
Mau dyk lų van dens šva ra: vien 
ty ri mais va do vau tis ne rei kė tų
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Va sa rą lip da mi į skaid rų 
van dens tel ki nį dau gu-
ma poil siau to jų net ne su-
si mąs to, ar jis – šva rus, 
nors tar ša ne vi suo met 
ma to ma aki mis. Ieš ko ti 
in for ma ci jos apie jo ko-
ky bę žmo nės pa pras tai 
puo la ta da, kai pa ma to 
žy din tį van de nį. Šį pro ce-
są su ke lia mels va bak te-
rių dau gi ni ma sis.

Kol kas re zul ta tai – ge ri
Kas met plūs te lė jus karš-

čiams re dak ci ja su lau kia žmo nių 
skam bu čių dėl ra jo no van dens 
ko ky bės. „Ruo šia mės sa vait ga lį 
va žiuo ti į Viš ty tį. Gal ži no te, koks 
ten da bar van duo?“ – net ir to kie 
klau si mai te le fo nu žur na lis tų 
jau ne bes te bi na. Ta čiau jie ro do, 
kad gy ven to jams trūks ta in for-
ma ci jos.

Ne se niai re dak ci jai žy din čio 
van dens nuo trau kų at siun tęs 
vil ka viš kie tis tei gė, kad Pae že rių eže ras 
jau ku rį lai ką at ro do la bai ne šva rus, už-
terš tas, ir pra šė pa si do mė ti, ar at lik ti van-
dens ko ky bės ty ri mai ir ap skri tai ar to kia-
me van de ny je ga li ma mau dy tis.

Van dens ty ri mai tik rai at lie ka mi, bet 
ne vi sur ir ne taip daž nai, kaip žmo nėms 
gal būt no rė tų si. Šią va sa rą jie bu vo at lik ti 
bir že lio 22 d. 

Mik ro bio lo gi nio ty ri mo re zul ta tas pa-
ro dė, jog van duo prie Vil ka viš kio esan čio 
Pae že rių eže ro plia že ir Viš ty čio pa plū di-
my je žar ny no bak te ri jo mis neuž terš tas. 

Ar ti miau siu me tu mė gi niai bus ima mi lie-
pos 7 d.

Ta čiau prieš li pant į eže rą ar upę rei kė-
tų va do vau tis ne vien ty ri mų re zul ta tais, 
bet ir tuo, ką ma to me pli ka aki mi.

Ti ria kas dvi sa vai tes
Pir miau sia rei kė tų ži no ti, kad van duo 

ti ria mas tik ofi cia liai pa skelb to se mau dyk-
lo se, o ne vi sur, kur žmo nės su gal vo ja mau-
dy tis. Mū sų ra jo ne to kios mau dyk los yra 
jau mi nė ti Pae že rių eže ro ir Viš ty čio pa plū-
di miai.

Jei ki to se vie to se van de ny je at si ras tų 
mo men ti nė tar ša, ji nu sta ty ta bū tų tik to kiu 
at ve ju, jei kas nors apie tai pra neš tų ir bū tų 
paim ti mė gi niai.

Pa gal Lie tu vos hi gie nos nor mą HN 
92:2018 „Pap lū di miai ir jų mau dyk lų van-
dens ko ky bė“, van dens mė gi niai ima mi 
kas dvi sa vai tes. Pri va lo mai iki šiol bu vo 
at lie ka mi tik mik ro bio lo gi niai ty ri mai: jais 
nu sta to ma, ar van de ny je ne vir ši ja mas žar-
ni nių en te ro ko kų ir žar ni nių laz de lių kie-
kis.
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Birželio 22 d. atlikto mikrobiologinio tyrimo duomenimis, Vilkaviškio paplūdimyje 
vanduo yra švarus. Autorės nuotr.  

S

Šios šv. Mi šios bu vo pa dė ka Vieš pa čiui 
už vys ku po Ri man to Nor vi los vys ku pys-
tės 25-erių me tų tar nys tę. Kar tu mel dė si 
kar di no las Si gi tas Tam ke vi čius, vys ku pai 
Kęs tu tis Kė va las, Eu ge ni jus Bar tu lis, Lion-
gi nas Vir ba las. Iš kil mė se da ly va vo Sei mo 
na riai, Vil ka viš kio vys ku pi jos te ri to ri jo je 
esan čių sa vi val dy bių me rai, vie nuo li jų 
at sto vai, Vil ka viš kio ir ki tų pa ra pi jų bend-
ruo me nių na riai, taip pat bend rų ka ri ta ty-
vi nių pro jek tų par tne riai iš Vo kie ti jos.

Vys ku pas R. Nor vi la ho mi li jos pra džio-
je pa si da li jo min ti mis apie pa šau ki mą į ku-
ni gys tę, per žvel gė sa vo, kaip dva si nin ko, 
ke lią. „Prieš 25-erius me tus, ge gu žės pa bai-
go je, bu vo pa skelb ta, kad po pie žius Jo nas 
Pau lius II Lie tu vo je įstei gė nau ją Šiau lių 
vys ku pi ją ir kar tu pa sky rė du nau jus vys-
ku pus. Šiau liams ga ny to ju ta da bu vo pa-
skir tas tuo me ti nis Kau no ku ni gų se mi na-
ri jos rek to rius ku ni gas Eu ge ni jus Bar tu lis, 
o pri si jung ti tar nys tei Kau no ar ki vys ku-

pi jo je, pa dė ti tuo me ti niam jos or di na rui 
Si gi tui Tam ke vi čiui te ko man. Net ru kus, 
bir že lio 29-ąją, apaš ta lų Pet ro ir Pau liaus 
iš kil mės die ną, vy ko dvie jų nau jų vys ku pų 
šven ti mai. Bu vo ta da daug ne ži nios, bet 
ve dė pa si ti kė ji mas Die vu ir sa vi mi. Vys-
ku pas Eu ge ni jus Bar tu lis vi sai ne se niai 
at šven tė ne tik vys ku pys tės, bet ir Šiau lių 
vys ku pi jos 25-erių me tų gy va vi mo su kak-
tį, džiaugs min gai ir uo liai dar buo ja si šio-
je vys ku pi jo je [...] Man po pen ke rių me tų 
te ko priim ti nau ją pa sky ri mą – iš tuo me ti-
nio vys ku po Juo zo Že mai čio MIC pe rim ti 
Vil ka viš kio vys ku pi jos ga ny to jo pa rei gas. 
[...] Per tą lai ką bu vo daug ir švie sių, džiu-
gi nan čių mo men tų, taip pat daug ir rū pes-
čių, iš ban dy mų“, – kal bė jo ga ny to jas.

Vys ku pas sa kė, kad daug kam ir už 
daug ką yra dė kin gas. Pir miau sia – Die vui 
už dva si nio pa šau ki mo do va ną ir gau sy bę 

gau tų ma lo nių. Dė ko jo ku ni gams, vys ku-
pams, vie nuo liams ir vie nuo lėms, vi siems 
nuo šir džiai ti kin tiems pa sau lie čiams, ku rie 
pa si ti kė jo, ly dė jo mal da, pa ska ti ni mu, pa tir-
ti mi, pa si da li ji mu, konk re čia pa gal ba, ti kė ji-
mo ir gy ve ni mo liu di ji mu. „Nuo šir džiau siai 
vi siems ačiū, neį var di jant vi sų at ski rai ir 
neišs ki riant nė vie no. Jei ban dy čiau tai pa-
da ry ti, per il gai už truk tų ir vis vien vi sų ne-
pa mi nė čiau“, – sa kė vys ku pas R. Nor vi la.

Iš kil min gu mas tvy ro jo bal tais ir gel to-
nais le li jų žie dais (Va ti ka no vė lia vos spal-
vo mis) iš puoš to je pil nu tė lė je ka ted ro je. 
Da ly vau jan čių jų šir dis tar si į aukš tį pa ky-
lė jo Vil ka viš kio vys ku pi jos krikš čio niš ko-
jo kul tū ros cent ro Čes lo vo Sas naus ko cho-
ro gies mės. Gau sūs plo ji mai kaip ma lo nių 
lie tus ly dė jo be si lie jan čius svei kin to jų žo-
džius ir lin kė ji mus.
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Ka ted ro je pa gerb tas Vil ka viš kio vys ku pas
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TRUMPAI

POIL SIAU TO JAMS
Iki va sa ros pa bai gos vyks ta ak ci ja „Poil-
siauk at sa kin gai“. Ap lin ko sau gi nin kai 
pri me na, jog mo to ri nes trans por to 
prie mo nes drau džia ma sta ty ti ar čiau 
kaip 25 m iki van dens tel ki nio kran to. 
Lan ky da mie si miš ke prisiminkite, kad 
lau žus ga li ma kur ti tik poil sia vie tė se ir 
tik spe cia liai tam skir to se vie to se. Ir, be 
abe jo, ne pa mirš ki te su si rink ti šiukš les, 
juk gam ta – mū sų vi sų na mai.

