640 64 466, www.mgma.lt
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6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Detektyvas 

Monkas“. 13 s.
9.40 Ser. „Komisaras 

Reksas“. 12 d. 9 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir 

ginti“. 398 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“. 8 d. 8 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

5 d. 122 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Dok. f. „Kartu iki 

pergalės“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Amerikos 

dvelksmas“. 4 s.
24.00 Kartojimai.

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

Monkas“. 2 d. 1 s.
9.40 Ser. „Komisaras 

Reksas“. 12 d. 10 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir 

ginti“. 399 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“. 8 d. 9 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

5 d. 123 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 Ser. „Amerikos 

dvelksmas“. 5 s.
24.00 Kartojimai.

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

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

Reksas“. 12 d. 11 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir 

ginti“. 400 s.
11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 Mano geriausias 

draugas (kart.).
12.30, 13.00 Istorijos 

perimetrai.
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“. 8 d. 10 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

5 d. 124 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. „Amerikos 

dvelksmas“. 6 s.
24.00 Kartojimai.

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

Monkas“. 2 d. 3 s.
9.40 Ser. „Komisaras 

Reksas“. 12 d. 12 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir 

ginti“. 401 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“. 8 d. 11 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

5 d. 125 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. „Asmens 

sargybinis“. 1 s.
0.10 Kartojimai.

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

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

Reksas“. 13 d. 1 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir 

ginti“. 402 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“. 8 d. 12 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

5 d. 126 s.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 V. f. „Stivas Džobsas“. 

Biografinė drama. 
2015 m. Rež. Danny 
Boyle.

1.05 V. f. „Katynė“. Istorinė 
drama. 2007 m. Rež. 
Andrzej Wajda.

3.05 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Vartotojų kontrolė 

(kart.).
7.00 Ryto garsai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Dok. ser. „Tuoktuvių 

žaidimai“.
12.35 Dok. ser. „Mėlynoji 

planeta 2“.
13.30 Ser. „Jaunasis 

Montalbanas“. 1 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. „Dėl viso pikto“. 

Romantinė komedija. 
2017 m. Rež. Carine 
Tardieu. Prancūzija, 
Belgija.

0.45 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. „Afrika“.
12.55 Dok. ser. „Žalioji 

planeta“.
13.50 Ser. „Mis Marpl“. 4 s.
15.30, 18.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Duokim garo!
18.00 Savaitė su „Dviračio 

žiniomis“.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Ser. „Portofino“ 

viešbutis“. 3 s.
22.00 V. f. „Moters portre-

tas“. Melodrama. 1996 
m. Rež. Jane Campion.

0.25 Kartojimai.

6.00, 15.00 Animac. ser.
7.00 „Ukraina 24“.
8.30 „Spintos šou su 

„Vinted“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Likimo pinklės“.
12.00 Ser. „Nuodėminga 

žemė“.
13.00 Ser. „Beširdė“.
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. „Samdomas 

žudikas. Nuodėmių 
atleidimas“. 
Rumunija, Ukraina, 
JAV, kriminalinis 
veiksmo trileris, 
2015. Rež. Keoni 
Waxman.

0.25, 4.00 Ser. „Bulis“.
1.30 Ser. „Elementaru“.
2.30 Ser. „Pasirodymas“.
3.30 Ser. „Ką mes 

veikiame šešėliuose“.
5.00 Ser. „Moderni šeima“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
7.00 „Ukraina 24“.
8.30 „Spintos šou su 

„Vinted“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Likimo pinklės“.
12.00 Ser. „Nuodėminga 

žemė“.
13.00 Ser. „Beširdė“.
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. „Nesuvokiama 

grėsmė“. JAV, dra-
minis trileris, 2010. 
Rež. Gregor Jordan.

0.25, 3.55 Ser. „Bulis“.
1.25 Ser. „Elementaru“.

2.25 Ser. „Pasirodymas“.
3.25 Ser. „Mažieji genijai“.
4.55 Ser. „Moderni šeima“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
7.00 „Ukraina 24“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.

10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Likimo pinklės“.
12.00 Ser. „Nuodėminga 

žemė“.
13.00 Ser. „Beširdė“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Gero vakaro 

šou“.
20.30 Ser. „Tautos 

tarnas“.
21.00 Ser. „Prakeikti IV“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Žala“. Kanada, 

JAV, veiksmo filmas, 
2009. Rež. Jeff King.

0.50, 4.15 Ser. „Bulis“.
1.45 Ser. „Elementaru“.
2.45 Ser. „Pasirodymas“.
3.45 Ser. „Mažieji genijai“.
5.10 Ser. „Moderni šeima“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
7.00 „Ukraina 24“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Likimo pinklės“.
12.00 Ser. „Nuodėminga 

žemė“.
13.00 Ser. „Beširdė“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Tautos 

tarnas“.
21.00 Ser. „Prakeikti IV“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „12 galimybių 2. 

Perkrauta“. JAV, 
veiksmo trileris, 
2013.

0.20, 3.55 Ser. „Bulis“.

1.25 Ser. „Elementaru“.
2.25 Ser. „Pasirodymas“.
3.25 Ser. „Mažieji genijai“.
4.55 Ser. „Moderni šeima“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
7.00 „Ukraina 24“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Likimo pinklės“.
12.00 Ser. „Nuodėminga 

žemė“.
13.00 Ser. „Beširdė“.
16.00, 18.30 Žinios.

16.30 TV Pagalba.
17.55 „Namų idėja su IKEA“.
19.30 Animac. f. „Karališka 

drąsa“. JAV, 2012.
21.15 V. f. „Robotų žemė“. 

Bulgarija, Kanada, 
Ispanija, JAV, moks-
linės fantastikos 
veiksmo trileris, 
2014.

23.35 V. f. „Užtikrintas 
teisingumas“. JAV, 
veiksmo drama, 
2014.

1.40 Kartojimai.

6.00 Animac. ser.
7.00 „Ukraina 24“.
9.00 „Amžius ne riba“.
9.30 „Sveikata.lt“.
10.00 „Virtuvės istorijos“.
10.30 „Gardu Gardu“.
11.00 „Penkių žvaigždučių 

būstas“.
11.30 „Tylūs geradariai. 

Tvarumo istorijos“.
12.00 Dok. ser. „Laukinė 

Naujoji Zelandija“.
13.05 Dok. ser. „Laukinė 

Patagonija“.
14.10 V. f. „Napoleonas“. 

Nuotykių filmas, 
1995.