NE BE LIKS
Nuo šian dien, lie pos 1 d.,  pre ky bo je ne-
be liks aro ma ti zuo tų elekt ro ni nių ci ga re-
čių. Šiuos jau ni mo pa mėg tus rū ka lus  ir 
jų pil dyk les su skys čiu,  jei ja me  yra kva-
pių jų me džia gų, už draus ta tiek ti rin kai.  
Išim tis  tai ko ma tik ta ba ko kva pui ir sko-
niui. Kaip įsi ti ki nę įsta ty mų lei dė jai, aro-
ma ti zuo tų pro duk tų pa te ki mo į rin ką 
ap ri bo ji mas bū tų vie na veiks min giau-
sių prie mo nių, ap sau gan čių vai kus nuo 
ni ko ti no var to ji mo ir pri klau so my bės. 
Iki šiol bu vo drau džia mos tik tos elekt-
ro ni nės ci ga re tės, ku rių skys ty je yra 
vi ta mi nų ar ba ki tų prie dų, su da rančių 
įspū dį, kad šie rūkalai yra nau din gi ar 
ma žiau kenks min gi svei ka tai.
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Me džio to jai kvie čia 
į šven tę
Lie pos 2 d. Pod var ko ši le vyks Me-
džio to jų šven tė.
Nuo 13 val. bus šven tės ati da ry mas, 
svei ki ni mo kal bos, Vil ka viš kio me džio-
to jų ir žve jų drau gi jos vė lia vos iš kė li-
mas, iš kil min ga me džio to jų klu bų ri-
kiuo tė. Vė liau vyks įvai rios pra mo gos, 
es ta fe tės, at rak cio nai, da ly viai ir sve-
čiai bus vai ši na mi me džio to jų iš vir ta 
šur pa.

Nuo 16 val. kon cer tuos gru pė „Fir-
ma mu zi ka“.

18 val. – ofi cia lus šven tės už da ry-
mas ir ap do va no ji mai. Ta čiau no rin tie-
ji ga lės lik ti pa bend rau ti, pa šok ti ir pa si-
links min ti prie už kur to lau žo.

Užsk. 1388

Bi ru tė NE NĖ NIE NĖ

Sek ma die nį, bir že lio 26-ąją, kiek neįp ras tu lai ku – prieš 15 val., į 
Vil ka viš kio Švč. Mer ge lės Ma ri jos Ap si lan ky mo ka ted rą rin ko si žmo-
nės. Net ru kus į šven to vę pa ju dė jo ku ni gų pro ce si ja, ko kia ka ted ro je 
pa pras tai ma to ma tik per Di džio jo ket vir ta die nio Kriz mos mi šias.

SUKAKTIS
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IN MEMORIAM

Me ro ir vers li nin kų su si ti ki me ap tar tos 
vers lo plėt ros ga li my bės

Pris ta ty ti ta ri fai
Sa vi val dy bės me ras Al gir das Nei ber-

ka svei kin da mas su si rin ku siuo sius kvie tė 
drau ge dirb ti dėl Vil ka viš kio kraš to, dis ku-
tuo ti ak tua lio mis te mo mis, da ly tis min ti-
mis. Vis dėl to tra di ci niai Me ro ir vers lo pus-
ry čiai šį kart praė jo be pla tes nių dis ku si jų.

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Fi nan sų 
ir biu dže to sky riaus ve dė ja Vi li ja Taut vy-
die nė su si ti ki me pri sta tė vals ty bi nės že-
mės nuo mos, že mės, ne kil no ja mo jo tur to 
mo kes čių ta ri fų ir leng va tų bei mo kes čio 
už vers lo liu di ji mus pla nuo ja mus ta ri fus. 
Ve dė ja pa brė žė, jog at si žvel gta į vers li nin-
kų pa siū lymą su vie no din ti že mės ūkio 
pa skir ties ir ko mer ci nės pa skir ties že mės 
mo kes čio ta ri fus. V. Taut vy die nė sakė, kad 
da lis mo kes čių iš liks to kie pa tys, ta čiau ki-
ti kei sis, nes ma no ma, jog že mės ver tė di-
dės.

Pra ne šė ja taip pat pri sta tė siū ly mą 
vers lo įmo nes, pa si ra šiu sias in ves ti ci jų 
su tar tis ir in ves ta vu sias į vers lo plėt rą ra-
jo no te ri to ri jo je ne ma žiau nei mi li jo ną 
eu rų, iš sky rus in ves ta vu sias į at si nau ji-
nan čios ener gi jos vė jo, sau lės ir ki tas jė gai-
nes, at leis ti nuo vals ty bi nės že mės skly po, 
ku ria me įvyk dy tos in ves ti ci jos, nuo mos 
mo kes čio pen ke rius me tus. Anot Fi nan sų 
ir biu dže to sky riaus ve dė jos, spren di mus 
ren gu si dar bo gru pė ma no, kad prieš tai 
bu vęs rei ka la vi mas bent tre jus me tus iš lai-
ky ti pen kias dar bo vie tas bu vo su dė tin gas. 
„At siž vel gė me į ki tų sa vi val dy bių ge rą ją 
pa tir tį, to dėl šį punk tą tiks li no me ir mes“, 
– sa kė V. Taut vy die nė.

Ren gi nį ve du si ra jo no Sa vi val dy bės ad-

mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to ja Dai-
va Rik lie nė, api bend rin da ma pri sta ty tus 
mo kes čius, tei gė, kad jie ne di dė jo, o iš li ko 
to kie pa tys ar ba ne tgi bu vo su ma žin ti. Ji 
pa brė žė, kad ra jo no atei tis neį si vaiz duo ja-
ma be sa vi val dos ir vers lo par tne rys tės, to-
dėl ska ti no vers li nin kus už duo ti rū pi mus 
klau si mus. Ke le tą jų iš kė lė ir D. Rik lie nė, 
pri mi nu si, jog ke le rius me tus vyks ta dis ku-
si ja dėl ne kil no ja mo jo tur to mo kes čio tai ky-
mo at si nau ji nan čios ener gi jos šal ti niams. 
Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to riaus 
pa va duo to ja papildė, kad ke tu rio li ka ša lies 
sa vi val dy bių mokestį jau tai ko, to dėl bū tų 
įdo mi vers lo nuo mo nė šiuo klau si mu.

Vers li nin kai bu vo ska ti na mi iš sa ky ti 
nuo mo nę dėl at lei di mo nuo vals ty bi nės 
že mės nuo mos mo kes čio į vers lo plėt rą ra-
jo ne in ves ta vus mi li jo ną. „Ar šis punk tas 
pa trauk lus vers lui? Gal no ri te pa siū ly ti ki-
tų leng va tų, pa ska tin sian čių in ves ta vi mą?“ 
– tei ra vo si D. Rik lie nė ir teigė, jog bū ti na 
ras ti auk so vi du rį, kad nei vers las, nei Sa vi-
val dy bės biu dže tas ne nu ken tė tų.

Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo in for ma ci-
jos cent ro (TVIC) va do vas Vi tas Gir daus kas 
iš sa kė min tį, kad mi li jo no kar te lė ga li bū ti 
per ne lyg aukš ta. „Jei gu no ri me pri trauk ti 
rea lių in ves ti ci jų į Vil ka viš kį, su ma tu rė tų 
bū ti ge ro kai ma žes nė. Pa ly gin ki me, kiek 
per me tus in ves tuo ja ma. Ži no ma, rei ka lau-
ti iš lai ky ti dar bo vie tas ir gi nė ra tiks lin ga, 
nes in ves tuo ja ma į mo der ni za vi mą ir skait-
me ni za vi mą, o dėl to dar bo vie tų ma žė ja“, 
– kal bė jo V. Gir daus kas.

Me ras A. Nei ber ka paaiš ki no, kad pa-
grin di nis tiks las yra pri trauk ti vers lo in-

ves ti ci jų į ra jo ną, o dėl mo kes čių leng va tų 
išim ti niais at ve jais ga li ma tar tis ir priim ti 
spren di mus Sa vi val dy bės ta ry bo je.

Vers li nin kai pa sta bų ir pa siū ly mų ne-
pa tei kė.

Fi nan sa vi mas vers lui
Nuo to li niu bū du prie su si ti ki mo pri si-

jun gė ekonomikos ir inovacijų vi ce mi nist-
ras Vin cas Jur gu tis. Jis pri sta tė 2021–2027 
m. ES fon dų in ves ti ci jų pro gra mas Lie tu-
vai, taip pat valstybės in ves ti ci jas vers lui. 
Bu vo iš dės ty tos vers lo fi nan sa vi mo prie-
mo nės per vals ty bės įsteig tą fi nan sų įstai-
gą „In ves ti ci jų ir vers lo ga ran ti jos“ (IN VE-
GA). V. Jur gu tis kal bė jo, jog įstai ga bu vo 
įkur ta tam, kad vers las tu rė tų ga li my bę 
pa si sko lin ti ta da, kai ga li my bės  sko lin tis 
iš ban ko ar ki tų fi nan suo to jų nė ra. Da liai 
nau jai įkur tų vers lų gau ti pa sko lą su dė tin-
ga, to dėl įstai ga ga li pa dė ti ne tik vers lo 
pra džio je, bet ir pa lai ky ti au gi mo, vys ty-
mo si eta puo se.

Vi ce mi nist ras iš sa kė min tį, kad vers las 
ir moks las bend ra dar biau ja ne pa kan ka-
mai, to dėl no rint pa siek ti pro ver žį ko kio je 
nors sri ty je tu ri bū ti vyk do mi bend ri pro-
jek tai. „Ska tin si me bend ra dar bia vi mą skir-
da mi tam fi nan sa vi mą. No ri me ti kė ti, kad 
tai duos ne tik tie sio gi nės nau dos pro jek tų 
lai mė to jams, bet ir iš mo kys bend ra dar biau-
ti, kur ti aukš tes nę pri dė ti nę ver tę bei ge res-
nius pro duk tus“, – kal bė jo vi ce mi nist ras.