15.55 V. f. „Kadetė 
Kelė“. Kanada, JAV, 
komedija, 2002.

18.00 „Spintos šou su 
„Vinted“.

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

meistrai“. Prancūzija, 
JAV, kriminalinis 
trileris, 2013.

23.55 V. f. „Miegalius“. 
Kanada, JAV, mistinis 
trileris, 2018.

1.45 Kartojimai.

6.00 Animac. ser.
7.00 „Ukraina 24“.
9.00 „Svajonių ūkis“.
9.30 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal 

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

Naujoji Zelandija“.
13.05 Animac. f. „Didžioji 

kelionė“. JAV, 2019.
13.05 Animac. f. „Gnomai“. 

Didžioji Britanija, JAV, 
2017.

14.50 V. f. „Greitis 2: laivo 
užgrobimas“. JAV, 
kriminalinis veiksmo 
filmas, 1997.

17.20 „Lietuvis pas lietuvį“.
18.30 Žinios.
19.30 „Lietuvos talentai“.

22.00 V. f. „Rembo. Pasku-
tinis kraujas“. JAV, 
trileris, 2019.

0.00 Kartojimai.

6.05, 12.35 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.00, 13.30 
„Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 
Ser. „Kalnietis“.

10.30 Dok. ser. 
„Brazilija – 
gamtos istorija“.

11.35, 17.30 
Ser. „Mentalistas“.

17.00 Info diena.
18.30 Betsafe-LKL 

čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ 
– Vilniaus „Rytas“.

21.00 V. f. „Rokis“. 
1976 m. Veiksmo 
filmas. JAV. Rež. 
John G. Avildsen.

23.25 Kartojimai.

6.05, 12.35 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.00, 13.30 
„Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 
Ser. „Kalnietis“.

10.30, 18.25 
Ser. „Seklys ir 
Makaulė“.

11.35, 17.30 
Ser. „Mentalistas“.

17.00 Info diena.
19.30, 2.35 

Ser. „Akloji zona“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Rokis 2“. 

1979 m. Veiksmo 
filmas. JAV. Rež. 
Sylvester Stallone.

23.25 V. f. „Rokis“ (kart.).
1.45 Ser. „Strėlė“.

6.05, 12.35 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.00, 13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 
Ser. „Kalnietis“.

10.30 Ser. „Seklys ir 
Makaulė“.

11.35, 17.30 
Ser. „Mentalistas“.

17.00 Info diena.
18.30 Betsafe-LKL 

čempionatas. 
Prienų „Labas Gas“ 
– Alytaus „Dzūkija“.

21.00 V. f. „Rokis 3“. 1982 
m. Veiksmo filmas. 
JAV. Rež. Sylvester 
Stallone.

23.05 V. f. „Rokis 2“ 
(kart.).

1.30 Ser. „Strėlė“.

6.05, 12.35 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.00, 13.30 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 
Ser. „Kalnietis“.

10.30 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos“.

11.35, 17.30 
Ser. „Mentalistas“.

17.00 Info diena.
18.25 Ser. „Seklys ir 

Makaulė“.
19.30, 1.55 

Ser. „Akloji zona“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Rokis 4“. 1985 

m. Veiksmo filmas. 
JAV. Rež. Sylvester 
Stallone.

22.50 V. f. „Rokis 3“ (kart.).
0.55 Ser. „Strėlė“.

6.05 Ser. „CSI. Majamis“.
7.00, 12.35 

„Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 
Ser. „Kalnietis“.

10.30, 18.25 
Ser. „Seklys ir 
Makaulė“.

11.35, 17.30 
Ser. „Mentalistas“.

17.00 Info diena.
19.30, 20.30 

„Amerikietiškos 
imtynės“.

21.30 V. f. „Rokis 5“. 1990 
m. Veiksmo filmas. 
JAV. Rež. John G. 
Avildsen.

23.40 V. f. „Rokis 4“ 
(kart.).

1.30 Ser. „Strėlė“.

6.00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

7.00, 11.15 „Negyvenamo-
se salose su Beru 
Grilsu“.

8.00 „Pričiupom!“
9.00 Sveikatos kodas.
10.05 Dok. ser. „Brazilija – 

gamtos istorija“.
12.25 „Padėtis nevaldoma. 

Žmonijos katastrofos“.
13.40 „Pragaro virtuvė“.
14.40 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 Betsafe-LKL 

čempionatas. „Pieno 
žvaigždės“ – „Uniclub 
Casino – Juventus“.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.00 V. f. „Rokis Balboa“. 

2006 m. Veiksmo 
filmas. JAV.

0.05 V. f. „Nuo sutemų 
iki aušros“. 1996 m. 
Siaubo trileris.

2.15 Kartojimai.

6.00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

7.00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras „Pasaulio 
taurė 2021“.

8.00 „Varom!“
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų ko-

mandinis čempionatas.
10.05 Dok. ser. „Brazilija – 

gamtos istorija“.
11.15 „Negyvenamose salo-

se su Beru Grilsu“.
12.10 „Padėtis nevaldoma. 

Žmonijos katastrofos“.
13.20 „Pragaro virtuvė“.
14.20 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 Betsafe-LKL čem-

pionatas. Jonavos 
„CBet“ – „Žalgiris“.

19.30 Ser. „Juodasis sąrašas“.
20.30 Ser. „Atsarginis 

prezidentas“.
21.30 Ser. „Sūnus paklydėlis“.
22.30 Ser. „Narkotikų 

prekeiviai. Meksika“.
23.45 Kartojimai.
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6.00, 21.00 
Ser. „Rimti reikalai 
4“.

6.30 KK2 penktadienis 
(kart.).

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.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
22.30 V. f. „Prezidento 

apiplėšimas“. 2019 
m. Trileris. JAV. 
Rež. Mark Steven 
Johnson.

0.25 Ser. „Paskutinis 
laivas“.

1.25 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“.
10.10 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
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. „Agentė“. 

2019 m. Trileris. 
Prancūzija, Izraelis, 
Vokietija, JAV, Didžioji 
Bri. Rež. Yuval Adler.

0.50 Ser. „Paskutinis 
laivas“.

1.45 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“.
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 Šeškinės 20. 

Giedriaus ir Džiugo 
šou.

22.30 V. f. „Susišaudy-
mas“. 2007 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 
Rež. Michael Davis.

0.15 Ser. „Paskutinis 
laivas“.

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, 3.05 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 Bučiuoju. Rūta.
22.30 V. f. „10 000 metų 

prieš Kristų“. 2008 m. 
Nuotykių filmas. Pietų 
Afrika, JAV.