Tink la la py je esin ves ti ci jos.lt skel bia-
mas pus me čio kvie ti mų pla nas, kur nu ro-
dy tos kvie ti mų teik ti pa raiš kas pa gal ES 
fon dų in ves ti ci nes pro gra mas pa skel bi mų 
da tos. „Sie kia me, kad vers las mak si ma liai 
ži no tų, kur ir į ko kias prie mo nes bus ga li-
ma pre ten duo ti. Bū ti na tam ruoš tis“, – sa-
kė vi ce mi nist ras, ra gin da mas ste bė ti atei-
nan čio pus me čio nu ma to mus kvie ti mus.

Pra ne ši mus taip pat skai tė Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos In ves ti ci jų ir stra te gi nio 
pla na vi mo sky riaus ve dė ja Jur ga Gri ga liū-
nai tė, TVIC va do vas V. Gir daus kas bei at vi-
rų duo me nų plat for mos „Ok re do“ at sto vas 
Pau lius Ku li kaus kas.

Da ly si mės Jo pa lik ta švie sa
„Mes be jė giai prieš mir tį, bet ji per silp na 
su nai kin ti pri si mi ni mus ir pa lik tą švie są, 
nes juk švie sa ne mirš ta – pa si lie ka žo lėj, 
žie de ir vai ko aky se...“

(Jus ti nas Mar cin ke vi čius)

Ei da mas 92 me tus Ana pi lin iškeliavo 
Vy tau tas Gri nius – mo ky to jas, Pae že-
rių mo kyk los di rek to rius, Ka zio Gri-
niaus me mo ria li nio mu zie jaus įkū rė-
jas ir il ga me tis vadovas, V. Ku dir kos 
mu zie jaus-klė te lės Pae že riuo se įkū rė-
jas, kraš to ty ri nin kas. Vy tau tas Gri nius 
bu vo ne nuils tan tis vi suo me ni nin kas, 
pri si dė jęs prie Sū du vai reikš min gų 
žmo nių veik los, is to ri nių įvy kių įam ži-
ni mo, da ly va vęs Sū du vos is to ri jos mė-
gė jų, Vy tau tų klu bų veik lo je.

V. Gri nius gi mė, au go, mo kė si ir 
vi są gy ve ni mą pra lei do Sū du vos kraš-
te. Gi mė Val čiu vos k., Ma ri jam po lės 
r., mo kė si Pus kel nių ir Pie ta rių pra di-
nė se mo kyk lo se, Ba ra gi nės pro gim na-
zi jo je ir Ma ri jam po lės 1-ojo je vi du ri-
nė je mo kyk lo je. Stu di joms jis taip pat 
pa si rin ko Ma ri jam po lės mies tą – mo-
kė si Ma ri jam po lės mo ky to jų se mi na-
ri jo je ir tik trum pam bu vo iš vy kęs iš 
Sū du vos, kol stu di ja vo Lie tu vos kū no 
kul tū ros ins ti tu te.

Bai gęs moks lus, 1950 m. V. Gri nius pra-
dė jo dirb ti Vil ka viš kio ra jo ne: fi zi nio la vi-
ni mo mo ky to ju Klam pu čių, vė liau – Pae-

že rių sep tyn me tė se mo kyk lo se. 1964 m. 
bu vo pa skir tas Pae že rių sep tyn me tės mo-
kyk los di rek to riu mi.

V. Gri nių ga li ma įvar dy ti mo ky to-
ju mak si ma lis tu. Dirb da mas su mo ki-
niais jis ug dė tas ver ty bes, ku rios ir 
pa čiam bu vo svar bios: at sa ko my bę, 
ryž tą, tiks lo sie ki mą. Di rek to riaus dė-
ka ir pa stan go mis bu vo įgy ven din ta 
ir ki ta jo sva jo nė – 1967 m. pa sta ty ta 
nau ja mo kyk la su tuo me tu di džiau-
sia ra jo ne spor to sa le. Jos ap lin ką 
puo šė iš skir ti niai de ko ra ty vi niai žel-
di niai, par kas.

Mo kyk la V. Gri niui ta po tar si ant-
rais na mais, ją puo se lė jo ir pri žiū rė jo. 
Per vi są jo va do va vi mo lai ko tar pį Pae-
že rių mo kyk la gar sė jo sa vo spor ti ne, 
gam to sau gi ne, kraš to ty ri ne ir kul tū ri-
ne veik la.

Išė jęs į pen si ją, pe da go gas dar me-
tus dir bo kū no kul tū ros mo ky to ju, 
tu rė da mas min tį pa da ry ti spor to sa lę 
šven to ve. Į ją ver žė si mo ki niai, jau ni-
mas ir suau gu sie ji.

1965 m. V. Gri niaus ir mo ky to jo Sta-
sio An ke vi čiaus dė ka bu vo ati da ry ta 
Vin co Ku dir kos klė te lė-mu zie jus. Nors 
tuo me tu apie V. Ku dir ką kal bė ti, ra šy-
ti bu vo ne po pu lia ru ir net ri zi kin ga, V. 
Gri nius su mo ky to ju S. An ke vi čiu mi rū-
pi no si var pi nin ko klė te lės įren gi mu, 
eks po na tų kau pi mu ir sten dų pro jek-

ta vi mu bei api pa vi da li ni mu. Jų dar bus vi so-
ke rio pai rė mė bu vęs pae že rie tis, Ame ri kos 
lie tu vis An ta nas Pet ri ka.

At gi mi mo me tais V. Gri nius rū pi no si gi-
mi nai čio – Lie tu vos Res pub li kos Pre zi den-
to Ka zio Gri niaus at mi ni mo įam ži ni mu, 
puo se lė jo jo var do mu zie jų Ma ri jam po lė je, 
or ga ni za vo daug ren gi nių, ini ci ja vo Pre zi-
den to Ka zio Gri niaus pa ro dą Sei me. 2007 
m. jo ini cia ty va bu vo per leis ta Ka zio Gri-
niaus kny ga „At si mi ni mai ir min tys“, mo ky-
to jas spau do je pa skel bė daug kraš to ty ri nių 
straips nių, hu mo res kų, at si mi ni mų.

Už pa siau ko ja mą dar bą sau gant ir 
įpras mi nant Sū du vos kraš to praei tį Vy-
tau tas Gri nius bu vo ap do va no tas or di no 
„Už nuo pel nus Lie tu vai“ Ri te rio kry žiu mi, 
2010 m. už ypa tin gus nuo pel nus sau gant 
Sū du vos kraš to is to ri ją ap do va no tas Šv. 
Jur gio, Ma ri jam po lės glo bė jo, or di nu.

Ne te ko me švie sios as me ny bės, Sū du-
vos kraš to is to ri jos puo se lė to jo ir liu di nin-
ko. Jau ne be su tik si me V. Gri niaus, ei nan-
čio į mo kyk lą, pro mo kyk lą, pro so de lį, 
ke liu ku... Vy tau tas Gri nius iš liks at min ty je 
be ga lo my lė jęs sa vo kraš tą ir vi są gy ve ni-
mą do mė ję sis jo is to ri ja, smal sus ir ener-
gin gas, mė gęs šach ma tus, sa vo dar bui ir 
sa vo po mė giams ati da vęs vi są sa vo gy ve-
ni mo lai ką.

Pae že rių mo kyk los ir kai mo bend ruo-
me nė bei Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
va do vai reiš kia nuo šir džią užuo jau tą Vy-
tau to Gri niaus ar ti mie siems ir vi siems jį 
pa ži no ju siems. Liū di me kar tu.

Užsk. 1380

Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Ra jo no atei tis neį si vaiz duo ja ma be vie tos vers li nin kų, ku rie mo ka-
mais mo kes čiais pa pil do Savivaldybės biu dže tą bei ku ria dar bo vie-
tas, in dė lio. Me ro ir vers lo pus ry čiuo se įmo nių ir įstai gų va do vams 
bu vo pri sta ty tos Eu ro pos Są jun gos (ES) bei Eko no mi kos ir ino va ci jų 
mi nis te ri jos in ves ti ci jų pro gra mos, mo kes čių ta ri fai 2023 m., vers lo 
plėt ros ir pa ra mos pro gra mos bei ki tos te mos.

Kau no gy vy bės lan ge liuo se 
šią sa vai tę ra dus du nau ja gi-
mius vi suo me nė kvie čia ma 
skir ti dau giau dė me sio nėš-
čio sioms ir gim dy vėms.
„Dė me sys itin jaut riu me tu sau gos 
ma mą nuo skaus min gų spren di mų, o 
gal net iš gel bės kū di kio gy vy bę“, – sa-
kė Vals ty bės vai ko tei sių ap sau gos ir 
įvai ki ni mo tar ny bos va do vė Il ma Skuo-
die nė. Ji kvie čia vi sus ap lin ki nius, ma-
tan čius, kad bū si ma ma ma ne ra mi, 
su tri ku si, ne lik ti abe jin gus. „Pak laus ki-
me, kuo ga li me pa dė ti, o pri rei kus pa-
siū ly ki me ap si lan ky ti pas spe cia lis tus. 
Gal ne vi sa da ži nios apie sku bią psi cho-
lo gi nę ar ki tą ga li mą pa gal bą pa sie kia 
ma mą, o gal ji ne pa jė gi nu vyk ti, ir tuo-
met la bai di de lė pa ra ma bū tų pa ly dė ji-
mas“, – kal bė jo I. Skuo die nė.

Į mo te rų būk lę dė me sį taip pat tu rė-
tų at kreip ti gim dy ves pri žiū rin tys me-
di kai. Pas te bė jus, kad jos la bai liūd nos 
ar apa tiš kos, ar ba prie šin gai – ro do la-
bai stip rias emo ci jas, svar bu ne pa lik ti 
mo te rų vie nų.