0.35 Ser. „Paskutinis laivas“.
1.30 V. f. „Susišaudymas“ 

(kart.).
4.35 Alchemija. VDU karta.
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“.
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 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Dingusioji“. 

2020 m. Trileris. 
JAV. Rež. Peter 
Facinelli.

23.20 V. f. „Ypatinga 
užduotis“. 2008 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 
Rež. Isaac Florentine.

1.15 Kartojimai.

6.30 Animac. ser.
9.40 Animac. f. „Medžioklės 

sezonas atidarytas 2!“
11.15 V. f. „Trys nindzės“. 

1992 m. Komedija. 
13.10 V. f. „Žaliasis žibintas“. 

2011 m. Veiksmo ir 
nuotykių filmas. JAV.

15.25 V. f. „Iš kur tu žinai?“ 
2010 m. Romantinė 
komedija. JAV.

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

prieš ateivius“.
21.20 V. f. „Kompanijos 

siela“. 2018 m. 
Komedija. JAV.

23.30 V. f. „Nenuspėjami“. 
2020 m. Siaubo 
komedija. JAV.

1.30 Kartojimai.

6.30 Animac. ser.
9.40 Animac. f. „Antroji 

džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu“.

11.30 V. f. „Laukinių žmonių 
medžioklė“. 2016 m. 
Komedija.

13.35 V. f. „Vyrai juodais 
drabužiais“. 1997 m. 
Veiksmo komedija. 
JAV.

15.25 V. f. „Adamsų 
šeimynėlės vertybės“. 
1993 m. Komedija. 
JAV. Rež. Barry 
Sonnenfeld.

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Aš matau tavo balsą.
21.15 V. f. „Pašėlęs Maksas. 

Įtūžio kelias“. 2015 m. 
Veiksmo ir nuotykių 
filmas. Australija, JAV. 
Rež. George Miller.

23.35 V. f. „Neprašyti 
svečiai“. 2015 m. 
Trileris. Kanada. Rež. 
Adam Massey.

1.25 Kartojimai.

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

TV parduotuvė.
6.30 Eko virusas.
7.00 Švarūs miestai – 

švari Lietuva.
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 20.50 
„Aiškiaregė“.

10.05, 3.00 
Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

11.10, 21.25 
Ser. „Neišsižadėk“.

12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00, 0.30 

„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

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 Alfa taškas.
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. „Mama“.
10.05, 3.00 

Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

11.10, 21.25 
Ser. „Neišsižadėk“.

12.30, 18.30, 23.00 
Alfa taškas.

14.00, 0.30 
„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.

16.25 Tvarios 
žuvininkystės gidas.

16.30, 23.30, 3.55 
#NeSpaudai.

17.30, 20.50 
„Aiškiaregė“.

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. „Mama“.
10.05, 3.00 Ser. „Netikėtas 

teisingumas“.
11.10, 21.25 Ser. „Neišsižadėk“.
12.30, 18.30, 23.00 

Alfa taškas.
14.00, 0.30 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 

Reporteris.
16.30, 23.30, 3.55 

Laikykitės ten.

17.30, 20.50 „Aiškiaregė“.

5.15, 13.00 Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30 

TV parduotuvė.
6.30 180° kampu.
7.00 „Gyvi“.
8.00 Ser. „Daktarė 

Kovalčiuk“.
9.00 Ser. „Mama“.
10.05, 3.00 Ser. „Netikėtas 

teisingumas“.
11.10, 21.25 Ser. „Neišsižadėk“.
12.30, 18.30, 23.00 

Alfa taškas.
14.00, 0.30 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
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“.

5.15, 13.00 
Nauja diena.

6.15, 12.15, 2.30 
TV parduotuvė.

6.30 Istorija gyvai.
7.00 „Gyvi“.
8.00 Ser. „Daktarė 

Kovalčiuk“.
9.00 Ser. „Mama“.
10.05, 3.00 

Ser. „Netikėtas 
teisingumas“.

11.10, 21.25 
Ser. „Neišsižadėk“.

12.30, 18.30, 23.00 
Alfa taškas.

14.00, 0.30 
„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

15.00, 19.00, 1.30, 
4.35, 5.20 
„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“.

6.00, 7.00 Ser. „Daktarė 
Kovalčiuk“.

8.00 Vyrų šešėlyje.
8.30 Eko virusas.
9.00, 4.20 

„Aiškiaregė“.
10.00, 17.30, 5.35 

Vantos lapas.
10.30, 5.10 

Istorija gyvai.
11.00 Švarūs miestai – 

švari Lietuva.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00, 23.00 

Ser. „Teisingumo 
agentai“.

14.00, 1.00 
Ser. „Pėdsakas“.

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“.
21.30 Dok. f. „Aikštė“.

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 Bušido ringas.
11.00 180° kampu.
11.30 Švyturių žmonės.
12.00, 23.00 

Ser. „Teisingumo 
agentai“.

14.00, 1.00 Ser. „Pėdsakas“.
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. „TV daktaras“.
8.25 Dok. ser. „Dizainas“.
9.25 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Kas geresnio, 

kaimyne?
12.20 Euromaxx.
12.45 Fokusas.
13.40 Duokim garo!
15.00 Istorijos detektyvai.
16.40 Minčiukų palėpė.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Pasivaikščiojimai.
19.30 Dok. f. „Elliotas 

Ervittas. Tyla 
skamba gerai“.

20.25 Krepšinis. Europos 
taurė. A grupė. 
Hamburgo „Towers“ 
– Panevėžio 
„Lietkabelis“.

22.30 3 minutės iki 
muzikos.

22.33 Dok. ser. „Biografija. 
KISStorija“. 1 d.

24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50 Dok. ser. „TV daktaras“.
8.20 Dizaino dokumentika.
8.30, 12.50 Stop juosta.
9.25 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Vilniaus sąsiuvinis.
12.20 Smalsumo genas.
13.45 7 Kauno dienos.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 Dok. f. „Elliotas 

Ervittas. Tyla 
skamba gerai“.

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. „Amerikos 

pasirinkimas. 
2020 m.“ 2 d.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 64-ieji GRAMMY 

apdovanojimai.
0.30 Dabar pasaulyje.
0.55 DW naujienos rusų 

kalba.
1.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 (Ne)emigrantai.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50 Erdvės menas.
8.20 Dizaino dokumentika.
8.30, 12.50 Širdyje lietuvis.
9.25 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Menora.
12.20 Kelias.
13.45 Čia – kinas.
14.15 Veranda.
14.45, 19.30 Dokumentika.
16.40 Mano geriausias 

draugas.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Smalsumo genas.
20.20 Magijos mokslas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.25 Krepšinis. Europos 

taurė. Bolonijos 
„Metropolitans 
92“ – Panevėžio 
„Lietkabelis“.