Pa sak psi cho lo gės Ne rin gos Mar ti-
šie nės, pa si ren gi mas bū ti mo ti na, at sa-
ko my bės pri siė mi mas yra emo ciš kai 
im lus, to dėl pa gal ba ma moms ypač 
svar bi. „Kei čia si mo ters as me ni niai san-
ty kiai, ga li mai ir ap lin ki nių priė mi mas, 
net so cia li nis ra tas, – pa brė žė psi cho lo-
gė. – Gim dy mas pa kei čia kū ną, le mia 
kai ku riuos hor mo ni nius pa ki ti mus, ke-
lia psi cho lo gi nių, so cia li nių iš šū kių.“

Šie met gy vy bės lan ge liuo se pa lik ti 
pen ki kū di kiai. Nau ja gi mio pa li ki mas 
yra ano ni miš kas, tė vų neieš ko tei sė sau-
ga ar vai ko tei sių gy nė jai. Pa lik tą kū di kį 
tė vai ar ba vie nas iš jų ga li su si grą žin ti 
per tris mė ne sius. Rei kia kreip tis į te ri-
to ri nį vai ko tei sių sky rių pa gal kū di kio 
pa li ki mo vie tą. Jei tė vai ne tu ri įti ki na-
mų įro dy mų dėl vai ko ta pa ty bės, tė vys-
tė nu sta to ma DNR ty ri mu.

Vals ty bės vai ko tei sių ap sau gos 
ir įvai ki ni mo tar ny bos inf.

Pa dė ki me iš veng ti 
gy vy bės lan ge lio
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„Viš ty čio mu zi kos pa kran tė je“ vasarą
koncertuos kraš tie čiai
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Ket vir tus me tus skai čiuo jan tis 
pro jek tas „Viš ty čio mu zi kos 
pa kran tė“ ne lė ti na tem po ir jau 
ry toj, 20 val., kvie čia klau sy to-
jus į pir mą jį kon cer tą, ku ria me 
pa si ro dys sty gi nių inst ru men tų 
kvar te tas „4 Strings“.

Ren gi nio su ma ny to jas, iš 
Viš ty čio ki lęs sak so fo nis tas 
Egi di jus Po li ta, su da ry da mas 
šių me tų pro gra mą, iš skir ti nį 
dė me sį sky rė Vil ka viš kio kraš to 
mu zi kan tams, to dėl net sep ty nis 
šeš ta die nius žiū ro vus džiu gins 
ne tik sve čių, bet ir kraš tie čių 
pa si ro dy mai.

– Net ru ko pra bėg ti me tai, ir vėl su-
si tin ka me tra di ci ne ta pu sio je „Viš ty čio 
mu zi kos pa kran tė je“. Sa ky ki te, ko kie 
at li kė jai šią va sa rą džiu gins žiū ro vus 
Viš ty ty je?

– Pro jek tas lie ka iš ti ki mas sa vo pir-
mi nei idė jai – skleis ti mu zi kos ir gam tos 
har mo ni ją, to dėl šią va sa rą kon cer tai bus 
įvai rūs, o apie kiek vie ną jų pa si steng siu in-
for muo ti iš anks to.

Be di na miš ko jo tiek kla si ki nę, tiek po-
pu lia rią ją mu zi ką at lie kan čio sty gi nių 
kvar te to „4 Strings“, ki tų kon cer tų me tu 
žiū ro vai iš girs žy mios smui ki nin kės Pau-
li nos Dauk šy tės, o taip pat dau ge lio mū sų 
kraš te mu zi kuo jan čių ar ba iš čia ki lu sių at-
li kė jų mu zi ką.

Skam bės VDU Mu zi kos aka de mi jos stu-
den to Kęs tu čio Mals kio at lie ka mos sak so-
fo no me lo di jos, o dai nuo ja mo sios poe zi jos 
va ka rą do va nos pia nis tė Jus tė Ka za ke vi-
čiū tė. Taip pat į so li nį pa si ro dy mą pa kvies 
Žy gin ta Ja šins kai tė.

Bus ir pui kiai Su val ki jos kraš te ži no-
mas No me dos Kli maus kie nės bei Ai dos Kli-
maus kai tės šei my ni nis due tas, prie ku rio 
pri si jungs vo ka lis tė Li na Rač kaus kie nė. Tą 
pa tį va ka rą skam bės ir ky bar tie tės Ri mos 
Gliau bi cie nės smui ko me lo di jos. Vie ną iš 

ren gi nio die nų bus eks po nuo ja ma Dei man-
tės Šu liaus kai tės fo tog ra fi jos dar bų pa ro-
da.

Kon cer tų cik lą rugp jū čio 13 d. už baigs 
gru pė „LT Blueg rass Boys“, ku rios vie nas 
na rys – Ar tū ras Jurk šai tis – taip pat yra mū-
sų kraš tie tis. Be je, kaip ir anks čiau, taip ir 
da bar kon cer tai bus ne mo ka mi. Svar biau-
sia – pa siim ti mėgs ta mą gė ri mą, pa tie sa lą 
ant žo lės ar kė dę ir gė rė tis mu zi ka.

– Dau ge ly je ren gi nių iš reiš kia mas so-
li da ru mas su Uk rai nos tau ta. Gal ir Jūs 
pla nuo ja te pa si kvies ti at li kė jų iš šios 
ša lies?

– Taip, „Viš ty čio mu zi kos pa kran tė“ 
tu ri ke ti ni mų at liep ti skau džią Uk rai nos 
te mą. Esa me pre li mi na riai su si ta rę su ke-
liais at li kė jais iš Uk rai nos, ta čiau teig ti, 
kad jie tik rai at vyks, dar ne ga liu. Vis dėl to 
dau gu ma at li kė jų į sa vo re per tua rą ke ti na 
įtrauk ti uk rai nie tiš kos te ma ti kos kū ri nių 
ar ki tų ak cen tų.

– Aki vaiz du, kad lau kia iš ties neuž-
mirš ta mi va ka rai. O Jūs ar pra džiu gin-

si te žiū ro vus sa vo 
at lie ka ma sak so fo no 
mu zi ka?

– Šiais me tais to 
ne pla nuo ju. Pa čio je 
pro jek to pra džio je gro-
jau la bai daug, nes no rė jau, kad pro jek tas 
įsi va žiuo tų. Sten giuo si to li ne gal vo ti, nes, 
žiū rėk, ima kas ir pa ki ša ko ją, to dėl da bar 
dau giau siai sa vęs ati duo du šios va sa ros 
kon cer tų or ga ni za vi mui.

Bet... jei gu vis kas, ką su pla na vau, pa-
vyks, tai neiš ven gia mai ateis ir penk ta sis 
pro jek to se zo nas, o tai jau šioks toks ju bi-
lie jus. Ta da, ma nau, prie ki tų mu zi kan tų 
pri si jung siu ir aš. Ši min tis ma ne ska ti na 
ne nu leis ti ran kų ir pa dė ti pro jek tui aug ti.

– Sa ko te, kad dau giau siai lai ko sky rė-
te or ga ni za vi mui. Pa pa sa ko ki te, ką nu-
vei kė te per šiuos me tus.

– Kad sklan džiai star tuo tu me lie pos 2 
die ną, te ko ne men kai pa dir bė ti. Ir be mie-
gių nak tų bu vo. Daug lai ko atė mė įvai rūs 
tech ni niai rei ka lai.

Pir miau sia, pro jek tas įgijo vie šo sios 
įstai gos sta tu są ir ta po VšĮ „Mu zi kos pa-
kran tė“. Šis for ma lu mas su tei kė ga li my bę 
teik ti pa raiš ką Vil ka viš kio ra jo no sa vi val-
dy bei dėl pro jek to da li nio fi nan sa vi mo. 
Kar tu „Viš ty čio mu zi kos pa kran tė“ įgi jo 
pa ra mos ga vė jo sta tu są, o tai pa dė jo ieš ko-
ti ir ki tų rė mė jų.

Iš tik rų jų mums la bai pa si se kė, kad 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bė įver ti no 
pro jek to kul tū ri nę, me ni nę bei rek rea ci-
nę reikš mę ir sky rė lė šų. Taip pat pro jek to 
idė jai ne li ko abe jin gi Vil ka viš kio kre di to 
uni ja, UAB „Vil kau ja“, so dy bos „As ter hou-
se“ sa vi nin kė As ta Rūš ky tė bei so dy bos 
„Poil sis prie šal ta lan kio“ sa vi nin kas, ma-
no tė tis Bro nis la vas Po li ta.

Nukelta į 5 p.]

„Vištyčio muzikos pakrantės“ sumanytojas Egidijus Polita 
didžiuojasi esantis vištytiškis, todėl organizuodamas šios 
vasaros koncertus tam skyrė labai daug laiko ir jėgų.

Asmeninio albumo nuotr.

S

Jau rytoj pasirodysiantis styginių instrumentų 
kvartetas „4 Strings“ stebins ne tik klasikinių kūrinių 
melodijomis, bet ir populiariosios bei roko muzikos 
skambesiais.

S

INICIATYVA

Jo no Ba sa na vi čiaus gim-
ti nė je vy ko jau tra di ci ja 
tam pan ti Jo no var di nių 
šven tė.