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 Erdvės menas.
8.20 Dizaino dokumentika.
8.30, 12.50 Kultūringai su 

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

švariau.
13.45 Teatro biografijos.
14.45, 19.30 Dokumentika.
15.35 Magijos mokslas.
16.40 Dok. ser. „Po laukinę 

gamtą“.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Seselė Beti“.
19.00 Veranda.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Elito kinas. V. f. 

„Mano nuostabioji 
Vanda“. Komiška 
drama. 2020 m.

23.25 Čia – kinas.
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, 15.45 

Animac. ser.
7.50 Dainų dainelė 

2022.
9.25 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Mūsų rusų gatvė.
12.20 Dok. ser. „Atrakinti 

praeitį“.
12.50 Knygų savaitė 

2022.
13.45 Zachor. Atsimink.
14.45, 16.40 Dokumentika.
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. „Trumanas“. 
Drama. 2015 m. 
Rež. Cesc Gay. 
Ispanija, Argentina.

23.15 Grupė „Baltos 
varnos“ ir styginių 
kvartetas. 

0.30 DW naujienos rusų 
kalba.

0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Auksinis protas.
7.20 Magijos mokslas.
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, 14.00, 16.00, 19.30 

Dokumentika.
13.30 Euromaxx.
14.15 V. f. „Viesulas. 

Ari atvykimas“.
17.00 Veranda.
17.30 Knygų savaitė 2022.
18.30 Teatro biografijos.
19.25 Vizionieriai.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 Kine kaip kine.
21.30 Dok. f. „El Padre 

Medico“.
23.15 Koncertas „Dangus 

virš Dniepro“.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.25 Kartojimai.

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

kaimyną.
10.30 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Verbų sekmadienis. 

Šv. Mišios iš 
Vilniaus Bernardinų 
bažnyčios.

13.50 V. f. „Mano gyveni-
mas kaip abėcėlė“.

15.30 Minčiukų palėpė.
16.00 Dainų dainelė 2022.
17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.25 Dok. f. „Mylėti ir 

atleisti. Monsinjoras 
K. Vasiliauskas“.

20.00 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 3 minutės iki koncerto.
21.03 Vienos filharmonijos 

orkestro koncertas 
Zalcburgo festivalyje.

22.50 Vien tik Piazzolla.
23.30 Kartojimai.

12  /  TV programa
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Užsk. 2014

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          

Užsk. 41

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

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

● VARIKLIO REMONTAS
● VAŽIUOKLĖS REMONTAS
● KOMPIUTERINĖ DIAGNOSTIKA 
● PASKIRSTYMO DIRŽELIŲ IR 
    GRANDINĖS KEITIMAS 
● SANKABOS REMONTAS
● PAVARŲ DĖŽIŲ KEITIMAS
● DUSLINTUVŲ REMONTAS
● STABDŽIŲ REMONTAS

Birutės g. 13, Vilkaviškis 
Tel. 8 602 15 026. 

Užsk. 575

Vištos, vištaitės! 
Balandžio 7 d. (ket vir ta die nį) prekiaus Kaišiadorių r. paukštyno vakcinuotomis 
rudomis, gerai kiaušinius dedančiomis vištomis ir 3–6 mėn. įvairių spalvų 
vištaitėmis. Prekiaus lesalais. Priimami užsakymai UAB Rumšiškių 
paukštyno išperintiems vienadieniams 2–3 sav. ir 1–1,5 kg sveriantiems 
vakcinuotiems mėsiniams viščiukams įsigyti. Galima užsisakyti mėsinių 
kalakučiukų, žąsiukų, ančiukų ir dedeklių viščiukų.
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

Užsk. 664

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

♦ 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 – 

pilnai sudega!

Anglys ir
medžio 
briketai

Užsk. 3425

Užsk. 663
● 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

Užsk. 667

At lie ka vi sus lauko, vi daus 
ap dai los, fa sa do, sto gų den-
gi mo, sta liaus, san tech ni kos, 
tvo rų, pa ma tų įrengimo ir ki-
tus dar bus. At si ve ža sa vo dar-
bų ka ta lo gus su nuo trau ko mis, 
dar bams su tei kia ga ran ti ją. 
Iš ra šo do ku men tus. Mū sų kai-
nos Jus nu ste bins, o ko ky bę ga-
ran tuo ja me 19 me tų pa tir ti mi!

Tel. 8 699 16 478.  Užsk. 668

VIŠ TAI ČIŲ PRIS TA TY MAS Į NA MUS!
Prii ma mi už sa ky mai M. Ste-

po na vi čiaus ūkio (Kai šia do rių r., 
Žąs liai) jau noms, vak ci nuo toms 
5 mėn. įvai rių spal vų (ru dos, 
juo dos, rai bos, pil kos, bal tos) 
do mi nan tų veis lės, bal toms leg-
hor nų veis lės de dek lėms viš tai-
tėms įsi gy ti.
PRIS TA TY MAS  NE MO KA MAS.

Tel. už sa ky mams: 8 612 17 831, 
8 611 51 770. Užsk. 669

Norinčius prekiauti kviečiame registruotis Norinčius prekiauti kviečiame registruotis Norinčius prekiauti kviečiame registruotis 
tel. 8 699 47292tel. 8 699 47292

Mugė vyks Mugė vyks SENUKŲ aikštelėje, S. Daukanto g. 31. aikštelėje, S. Daukanto g. 31.

SODO MUGĖSODO MUGĖSODO MUGĖSODO MUGĖSODO MUGĖSODO MUGĖSODO MUGĖ
Vilkaviškyje 
balandžio 16 dieną

Užsk. 671

Ba lan džio 15 d., 18 val., Čyč-
kų kai mo bend ruo me nės na-
muo se šau kia mas vi suo ti nis 
ata skai ti nis bend ruo me nės 
na rių su si rin ki mas.

Dar bot var kė
1. 2021 m. fi nan si nė ata-

skai ta ir jos tvir ti ni mas.
2. 2021 m. bend ruo me nės 

veik los ata skai ta ir jos tvir ti ni-
mas.

3. Ei na mie ji klau si mai.
Bend ruo me nės na rių da ly-

va vi mas bū ti nas. Užsk. 670

Užsk. 711
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Įvairias žolių sėklas ir jų mišinius.
Tel. 8 676 45 441.

543

Naują elektrinį masažinį čiužinį 
WELLNEO 3x1 (160 Eur).
Tel. 8 670 49 964.

175

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

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

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

341

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

Sukapotas malkas: drebulines, 
pušines – 43 Eur už erdm, 
juodalksnines – 47 Eur už erdm, 
beržines – 49 Eur už erdm, 
uosines – 55 Eur už erdm. 
Tel. 8 686 94 789.

49

Įvairias malkas (nuo 33 Eur už 
erdm). Gali sukapoti.
Tel. 8 659 52 203.

367

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

2133

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

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

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

2132

Malkų išpardavimas! Parduoda 
sausas skaldytas beržines, 
uosines, 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

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

1832

AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ 
VIŠČIUKAI! VIŠTAITĖS!
Priimami užsakymai AB 
„Vilniaus paukštyno“ mėsiniams 
broileriniams ROSS-308 ir COBB-
500 veislės vienadieniams 
viščiukams įsigyti. Parduodamos 
vakcinuotos įvairių spalvų 5 mėn. 
dedeklės vištaitės.
Tel. 8 611 51 770 (Alvitas).

623

Sekmadienias Kalvarijos turguje – 
karpiukus, plačiakakčius, amūrus, 
lynus tvenkiniams įžuvinti. 
Tel. 8 616 02 965.

677

UAB „Grupinis pirkimas“ AKCIJOS: 
baltarusiški akyto betono blokeliai 
(200x250x625 mm, 63 Eur už 
m³), stoginė ar sieninė dažyta 
skarda (nuo 7 Eur už m²), rudi 
cementiniai lakštai (625x1150 4,10 
Eur už vnt.), vata (nuo 1,05 Eur už 
m²), balta gipso kartono plokštė 
„Knauf“ (nuo 1,57 Eur už m²), 
polistireninis putplastis grindims 
EPS80 (69,20 Eur už m³), EPS100 
(80,60 Eur už m³), betonavimo 
tinklas (3,8x150x150, 3,40 Eur 
už vnt.), silikoninis dekoratyvinis 
tinkas KABE (nuo 3,50 Eur už 
m²), tvoros segmentai RAL8017, 
RAL6005, RAL7016 (nuo 15,50 
Eur už vnt.), tvoralentės dvipusio 
dažymo (nuo 0,80 Eur už m) 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

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

AKCIJA! Parduodame 1 tonos 
talpos konteinerius (35 Eur). 
Prekių kiekis ribotas. Dažų 
salonas, Vytauto g. 99, 
Vilkaviškis. Tel. 8 699 29 336.

710

Diskinę sėjamąją AMAZONE KG 301 
su freza. Tel. 8 614 46 533.

654

Javų kombainą VOLVO 830 
dalimis. Tel. 8 631 40 129.

678

Naujus motoblokus MTZ su 
priedais, grūdų malūnus, medžio 
apdirbimo stakles, malkų 
kapokles, sulčiaspaudes. Suteikia 
garantiją!
Tel. 8 611 22 032.

355

Sodą arba sklypą Vilkaviškyje 
statyboms.
Tel. 8 650 85 068.

688

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

1951

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

58

Visų markių automobilius, moto-
ciklus, keturračius bei įvairią 
rusišką techniką (traktorius, 
priekabas, motociklus, 
automobilius).
Tel. 8 644 15 555.

744

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

1615

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

1613

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

1990

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

1989

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

1991

Traktorių MTZ, T-25, javų 
kombainą, grūdų sėjamąją, 
vandens cisterną. 
Tel. 8 630 93 471.

630

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

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

1

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

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

15 a sklypą A. Vaičiulaičio g. 
6, Vilkaviškyje, netoli Šiaurės 
gatvės (atlikti geodeziniai 
matavimai, išpiltas juodžemiu, 15 
000 Eur). Tel. 8 689 80 393.

580

1 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
prie kelio, Stirniškių k., Vilkaviškio 
r. (6 000 Eur). 
Tel. 8 624 65 456.

672

2,7 ha dirbamos žemės 
Giedriuose (sklype yra įteisinta 
0,22 ha namų valda, miesto 
vandentiekis, kanalizacija, 
elektros linija, gamtinės dujos, 
žemė prieina prie vandeningo 
griovio, tinkama sodininkystei, 
daržininkystei). Tel.: 8 611 46 910,         
8 682 23 236.

613

7,55 ha iš 22,64 ha dirbamos 
žemės sklypo Augiškių k., 
Keturvalakių sen. (našumo 
balas 52,9, atlikti kadastriniai 
matavimai, nustatytos bendro 
naudojimo sąlygos). Likusi dalis 
išnuomojama.
Tel. 8 641 91 115.

354

Pigiai visureigį OPEL FRONTERA, 
300 l hidroforą su automatika, 
vandens siurblį, sukamą kardanu, 
5 kW elektros generatorių su 
valdymu, akselines, T-16 jėgos 
pavaras, starterį MTZ, titnago 
girnas, elektrinę pramoninę 
mėsmalę. Tel. 8 652 50 416.

673

Vasarines padangas 185/70 R14.
Tel. 8 670 49 964.

778

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

2098

ŠILTNAMIAI. Įvairaus dydžio.
Nemokamas pristatymas. 
Suteikia garantiją.
Tel. 8 608 90 070.

443

Elektrinį šakų ir gyvatvorių 
genėtuvą (4 m ilgio).
Tel. 8 656 10 316.

674

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

675

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška, svilinta – 3,60 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

Kiaulę skersti.
Tel. 8 619 57 641.

686

Vištaitės! Parduoda 4–5,5 mėn. 
raibas vištaites. Pristato į
namus. 
Tel. 8 685 78 204.

658

Skubiai – veršingą telyčią 
(veršiuosis birželio mėn.).
Tel. 8 642 60 919.

655

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

PARDUODA

PERKA
Trifazį malūną.
Tel. 8 601 93 685.

676

Traktorių T-40AM su inventoriumi 
ir buldozerio peiliu.
Tel. 8 693 46 807.

617

3,3 m sėjamąją AMAZON D-7 
(750 Eur), kombaino CLASS 
ratus (14,9-30, 2 vnt., po 220 
Eur), naudotas padangas 14,9-
30 (50 Eur) ir 10,50-15 (10 
Eur), 4 korpusų plūgą OVERUM 
(650 Eur),  3 korpusų plūgą 
KVERNELAND (750 Eur), 3 
m įsiurbimo žarną (100 mm 
diametro, 25 Eur).
Tel. 8 610 08 978.