Ren gi nį su nuo tai kin ga ir įtrau-
kian čia pro gra ma pra dė jo teat-
ras „Ar bat va ka riai“ (rež. Eg lė 
Tu le vi čiū tė) ir inst ru men ti nio 
fok lo ro gru pė „Ra ti lai“. Pa si-
ro dy mo me tu į tė viš kę ark lių 
trau kia mu ve ži mu su ža via 
pa ly da su grį žo pa ts dak ta ras 
Jo nas Ba sa na vi čius (ak to rius 
Kris ti jo nas Si pa ris)! Iš jo lū pų 
skam bė jo at si mi ni mai apie 
pa triar cho vai kys tę, anuo met 
jam nu ti ku sius nuo ty kius, tė-
viš kę, ki tas biog ra fi jos de ta les.

Ak to riai pa pa sa ko jo apie 
Jo ni nių reikš mę, pa pro čius, 
žo ly nus, mar gas pal viais vai-
ni kais pa puo šė ir pa svei ki no 
Jo nus bei Ja ni nas. Į šven ti nes 
apei gas jie įtrau kė ir pa čius žiū-

ro vus: kvie tė žied la piuo se ieš-
ko ti žie dų, at lik ti nuo tai kin gas 
už duo tis, bur tis su žo ly nais, 
ger ti au ten tiš ka me Ba sa na vi-
čių šu li ny je pasem to už kal bė to 
van dens, spe cia liai už kur ta me 
au ku re „de gin ti“ li gas. Pa mi nė-
ta ir bi čių pa ger bi mo die na, 
sve čiams siū ly ta pa ska nau ti 
švie žio me daus bei Ož ka ba liuo-
se nuo se nų lai kų gar saus bal-
to varš kės sū rio.

Ka dan gi ren gi nys bu vo 
skir tas ir Sū du vos me tams pa-
mi nė ti, bu vo gau su ir Ba sa na-
vi čiaus pri si mi ni mų apie Ma ri-
jam po lės gim na zi ją, pri min ta 
ir apie ten be si mo kiu sius iš Sū-
du vos ki lu sius sig na ta rus. 

Pa si ro dy mo pa bai go je vy-
ko vik to ri na, ku rios me tu at-
sa kiu sie ji į su Sū du vos kraš tu 
su si ju sius klau si mus lai mė jo 
iš ties pui kių mu zie jaus pri-
zų. Džiu gu, jog su si rin ku sie ji 
tą dien iš vy do dar nie kur ne-

ma ty tą, spe cia liai šiai pro gai 
su kur tą įtrau kian tį teat ro „Ar-
bat va ka riai“ ir inst ru men ti nio 
folk lo ro gru pės „Ra ti lai“ pa si-
ro dy mą.

Ant ro je ren gi nio da ly je 
skam bė jo bei šok ti dar kar tą 
kvie tė Puns ko et nog ra fi nio an-
samb lio „Gim ti nė“ (va do vė An-
ge lė Bap kaus kie nė), Vil niaus 
mo ky to jų na mų že mai čių folk-
lo ro an samb lio „Tyk lė“ (va do-
vė Vi ta li ja Bra zai tie nė) ir Kau-
no folk lo ro klu bo „Lik tu žė“ 
(me no va do vė Jū ra tė Svi dins-
kie nė, klu bo pre zi den tas Si gi-
tas Šam bors kis) at lie ka mos 
dai nos.

Ren gi nio pa bai go je sve čiai 
bu vo kvie čia mi pa si vai šin ti 
šeimininkių čia pat iš vir ta sriu-
ba, na mi ne duo nos gi ra bei iš ti-
ki mo mū sų ren gi nių rė mė jo ga-
mi na mais „ArtG la cio“ le dais.

Gied rė LI NAR TAI TĖ

Jo ni nių šven tė je – dar ne ma ty ta ak to rių pro gra ma

Į tė viš kę per Jo ni nes su grį žo pa ts dak ta ras Jo nas Ba sa na vi čius (ak-
to rius Kris ti jo nas Si pa ris (de ši nė je). Dai niaus ČĖP LOS nuo tr.

S

„Auginu save – auginu pasaulį“

Projektą re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das
kultūra  /  3
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Bi ru tė NE NĖ NIE NĖ

Ko lei 1941-ųjų bir že lio 22-osios 
da ta gy vuos įra šy ta ne tik ka len-
do riu je, bet ir žmo nių šir dy se, tol 
ke le lis į Bu da vo nės miš ko pa kraš-
tį, me nan tį skau džią tri jų Vil ka-
viš kio vys ku pi jos ku ni gų kan čią, 
vie nos iš il giau sių me tų die nos 
vi du die nį vis at ves ti kė ji mu gy ve-
nan čius ir drįs tan čius tai liu dy ti 
čia su si kaup ti šv. Mi šių au ko je.
Ir šie met bir že lio 25-osios vi du die nį prie 
vie tos, ku rio je prieš 81-erius me tus bu vo 
en ka vė dis tų žiau riai nu žu dy ti ku ni gai Vac-

lo vas Bal sys, Jus ti nas Dab ri la, Jo nas Pet-
ri ka, mal di nin kai mel dė si, kad nie kuo-
met ne bū tų už mirš ta ši skau di is to ri ja.

Šv. Mi šioms va do va vo Vil ka viš kio de-
ka nas kun. Vir gi ni jus Gra žu le vi čius, jas 
au ko jo ku ni gai Al vy das Dva rec kas, Vir gi ni-
jus Vait kus, Aud rius Ku rap ka, Jo nas Ci ka na, 
Vac lo vas Sta kė nas. Gie do jo Bart nin kų baž-
ny čios cho ris tai.

Kaip ir kas met, ma ri jam po lie tis poe-
tas Je ro ni mas Šal čiū nas pa ra šė ei lė raš tį, 
skir tą Bu da vo nės įvy kiams pa mi nė ti. Jį 
per skai tė Bart nin kų pa ra pi jos kle bo nas A. 
Dva rec kas, o ei lė raš čio teks tas bu vo pa da-
ly tas vi siems šv. Mi šių da ly viams.

Kle bo nas A. Dva rec kas dė ko jo mal di-
nin kams, ku ni gams, o taip pat Bart nin kų 
se niū nei Vio le tai Rau li nai tie nei bei se niū-
ni jos vy rams, ku rių pa stan go mis kas kart 

pa ruo šia ma mi nė ji mo vie ta. Ats ki rai nuo-
šir džios pa dė kos nu si pel no kas kart šią 
kan ki nys tės vie tą su tvar kan čios ir gė lė-
mis pa puo šian čios Vi da Že mai tai tie nė bei 
ki tos Var tų kai mo mo te rys.

Be sis kirs tan čius žmo nes pa ly dė jo cho-
ris tų gies mė. Prie pa mink lo li ko daug at-
neš tų žva kių lieps ne lių. Gė lės, puo šu sios 
so viet me čiu iš sprog din to pa mink lo vie tą, 
ne truks nu vys ti, ta čiau šio je pa slap ti mi ir 
kan čia al suo jan čio je pa miš kė je sa vo šlo vi-
ni mo gies mes nuo la tos gie dos paukš čiai, 
ty lią mal dą pa liks nors ir ret kar čiais ne 
pro gos, bet šir dies at ves ti žmo nės.

Bu da vo nė je pri si min ti ti kė ji mo kan ki niai

Bend ra mal da tri jų ku ni gų nu žu dy mo vie to je Bu da vo nė je. Au to rės nuo tr.S

Dai li nin kas Zig man tas Bra zaus kas su 
jau du liu kal bė jo, kad 1942 m. jo dė dės 
ku ni go Pi jaus Bra zaus ko su pro jek tuo ti 
kan ki nių at mi ni mui skir ti kry žiai, ku rie 
so viet me čiu bu vo su nai kin ti, o Lie tu-
vos at gi mi mo me tais at kur ti, liu di ja 
skau džią is to ri ją ir jam ar ti mų žmo nių 
su dė tin gą li ki mą.

S

Ka ted ro je pa gerb tas Vil ka viš kio 
vys ku pas

Atkelta iš 1 p.

Vys ku pų var du svei ki nęs Kau no ar ki-
vys ku pas met ro po li tas Kęs tu tis Kė va las 
dė ko jo už bro lių vys ku pų jau čia mą šir-
dies gied ru mą, ge bė ji mą su teik ti vil ties 
ir nu ties ti bend rys tės ke lius.

Laz di jų de ka na to de ka nas Ne ri jus 
Žvirb lys ku ni gų var du dė ko jo Jo Eks ce-
len ci jai už iš ti ki mą tar nys tę Vil ka viš kio 
vys ku pi jo je, už rū pi ni mą si baž ny čių 
rei ka lais, sie lo va da, kiek vie nu vys ku pi-
jos ku ni gu, už tai, kad prieš 20 me tų jį 
ir ke lis ki tus jau nuo lius pa šven ti no ku-
ni giš kajai tar nys tei.

Bend rą eu ro par la men ta ro Juo zo 
Ole kos, buvusio Sei mo na rio Al bi no Mit-
ru le vi čiaus ir sa vo svei ki ni mą per skai-
tė Sei mo na rys Al gir das But ke vi čius. 
Ja me pa si džiaug ta ga ny to jo bend raž mo-
giš ko mis sa vy bė mis, ra my bės ir vil ties 
tei kian čiu ti kė ji mo liu di ji mu, tuo, kad 
rū pi na ma si ir sau go ma is to ri ja, sak ra-
li nis me nas, ar chi tek tū ra. Po li ti kai do-
va nų dvasininkui įtei kė šiau lie čio dai li-
nin ko Bo na ven tū ro Šal čio nu ta py tą Šv. 
Ka zi mie ro, Lie tu vos glo bė jo, pa veiks lą.

Su vys ku pi jos sa vi val dy bių me rų 
svei ki ni mu krei pė si Vil ka viš kio ra jo no 
me ras Al gir das Nei ber ka. Ja me iš reikš-
tas pa ti ki ni mas, kad gy ve nant šiais iš-
ban dy mų, skai dy mo si lai kais, kai ypač 
svar bu sta ty ti til tus tarp žmo nių, pa gar bus 
sa vi val dos ins ti tu ci jų ir Baž ny čios bend ra-
dar bia vi mas dau ge ly je sri čių yra svar bus 
ir nau din gas vi siems Lie tu vos bei Vil ka viš-
kio vys ku pi jos žmo nėms.

Vil ka viš kio Švč. Mer ge lės Ma ri jos Ap si-
lan ky mo pa ra pi jos ti kin čių jų var du svei ki-

]

nę Ina ir Vy tas Strio kai iš reiš kė ga ny to jui 
pa dė ką už bend rys tę, kiek vie no žmo gaus 
įver ti ni mą ir pa ste bė ji mą. Gė lių puokš tes 
jie įtei kė abiem vys ku pams, mi nin tiems 
vys ku pys tės si dab ri nę su kak tį.

No rin čių jų pa svei kin ti vys ku pą ga lė jo 
nu si tęs ti di džiau sia ne si bai gian ti ei lė. Iš il-

go kai už si tę su sios, bet ne prail gu sios mal dų 
ir pa dė kų ce re mo ni jos žmo nės skirs tė si pa-
ly dė ti vys ku po Ri man to Nor vi los pa lai mi ni-
mo. Pri si mi ni mui li ko iš kil mių Vilkaviškio 
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo kate-
droje nuo trau kos, iš kart po ren gi nio pa pli-
tu sios in ter ne to pla ty bė se.

Vyskupystės 25-erių metų sukaktį paminėjęs ganytojas Rimantas Norvila pir-
miausia sakė esąs dėkingas Dievui už dvasinio pašaukimo dovaną.

Birutės NENĖNIENĖS nuo tr.
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SUKAKTIS
Eglė KVIESULAITIENĖ

Už puo lė gat vė je
Tre čia die nį Ky bar tuo se su muš tas jau-
nas vy ras.

Apie 19 val. P. Cvir kos gat vė je tris-
de šimt me tį ky bar tie tį už puo lė gru pė 
ne pa žįs ta mų as me nų ir žiau riai su mu-
šė. 

Vy ras pri sta ty tas į li go ni nės Priė-
mi mo-sku bio sios pa gal bos sky rių. Me-
di kai kons ta ta vo ko jų lū žius.

Pa rei gū nai aiš ki na si įvy kio ap lin-
ky bes ir smur to prie žas tis, mat aki-
vaiz du, kad tai ne bu vo at si tik ti nis už-
puo li mas.

Vai ra vo ne blai vus
Pir ma die nį Pil viš kiuo se su lai ky tas ne-
blai vus vai ruo to jas.

Miestelyje pa tru lia vę pa rei gū nai 
Ge di mi no gat vė je apie 22.30 val. su-
stab dė pa tik rin ti au to mo bi lį „Maz da 
5“. 

Paaiš kė jo, kad jį vai ra vęs Vid man-
tas Vilt ra kis ne blai vus. 

Vy rui nu sta ty tas vi du ti nis (1,96 
pro m.) gir tu mas. Jo au to mo bi lis iš ga-
ben tas į sau go ji mo aikš te lę.

Už vairavimą vidutiniškai ar sun-
kiai apsvaigus gresia baudžiamoji at-
sakomybė.

Pa vo gė pi ni gi nę
Iš li go ni nės grį žęs Pa je vo nio gy ven to-
jas ra do api plėš tą au to mo bi lį.

Į li go ni nę bir že lio 14 d. ne ti kė tai 
pa te kęs Vy tau to Di džio jo gat vė je gy ve-
nan tis 56-erių pa je vo nie tis ne spė jo iš 
au to mo bi lio pa siim ti net pi ni gi nės. 

Žmo gus tik rai ne si ti kė jo, kad kaž-
kas iš drįs pa si nau do ti ne lai me ir įsi-
braus į jo au to mo bi lį „VW Beet le“. 

Šią sa vai tę grį žęs iš li go ni nės vy-
ras ra do iš dauž tą prie ki nį au to mo bi-
lio lan gą. Iš sa lo no bu vo din gu si pi ni-
gi nė, ku rio je laikyta ban ko kor te lė ir 
as mens ta pa ty bės do ku men tas. 

Pa da ry ta 70 eu rų tur ti nė ža la.

Smur ta vo sū nus
Nak tį į tre čia die nį po li ci ja vy ko į Ky bar-
tus.

Pa rei gū nų pa gal bos apie 2 val. 
nak ties pri rei kė 58-erių mo te riai, 
prieš ku rią smur ta vo 34-erių sū nus. 
Įta ria ma sis su lai ky tas ir pri sta ty tas į 
il ga lai kio su lai ky mo pa tal pas. Dėl fi-
zi nio skaus mo su kė li mo pra dė tas iki-
teis mi nis ty ri mas.

Pra šo pa gal bos
Po li ci ja pra šo as me nų, ma čiu sių, kas 
ap ga di no au to mo bi lius ir pa si ša li no iš 
įvy kio vie tos, pa gal bos.

Bir že lio 13 d. ap ga din tas ky bar tie-
čiui pri klau san tis au to mo bi lis „Au di 
A6“. Šei mi nin kas jį bu vo pa si sta tęs Ta-
ry bų gat vės 7-o na mo kie me. Aki vaiz-
du, kad ma ši na nu ken tė jo per eis mo 
įvy kį, ku rį su kė lęs vai ruo to jas su sa vo 
trans por to prie mo ne pa spru ko.

Bir že lio 15 d. pa na ši si tua ci ja nu ti-
ko Vil ka viš ky je. Ge di mi no gat vės 13-o 
na mo kie me apie 12 val. pa si sta tęs au-
to mo bi lį „BMW 3er Rei he“ apie 18 val. 
at vy kęs šei mi nin kas ra do jį ap ga din-
tą. Trans por to prie mo nę ap ga di nęs 
ne nus ta ty tos mar kės au to mo bi lis iš 
eis mo įvy kio vie tos pa si ša li no.

Po li ci ja pra šo as me nų, ma čiu sių 
mi nė tus in ci den tus, pra neš ti tel. 8 700 
63 417 ar ba 8 696 27 749.  Taip pat ga-
li ma tie siog at vyk ti į ra jo no po li ci jos 
ko mi sa ria tą, 202 kabinetą (Vy tau to g. 
6, Vil ka viš kis).

ĮVYKIAI
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Atkelta iš 3 p.

Sa vo lė šo mis pri si dė jo ir ger bė jai, ku rie dek-
la ruo da mi pa ja mas 1,2 pro c. mo kes čio sky-
rė mū sų vie ša jai įstai gai.

Ži no ma, su gau tu fi nan sa vi mu pa di-
dė jo ir at sa ko my bės naš ta, bet la biau siai 
ne ra mu dėl vė so kos ir lie tin gai pra si dė-
ju sios va sa ros. Blo gos oro są ly gos – be ne 
pa grin di nis iš šū kis, dėl ku rio ga li neį vyk ti 
vie nas ar ki tas kon cer tas. Kas be nu tik tų, 
apie bet ko kius pa si kei ti mus nuo la tos ir 
ope ra ty viai in for muo si me „Viš ty čio mu zi-
kos pa kran tės“ feis bu ko pus la py je.

– Ko kio mis nau jo vė mis šie met nu-
džiu gin si te žiū ro vus?

– Vie nam be pa gal bos ir pa ra mos neį-
ma no ma su kur ti to kio ren gi nių cik lo. Prie 
to la bai pri si dė jo ne tik jau mi nė ti rė mė-
jai, ra jo no Sa vi val dy bė, ger bė jai, bet ir Viš-
ty čio se niū nė Ode ta Rik lie nė, Vil ka viš kio 
tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent ras, Viš-
ty čio kul tū ros na mai ir bend ruo me nė.

Tad nau jo vių bus tik rai ne vie na. Viš ty-
čio se niū ni ja ren gi niams su tei kė mo bi lią ją 
sce ną, o tai keis koncertų cik lo ly gį, vi zua-
li za ci ją, ap lin kos ir sce nos de ko ro spren di-
nius. Juk sce na at li kė jui – šven to vė, tai pa-
gar bos jo at lie ka mai mu zi kai ženk las.

Pir mo jo ren gi nio me tu ša lia sce nos 
švies di de lė mis sen din to me ta lo rai dė mis 
ir an tik va ri nė mis lem po mis iš puoš tas Viš ty-
čio pa va di ni mas.

] – Me tai bė ga, ren gi nys įgau na tra di-
ci jas, tam pa ži no mas. Daug kal bė jo te 
apie tai, ką „Viš ty čio mu zi kos pa kran-
tė“ duo da klau sy to jui, mies te liui, pa sa-
ko jo te apie pa tį šven tės or ga ni za vi mą. 
O ką ji tei kia Jums, kuo svar bus šven tės 
tęs ti nu mas?