679

Purkštuvą OP-200 (20 m, 
rankinis išlankstymas, siurblys 
3 kamerų, 900 Eur), 3 m 
prikabinamą germinatorių (600 
Eur), 3 m pakabinamas lėkštines 
akėčias arimo išmetimui lyginti 
(300 Eur). Tel. 8 613 22 043.

680

3 korpusų rusišką plūgą (250 
Eur), 3,6 m kultivatorių (320 
Eur), elektrinį malūną (220 Eur), 
aliumininį 3 t aruodą grūdams.
Tel. 8 699 68 780.

681

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

Šulinio žiedus bei dangčius. 
Atveža. Tel. 8 618 66 878.

442

Daugiamečių žolių sėklas, 
raudonus, rausvus, baltus 
dobilus, motiejukus, 
eraičinus,svidres, migles, 
liucernas, šunažoles, pašarinių 
žolių mišinius. Gamina mišinius 
pagal klientų užsakymus.
Prekiauja vejų žolių sėklomis.
Pristato nemokamai.
Tel. 8 699 12 631.

624

Įvairios paskirties bulves (turi 
kelių veislių). 
Tel. 8 618 22 415.

353

Šienainio ir šieno ritinius.
Tel. 8 620 52 207.

683

Žieminius kviečius.
Tel. 8 662 43 859.

682

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

2613

Vasarinius kviečius 'Quintus' (400 
Eur už t), avižas 'Syphony' (300 
Eur už t). Tel.: 8 631 00 196, 
8 612 88 391.

587

Užsk. 665

Užsk. 713
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Greitai ir gerai montuoja 
kokybiškus nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus, pristatomus 
kaminus (apšiltinti). Gamyba, 
montavimas, garantija. 
Tel. 8 683 75 879.

2018

Parduoda garstyčių, ridikų, 
daugiamečių žolių sėklas, 
išvalytus vasarinius miežius, 
kviečius, kvietrugius, avižas, 
mišinius, žirnius, pelėžirnius, 
vikius, belukštes avižas. Beicuoja, 
valo grūdus. Atvyksta į namus.
Tel. 8 630 94 069.

208

Dovanoja 6 a sodą „Žibutės“ 
bendrijoje, Kumečių kaime, 
Šeimenos seniūnijoje.
Tel. 8 682 25 602.

709

Dovanoja penkis vasarinius R14 
VW PASSAT ratus (185x65). 
Tel. 8 614 54 069.

700

Ūkyje reikalingas pagalbinis 
darbuotojas.
Tel. 8 699 09 488.

567

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas automobilvežio 
vairuotojas  dirbti Europoje.
Tel. 8 699 43 301.

639

Reikalinga darbuotoja dirbti 
autoplovykloje Vilkaviškyje.
Tel. 8 645 88 020.

701

Marijampolės savivaldybės 
Dovinės žemės ūkio bendrovė 
ieško veterinarijos gydytojo. 
Atlyginimas 2 000–2 600 Eur.
Tel. 8 615 39 486.

702

Reikalingas konsultantas 
arba selekcininkas, mokantis 
atlikti mėsinių kalakutų dirbtinį 
apvaisinimą.
Tel. 8 618 32 105.

703

Reikalingas traktorininkas, 
mokantis dirbti žemės ūkio 
darbus. Atlyginimas 1 500 Eur.
Tel. 8 655 14 338.

704

14 metų sėkmingai Švedijos 
rinkoje dirbant įmonė siūlo darbą 
statybininkams (betonuotojams, 
dažytojams, staliams-apdai-
lininkams, gipskartonio montuo-
tojams. Tel.: 8 699 46 527, 8 674 
43 556.

705

UAB „MAVISTA“ reikalingi 
santechnikai, vėdinimo sistemų 
montuotojai, vamzdynų 
suvirintojai elektra ir / arba 
dujomis. Atlyginimas 1 100–2 200 
Eur. Kreiptis darbo dienomis, 8–17 
val. Tel.: (8 343) 73 868, 
8 685 21 286.

706

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

36

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

183

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

130

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

876

UAB „Vilmilda“ – galvijus: bulius 
(iki 2,20 Eur už kg), telyčias 
(iki 1,90 Eur už kg), karves (iki 
1,70 Eur už kg), galvijus auginti 
(150–400 kg, iki 2 Eur už kg). 
Moka PVM priedą.
Tel.: 8 601 34 337,
        8 611 22 874.

50

Sendaikčius, ženkliukus, 
papuošalus, radijo imtuvus, 
fotoaparatus, nuotraukas, karo 
atributiką, laikrodžius, monetas, 
ragus, čirvinių blynų keptuves, 
kita. Atvyksta. 
Tel. 8 671 04 381.

687

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

25

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

33

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

2514

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

3049

Išsinuomotų žemės Gudkaimio, 
Šiaudiniškių, Klausučių, Dailučių 
kadastro vietovėse.
Tel. 8 622 98 008.

566

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

690

Valo kaminus.
Tel. 8 621 99 958.

691

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

63

Aplinkos ir sodybų priežiūra. 
Kerpa ir žemina tujas, pjauna žolę, 
pjauna malkas.
Tel. 8 637 33 271.

692

Ieško 70–80 metų moters, 
kuri sutiktų kartu pagyventi 
nuosavame name su vyriškiu, 
kuriam yra 78 metai ir reikia 
draugijos.
Tel. 8 617 99 448.

693

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

269

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

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

Valo kaminus, katilus, šildymo 
sieneles, židinius. Restauruoja 
kaminus. Dirba visomis savaitės 
dienomis. Ilgametė patirtis. 
Profesionalus darbas.
Tel.: 8 608 34 414,
        8 696 39 354.

106

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

295

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

370

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

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

420

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

2838

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

696

Tvarko aplinką, smulkina šakas, 
pjauna medžius.
Tel. 8 687 78 922.

563

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

2311

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

2031

Pjauna pavojingus medžius 
kapinėse ir sodybose. Turi 
reikiamus pažymėjimus. 
Parduoda įvairią pjautą medieną.
Tel. 8 688 70 707.

31

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

487

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

185

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

802

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

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

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

1873

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

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

660

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

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

694

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

Kapaviečių dengimas granito 
plokštėmis, paminklai. Lenkiškos 
kainos. 
Tel. 8 685 50 901.

366

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

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

212

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

27

Visoje apskrityje veža žvyrą, 
smėlį, skaldą (iki 25 t), paruošia 
pagrindus trinkelėms kloti, atlieka 
kasimo darbus, kasa tvenkinius, 
atlieka griovimo darbus, išveža 
atliekas, gruntą.
Tel. 8 683 84 660.

699

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

259

Atlieka smulkius remonto darbus, 
surenka ir atnaujina baldus, 
tvarko aplinką ir kita.
Tel. 8 681 41 225.

697

Atlieka apdailos darbus, glaisto, 
dažo, tapetuoja, montuoja 
gipskartonį, kloja dailylentes, 
laminatą ir kt.
Tel. 8 678 46 607.

453

Gamina virtuvės spinteles, 
spintas, miegamojo lovas, 
kušetes, tachtas ir kitus baldus. 
www.zenono.lt.
Tel. 8 612 59 149.

698

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

569

skelbimai / reklama  /  15
Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

DARBAS

ĮVAIRŪS

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės 
eina ir palieka. Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty 
gyva išlieka.
Dėl Vidmanto KAMINSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio 
žmoną Vidą, dukrą Jurgitą bei sūnų Vytautą su šeimomis.

Būbnaičiai, D. Viršilienė, Saukaičiai, Matulevičiai, Vizgirdai
707

Žmogus – tik žemės svečias ir turi jis sugrįžt namo. Sunku 
išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas niekados.
Nuoširdžiai užjaučiame Rūtą Matusevičienę ir jos šeimą dėl 
brangios mamos mirties.

E. Abraitienė, N. Šapokienė, Kalavinskai, Savaniakai 
708

UŽJAUČIAMEPERKA



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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S Jei gyvenimas būtų ištisa 
laimė, niekas negalėtų jos 
ištverti ir tada ji virstų pragaru 
žemėje. 

Džordžas Bernardas ŠO

Astrologinė prognozė / 04-04 – 04-10
Avi nams teks de rin ti as me ni-
nius no rus su ki tų žmo nių in te-
re sais, pri si tai ky ti ar ba šiek tiek 
ap kar py ti nu ma ty tus už mo jus. 
Svar bu nu ma ty ti sa vo veiks mus 
ir to pla no nuo sek liai lai ky tis.

Jau čiai pa jus, kad la bai stip rė ja 
įtam pa dar bo, vers lo rei ka lų, 
po li ti kos sri ty se. Sau go ki te 
re pu ta ci ją. Bū ki te dis cip li nuo ti 
ir sai kin gai dos nūs. Ne si vel ki te į 
avan tiū ras, ne ri zi kuo ki te tur tu.

Dvy niai pa jus ener gi jos sty gių, 
ma žės pa si ti kė ji mas sa vi mi. 
Vis gi rei kės su spė ti ne ma žai pa-
dir bė ti ir pa bend rau ti. Ne ga li te ti-
kė tis sėk mės, jei ban dy si te veik ti 
ne do rai, ne le ga liai, kenk da mi.

Vė žiai bus pa sta būs, in tui ty vūs 
ir tu rės sa vo nuo mo nę, ta čiau 
ki tiems at ro dys kiek ne sup ran-
ta mi, dve jo jan tys. Jus pa sieks 
ap kal bos, gan dai, vis dėl to tarp 
jų bus ir svar bios in for ma ci jos.

Liū tams teks dau giau dar bų, o 
kar tu kils ir ne ri mo dėl jū sų ga-
li my bių įvyk dy ti nau jus įpa rei go-
ji mus. Pik tes ni bus opo nen tai ir 
kon ku ren tai, jų ne pro vo kuo ki te. 
Sau go ki te sa vo pi ni gus.

Mer ge lės steng sis šį tą svar-
baus nu veik ti, res pek ta bi liai pa si-
ro dy ti. Da ly ki niai su si ti ki mai bus 
re zul ta ty vūs. Svar bu iš sau go ti 
ge rą as me ni nę re pu ta ci ją ir ne-
pa kenk ti sa vo bei ki tų svei ka tai.

Svars tyk lės sulauks kai ku rių 
as me nų dė me sio, o tai di dins 
jū sų pa si ti kė ji mą sa vi mi, ska tins 
im tis ini cia ty vos. Lau kia svar bus 
ren gi nys. Dau gės dar bo, kai teks 
at si žvelg ti į be ga lę ap lin ky bių.

Skor pio nai tu rė tų pa ste bė ti, kad 
kaž kam la bai pri reiks jų dė me-
sio. Bū ti abe jin giems reikš tų 
ap tem dy ti tar pu sa vio san ty kius. 
Sau go ki tės ug nies, trau mų. Pra-
var tu tvar ky ti tur to rei ka lus.

Šau lių lau kia rim tos per mai nos 
da ly ki nė je sfe ro je. Bus ga na leng-
va su klys ti su da rant svar bias 
su tar tis, tvar kant do ku men tus, 
pi ni gų ir vers lo rei ka lus. Pa sis-
ten ki te veik ti ati džiai, at sa kin gai.

Ožia ra giams kils im pul sas viską 
mes ti ir už siim ti tuo, kas do mi-
na, net jei ir ma žė tų pa ja mos. 
Bend rau da mi su jums nea be jin-
gais žmo nė mis ne ma ny ki te, kad 
šie tu ri pil dy ti jū sų už gai das.

Van de niams bus la bai svar bu 
ge bė ti iš klau sy ti, su pras ti ar ti-
mus žmo nes. Ant raip ga li iš kil ti 
ak me ni nė sie na. Dau giau nu veik-
si te, jei ne sė dė si te už si da rę tarp 
ke tu rių sie nų ir bend rau si te.

Žu vys tu rė tų bū ti ap dai rios 
su vers lu, dar bu, in for ma ci ja 
su si ju siuo se rei ka luo se. Sek sis 
veik los, ku rias at lik si te kar tu su 
ar ti mai siais. Gal būt ra si te bū dą 
iš spręs ti opią šei mos pro ble mą.