– At sa ky siu Jus ti no Mar cin ke vi čiaus 
žo džiais: „Gy ve ni mo pra smės nė ra at ski-
rai nuo ma nęs ir nuo vi suo me nės, ku rio je 
gy ve nu. Va di na si, tik tai iš reikš da mas sa ve 
vie nu ar ki tu dar bu, priim ti nu, nau din gu, 
rei ka lin gu vi suo me nei, aš dek la ruo ju sa-
vo in di vi dua lų gy ve ni mo pra smės su vo ki-
mą.“

O kal bant ne poe tiš kai, tai gro da mas 
sak so fo nu iš mai šiau vi są Lie tu vą. Ap lan-
kiau gra žiau sius ša lies mies tus, mies te-
lius ir kai mus. Viš ty tis – Su val ki jos per-
las, uni ka lus Vil ka viš kio kraš to kam pe lis. 
Tad jei gu gam tos iš skir ti nu mu nau do ja si 
Drus ki nin kai, Birš to nas, Pa lan ga, Ni da, 
Anykš čiai ir ki ti Lie tu vos mies tai, ko dėl 
tai tu rė tų bū ti sve ti ma Viš ty čiui? Tai, kas 
ne sve ti ma Lie tu vos did mies čiams bei 
mies tams, te gul ne bū na sve ti ma ir ma no 
gim ta jam kraš tui.

Ži no ma, yra ir ki ta me da lio pu sė. Viš-
ty ty je, kaip ir vi sa me ra jo ne, ma žė ja gy-
ven to jų. Gy ve ni mo tem pas, pri si me nant 
ma no vai kys tės die nas, mies te ly je stip riai 
su lė tė jęs, to dėl ti kiu, kad „Viš ty čio mu zi-
kos pa kran tė“ įne ša dau giau gy vy bės šiam 
kraš tui, o va sa ros sa vait ga liams – ma lo-
naus šur mu lio ir leng vo ju de sio. No riu, 
kad ži nia apie Viš ty tį ir Vil ka viš kio kraš tą 
sklis tų pla čiai.

„Viš ty čio mu zi kos pa kran tė je“ 
vasarą koncertuos kraš tie čiai

Prie „Viš ty čio mu zi kos pa kran tės“ gy-
va vi mo sa va no riš kai ga li te pri si dė ti 
kiek vie nas: VšĮ „Mu zi kos pa kran tė“, 
įmo nės ko das 306064386, są skai tos Nr. 
LT987300010171901789, mo kė ji mo pa-
skir tis – pa ra ma.Užsk. 1378

Mau dyk lų van dens šva ra: vien ty ri mais 
va do vau tis ne rei kė tų

Atkelta iš 1 p.

Jei žar ny no bak te ri jų kie kis van de ny je vir-
ši ja nor mą, pa plū di miuo se tu ri bū ti pa sta ty-
tas ženk las, įspė jan tis apie pra stą van dens 
ko ky bę, taip pat žmo nės tu ri bū ti in for muo-
ti Sa vi val dy bės in ter ne to sve tai nė je ir ra jo-
no spau do je.

Ofi cia liuo se pa plū di miuo se pri va lo bū-
ti įreng ti in for ma ci niai sten dai. Juo se, be 
bend ros in for ma ci jos (svei ka tos sau gos rei-
ka la vi mų, in for ma ci jos apie drau di mą ar 
lei di mą lan ky tis su gy vū nais, kon tak ti nių 
ins ti tu ci jų, at sa kin gų už mau dyk los ad mi-
nist ra vi mą, te le fo nų), tu ri bū ti nu ro dy ti ir 
van dens ko ky bės ty ri mų re zul ta tai.

Van dens skaid ru mo ne ty rė
Ki to kios tar šos ty ri mai – mels va bak te-

rių ar ki tų dumb lių kie kis van de ny je – pa-
plū di mių hi gie nos nor mo je anks čiau reg la-
men tuo ti ne bu vo.

Ta čiau nuo šių me tų ge gu žės 1 d. įsi ga-
lio jo hi gie nos nor mos HN 92:2018 pa kei-
ti mai. Juo se tar ša įvar di ja mas ir mels va-
bak te rių bei di džių jų dumb lių van de ny je 
bu vi mas, ga lin tis kel ti pa vo jų svei ka tai.

Tad ins ti tu ci jos, at sa kin gos už mau dyk-
lų ad mi nist ra vi mą, tu ri ma tuo ti ir van dens 
skaid ru mą. Nus ta čius per di de lį chlo ro fi lo 
kie kį ir mels va bak te rių gau sė ji mą pri va lo-
ma in for muo ti vi suo me nę ir (pri klau so mai 
nuo chlo ro fi lo kie kio) re ko men duo ti ne si-
mau dy ti ar ba vi sai už draus ti mau dy tis, 
kol tar šos ne be liks. Apie žy din čio van dens 
svei ka tai ke lia mą grės mę vi suo me nė tu ri 
bū ti in for muo ja ma tais pa čiais me to dais, 

]

kaip ir apie mik ro bio lo gi nę tar šą.
Ta čiau mū sų ra jo no van dens telkinių 

skaid ru mo ty ri mai dar ne bu vo at lik ti.
Su si sie kę su Na cio na li nės svei ka tos prie-

žiū ros la bo ra to ri jos (šios la bo ra to ri jos Kau-
no sky riu je ti ria mi ir mū sų ra jo no tel ki nių 
van de nys) at sto ve spau dai iš gir do me, kad 
van dens skaid ru mas ti ria mas tik ini ci ja-
vus Na cio na li niam vi suo me nės svei ka tos 

cent rui. Bet pa skam bi nus pa sta ro jo spe cia-
lis tams jie paaiš ki no, kad šiais ty ri mais tu ri 
rū pin tis Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja.

Ra jo no Sa vi val dy bės gy dy to ją lai ki nai 
va duo jan ti Ra sa Šir vie nė tei gė, jog mels va-
bak te rės van de ny je kol kas ap skri tai ne ti-
ria mos, nes nė ra tam ser ti fi kuo tų la bo ra to-
ri jų. To kie ty ri mai, vyr. spe cia lis tės tei gi mu, 
bus at lie ka mi tik nuo ki tų me tų.

Si tua ci ja ma to ma vi zua liai
Vis dėl to ne rei kė tų ak lai kliau tis ty ri-

mais, ku rių re zul ta tai šiaip ar taip gau na mi 
tik praė jus ma žiau siai sa vai tei po mė gi nių 
paė mi mo.

Jei ma to te, kad van duo nu si da žęs ža-
lios, mels vos ar rus vos spal vos dumb liais, 
ver ta pa gal vo ti, ar į jį lip ti. Van dens žy dė-
ji mui ne ma žai įta kos tu ri dėl žmo gaus ūki-
nės veik los pa di dė ję azo to ir fos fo ro jun-
gi nių kie kiai tel ki ny je, in ten sy vus trą šų 
nau do ji mas že mės ūky je, bui ty je nau do ja-
mi che mi niai pre pa ra tai, ne pa kan ka mas 
nuo tė kų iš va ly mas. Va sa ros me tu, pa ki lus 
tem pe ra tū rai, mels va bak te rės pra de da 
ypač in ten sy viai dau gin tis, dėl to van duo 
įgy ja mels vai ža lią spal vą, o ra miu oru 
van dens pa vir šiu je for muo ja si plė ve lė 
– tai va di na ma van dens žy dė ji mu.

Toks van duo ga li kel ti pa vo jų žmo gaus 
svei ka tai, nes mels va bak te rės į van de nį iš-
ski ria tok si nių me džia gų.

Prik lau so mai nuo tok si nų su dė ties ir 
kon cent ra ci jos, iš si mau džius žy din čio van-
dens tel ki ny je žmo gui ga li su trik ti virš ki ni-
mas, pa si reikš ti ap si nuo di ji mo po žy mių, 
bend ras kū no silp nu mas, gal vos svai gi mas, 
akių glei vi nės už de gi mas, bė ri mas.

Tad jei jau bū ti nai no ri te iš si mau dy ti 
žy din čia me eže re, upė je ar jū ro je, bent 
jau ne nar dy ki te, kad van dens ne pa tek tų 
į kvė pa vi mo ta kus, virš ki ni mo trak tą. Po 
mau dy nių rei kė tų pa lįs ti po du šu, ta da ma-
žes nė ti ki my bė, kad įvyks aler gi nė reak ci-
ja ir kū ną iš bers. Ypač at sar giai tu rė tų elg-
tis silp nes nio imu ni te to žmo nės, vai kai ir 
sen jo rai.

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

„Santakos“ skaitytojas atsiuntė 
žydinčio vandens nuotrauką, bet 
pliažo teritorijoje tokio vaizdo 
neradome.

S

Skelbimų lentoje yra įvairios 
informacijos, net ir apie pavojus 
ant ledo, bet apie vandens kokybę 
birželio 29 d. duomenų nebuvo.
 Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Šalies mo kyk lo se planuojami 
pi lie tiš ku mo ir gy ny bos įgū džių kur sai
And rius GRY GE LAI TIS

Jau nuo atei nan čio pa va sa rio 
ša lies ug dy mo įstai go se tu-
rė tų bū ti ve da mos pa mo kos, 
ku rių pa grin di nis tiks las bus 
ug dy ti jau nuo lių pa trio ti nes 
sa vy bes bei suformuoti jiems 
iš gy ve ni mo bet ko kio mis są ly-
go mis įgū džius.

Ka ras pa spar ti no pro ce są
Moks lo me tų pa bai go je de šim ty je ša-

lies mo kyk lų vy ko ban do mie ji pi lie tiš ku-
mo ir gy ny bos įgū džių kur sai. Jų me tu 
vai kai mo kė si su teik ti pir mą ją me di ci ni-
nę pa gal bą, su si pa ži no su šau dy bos ir 
gink luo tės pa grin dais, klau sė pa skai tų 
pi lie tiš ku mo te mo mis, at li ko įvai rias iš-
gy ve ni mo gam to je už duo tis.