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 kovo 25 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 4573 ir 6931. 

s

Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Vil ka viš ky je
Ba lan džio 1 d., 17.30 val., kul tū ros cent-
re bus ro do mas fil mas vai kams „Ežiu-
kas So nic 2“. Bi lie to kai na – 4 Eur.
Ba lan džio 1 d., 19.30 val., kul tū ros cent-
re pra si dės fil mas „Mor bi jus“. Bi lie to 
kai na – 5 Eur.
Ba lan džio 4 d. ir 8 d. Vil ka viš kio kul tū-
ros cent ras ir spor ti nių šo kių klu bas 
„An ta res“ į at vi rų du rų die ną kvie čia 
vai kus ir suau gu siuo sius, ku rie no ri 
iš mok ti šok ti pra mo gi nius šo kius. Ban-
do mie ji už siė mi mai trims am žiaus gru-
pėms vyks ba lan džio 5 d. ir 7 d. Jiems 
va do vaus šo kių mo ky to ja Ka ri na, ku-
rios ug dy ti niai yra ta pę Uk rai nos čem-
pio nais.
Šeš ta die niais Vil ka viš kio spor to ir pra-
mo gų cent re vyks ne mo ka mos žings ni-
nės ae ro bi kos tre ni ruo tės mo te rims ir 
mer gi noms. Dau giau in for ma ci jos Vi-
suo me nės svei ka tos biu ro dar buo to jos 
su teiks tel. (8 342) 31 058.
Ant ra die niais, 17.30 val., Vil ka viš kio 
spor to ir pra mo gų cent re ren gia mas 
ne mo ka mas pra kti nis se mi na ras „Emo-
ci jos. Ką ver ta apie jas ži no ti?“ Vie tų 
skai čius ri bo tas. Re gist ruo ja ma ir in for-

s

s

s

s

s

ma ci ja tei kia ma tel. (8 342) 31 058.
Ket vir ta die niais, 17.30 val., Vi suo me nės 
svei ka tos biu ras kvie čia į šiau rie tiš ko jo 
ėji mo už siė mi mus. Ėji kams nu ma ty tas 
marš ru tas nuo Vil ka viš kio kul tū ros 
cent ro iki Pae že rių dva ro ir at gal. Ne tu-
rin tie siems laz dų jas pa sko lins or ga ni-
za to riai. In for muo ja ma ir re gist ruo ja-
ma tel. (8 342) 31 058.

Pae že riuo se
Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent re-
mu zie ju je pri sta to ma tri jų šia me re-
gio ne gi mu sių dai li nin kų: Vy tau to Cip-
li jaus ko, Me čis lo vo Ost raus ko, Vla do 
Ka ra ta jaus kū ry ba. Pa ro do je, skir to je 
Sū du vos me tams pa mi nė ti, ro do mi dar-
bai iš Na cio na li nio M. K. Čiur lio nio dai-
lės mu zie jaus rin ki nių.
Pae že rių dva ro le dai nė je vei kia pa ro da 
„Ap ran gos ir in ter je ro ko das. XX a. ant-
ro ji pu sė“. Pa ro do je pri sta to mas mū sų 
kraš to žmo nių būs tų in ter je ras, dra bu-
žiai, apa vas, na mų apy vo kos daik tai.
Su val ki jos (Sū du vos) kul tū ros cent re-
mu zie ju je eks po nuo ja ma pa ro da „Sug rį-
ži mai ... Vil ka viš kio kraš to et nog ra fi nės 
so dy bos“.

Apie ren gi nius kvie čia me pra neš ti re dak ci jai 
el. p. santakoslaikrastis@gmail.com ar ba 
reklama@santaka.in fo.

s

s

s

s

KAS? KUR? KA DA?

Priešpaskutinę kovo dieną Suvalkijoje iš dangaus pabiro sniegas.
Birutės NENĖNIENĖS nuotr.

S

Balandžio 1-oji – 
Juokų arba melagių diena
Pasaulinė paukščių diena

Balandžio 2-oji – 
Tarptautinė vaikiškos knygos 
diena
Pasaulinė autizmo diena
Tarptautinė pagalvių mūšio diena

Balandžio 4-oji – 
Lankomiausio puslapio diena
Plagiocefalijos ir kaukolės 
skliauto deformacijų diena

DIENOS

Balandžio 1 d. 
Dainora, Ringailė, Ringaudas, Sandrina, 
Teodora, Teodoras

Balandžio 2 d. 
Elona, Jostaras, Jostartas, Jostautas, 
Minalgas, Pranciškus, Žygintas

Balandžio 3 d. 
Kristijonas, Ričardas, Rikardas, 
Saudargas, Saudravas, Saudravė, 
Saugailas, Saugailė, Vytenė, Vytenis

Balandžio 4 d. 
Adonis, Algaudas, Ambraziejus, Eglė, 
Izidorius, Nergunda

s

s

s

s

VARDINĖS

Šian dien bus gied ra, kri tu lių ne nu ma-
to ma, pūs šiau rės ry tų 8–13 m/s vė jas. 
Ter mo met rai įdie no jus ro dys 2–7 laips-
nius ši lu mos.

Šeš ta die nį bus de be suo ta su pra-
gied ru liais, žy mes nių kri tu lių ne nu ma-
to ma. Tem pe ra tū ra nak tį kris iki 0–7 
laips nių šal čio, die ną oras su šils iki 3–7 
laips nių.

Sek ma die nio nak tį bus 0–8 laips niai 
šal čio. Die ną kri tu lių ne prog no zuo ja-
ma, bus 3–8 laips niai ši lu mos.

Pirmadienio nak tį tem pe ra tū ra pa-
že mės iki –2–7 laips nių, kai kur ga li 
trum pai pa snig ti, kris ti šlapd ri ba. Die-
ną nu ma to ma šlapd ri ba, lie tus, pūs gū-
sin gas vė jas, bus 2–7 laips niai ši lu mos.

Orai bus vė sūs

ORAI 7 /  -7

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Avinas (03 21–04 20)

Jaunatis iki balandžio 7 d.

06:55
19:53
12:58

Atkelta iš 4 p.

Vai ra vo gir tas
Ant ra die nį su lai ky tas ne blai vus ir tei-
sės vai ruo ti ne tu rė jęs vy ras.

Apie 23.30 val. ke ly je Vilkaviškis–
Gražiškiai po li ci ja su stab dė au to mo bi-
lį „Fiat Sti lo“, ku rį vai ra vo ne blai vus 
(1,36 pro m.) To mas Nor kus. 

Šiam vai ruo to jui teis mas jau anks-
čiau už gir tu mą bu vo atė męs tei sę vai-
ruo ti tre jiems me tams. 

Vy rui teks at sa ky ti ne tik už tai, 
kad vai ra vo leng vai įkau šęs, bet ir už 
tai, kad ven gė at lik ti jam anks čiau pa-
skir tą bau džia mo jo po vei kio prie mo-
nę. 

Au to mo bi lis iš ga ben tas į sau go ji-
mo aikš te lę.

]

ĮVYKIAI
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