Tarp de šim ties ša lies mo kyk lų, ku rio-
se vy ko šie bandomieji kur sai, pa te ko ir 
Ky bar tų Kris ti jo no Do ne lai čio gim na zi-
ja. Be jau iš var din tų veik lų, šios įstai gos 
de vin tų kla sių mo ki niai taip pat lei do si į 
du žy gius: po Ky bar tų mies tą bei į Vir ba-
lio pi lia kal nį.

Pi lie tiš ku mo ir gy ny bos įgū džių 
kur sus ini ci ja vo Kraš to ap sau gos bei 
Švie ti mo, moks lo ir spor to mi nis te ri jos. 
Pla nuo ja ma, kad to kio po bū džio pa mo kos 
jau nuo atei nan čių me tų pa va sa rio tu rė tų 
bū ti ve da mos vi siems ša lies 5–10 kla sių 
mo ki niams. Nu ma to ma, jog tri jų die nų 
truk mės kur sai bus pri va lo mi ir or ga ni zuo-
ja mi kas met, o kas dve jus me tus mo ki niai 
da ly vaus pa kar to ti niuo se mo ky muo se bei 
tu rės baig ti tris mo ky mo cik lus (5–6 kl., 
7–8 kl., 9–10 kl.). Svars to ma, kad da ly va-
vi mas šio je pro gra mo je grei čiau siai taps 
pri va lo ma są ly ga no rint gauti pa grin di nio 
ug dy mo pasiekimų pažymėjimą.

„Per ban do muo sius mo ky mus sie kė me 
iš siaiš kin ti, kas vai kus ža vi la biau siai bei ko 
gal būt vi sai jiems ne rei kia. Apie to kio po bū-

džio kur sus mo kyk lo se bu vo kal ba ma jau 
ku rį lai ką, ta čiau, be abe jo, ka ras Uk rai no je 
įvy kius šiek tiek pa spar ti no. Šių kur sų idė ja 
gal net kiek pa na ši į so viet me čiu bu vu sias 
ka ri nio ren gi mo pa mo kas. No ri me jau nuo-
liams ug dy ti pa trio ti nius jaus mus bei kar tu 
pri sta ty ti ka riuo me nės ir su ka rin tų or ga-
ni za ci jų veik lą. Svar bu, kad vai kai ži no tų, 
koks yra pi lie čių vaid muo vals ty bės gy ve-
ni me, au gi me ir, ži no ma, gy ny bo je“, – sa kė 
Lie tu vos šau lių są jun gos Su val ki jos šau lių 
4-osios rink ti nės va do pa va duo to jas Lau ry-
nas Ber no tas.

Įdo mu tai, kad Lie tu vo je vy ku siais ban-
do mai siais kur sais do mė jo si ne tik ša lies, 
bet ir už sie nio žur na lis tai. Re por ta žus pa-

ren gė ne prik lau so ma Bal ta ru si jos te le vi zi-
ja „Bel sat TV“, Vo kie ti jos ARD ka na las.

Su si do mė ji mas au ga
Ban do mų jų kur sų or ga ni za vi mu vi so-

je ša ly je rū pi no si Šau lių są jun ga. Mo ky-
mus taip pat ve dė at sar gos bei pro fe si nės 
ka ro tar ny bos ka riai, ci vi li nės sau gos spe-
cia lis tai, ug nia ge siai. Pak laus tas, ko dėl 
vie na iš mo kyk lų bu vo pa si rink ta Ky-
bartų Kris ti jo no Do ne lai čio gim na zi ja, L. 
Ber no tas ne slė pė, jog tai iš da lies su si ję ir 
su sa va nau diš ko mis pa ska to mis. Anot jo, 
įvai rio se Ma ri jam po lės re gio no mo kyk lo-
se vei kia jau nų jų šau lių bū re liai, ta čiau 
Ky bar tuo se jų kol kas dar nė ra.

„Gal būt taip su do min si me vai kus ir jie 
nu spręs pri si jung ti prie mū sų or ga ni za ci-
jos. Šau lių są jun ga vyk do pa ko pi nę jau nų-
jų šau lių ug dy mo pro gra mą. Mū sų or ga ni-
zuo ja mi pi lie tiš ku mo ir gy ny bos įgū džių 
kur sai yra pa reng ti pir mo sios pa ko pos 
pa grin du“, – kal bė jo L. Ber no tas.

Anot jo, pa sta rai siais mė ne siais su si do-
mė ji mas Šau lių są jun ga itin išau go. Nuo 
ka ro Uk rai no je pra džios di džio sio se Vil-
niaus, Kau no ar Klai pė dos rink ti nė se prie 
or ga ni za ci jos pri si jun gė tūks tan čiai nau jų 
na rių. Su val ki jos rink ti nė to kio di de lio 
nau jo kų ant plū džio gal ne su lau kė, ta čiau 
jų skai čiai vis tiek pa ste bi mai išau go.

„Iš tik rų jų Lie tu vos šau lių są jun gos at-
gi mi mu rei kė tų lai ky ti 2014-uo sius me tus, 
kuo met Uk rai na bu vo už pul ta pir mą jį kar-
tą. Nuo tų me tų prie mū sų or ga ni za ci jos 
kas met pri si jun gia vis dau giau na rių“, – tei-
gė pa šne ko vas.

Ga li ma ir be gink lo
Nors daž niau siai į Šau lių są jun gą sto ja 

jau nes ni žmo nės, ta čiau, L. Ber no to tei gi-
mu, ne trūks ta ir vy res nių as me nų, no rin čių 
pri klau sy ti šiai or ga ni za ci jai. Nau jo kams iš 
pra džių re ko men duo ja ma iš klau sy ti ba zi-
nius šau lių kur sus, ki tus mo ky mus.

„Dau ge lis klai din gai ma no, kad vi si šau-
liai pri va lo mo kė ti šau dyti. Tu ri me na rių, 
ku rie ne no ri im ti gink lų į ran kas. Juk esa-
me vi suo me ni nė or ga ni za ci ja. Tai reiš kia, 
kad tu ri me įvai rių veik lų: da ly vau ja me 
„Mais to ban ko“ bei pi lie ti nė se ak ci jo se, 
or ga ni zuo ja me jau ni mo sto vyk las, pa de-
da me vie ti nėms sa vi val dy bėms ar ki toms 
įstai goms. Esa me su ka rin ta or ga ni za ci ja, 
to dėl bend ra dar biau ja me su Lie tu vos ka-
riuo me ne, po li ci ja, ug nia ge sių ir me di kų 
tar ny bo mis. Na rių veik la pri klau so nuo jų 
pa čių. Vi sa da at si žvel gia me į žmo nių po rei-
kius“, – pa brė žė Su val ki jos šau lių 4-osios 
rink ti nės va do pa va duo to jas.

Ats lū gus pan de mi jai vėl įsi bė-
gė ja tarp tau ti niai mai nų pro jek-
tai „Erasmus+“.

Gra žiš kių gim na zi jos pe da go gių ko-
man da vy ko į Vo kie ti jos Gro nau mies-
tą, ku ria me da ly va vo tarp tau ti nio 
„Erasmus+“ pro jek to „Skir tin gi po žiū-
riai – vie na Eu ro pa“ par tne rių mo kyk-
lų dar buo to jų su si ti ki me. Kar tu su 
lie tu viais pro jek te da ly vau ja Kip ro ir 
Vo kie ti jos at sto vai.

Sa vai tė bu vo la bai įtemp ta ir dar-
bin ga. Su si ti ki mo me tu su pla nuo tos 
tri jų ša lių mo kyk lų pro jek to veik los, 
nu ma ty tos su si ti ki mų, vi zi tų da tos, 
prie mo nės, bū si mos veik los ir jų re zul-
ta tai, ap tar ti ku ria mi pro duk tai.

Sup la na vo me mo ki nių gru pių vi zi-
tus Vo kie ti jo je, Kip re ir Lie tu vo je. Mū-
sų gim na zi jo je sve čių su lauk si me jau 
atei nan tį rug sė jį, to dėl jau da bar pra de-
da me ruoš tis bū si miems su si ti ki mams.

Vie šė da mos Vo kie ti jo je kar tu su pe da-
go gė mis iš Kip ro klau sė mės se mi na ro „Kul-
tū ra ir is to ri ja“, da ly va vo me po li to lo gi jos 
dis ku si jo je „Ko kius po ky čius jau čia Ry tų 
Eu ro pa, Lie tu va ir Kip ras dėl ka ro Uk rai-
no je?“, ap ta rė me po žiū rių į sau gu mą Eu-
ro po je skir tu mus, ste bė jo me mu zi kos ir 

dai lės pa mo kas. Pas te bė jo me, kaip skir tin-
gai vi sos ša lys su vo kia da bar ti nę si tua ci ją 
Eu ro po je.

Nors šis pro jek tas bu vo pa reng tas dar 
2019 m., ta čiau da bar jis įgi jo nau ją pra-
smę. Pag rin di nis jo tiks las – ES ver ty bės ir 
atei tis.

Bu vo įdo mu su si pa žin ti su vie ti ne Gro-

nau mo kyk la, jos mo ky to jais, va do vais, 
edu ka ci nė mis erd vė mis, ste bė ti mo ki nių 
veik las.

Vieš na gės me tu ap lan kė me ne ma žai 
Vo kie ti jos mies tų ir mu zie jų.

Vil ma VA LA VI ČIE NĖ
Gra žiš kių gim na zi jos pe da go gė

Gražiškiečių pe da go gių vi zi tas Vo kie ti jo je

Kartu su gražiškiečiais projekte dalyvavo Kipro ir Vokietijos atstovai.S

Suvalkijos šaulių šaudymo klubo prezidentas snaiperis  Šarūnas Brunza (kairėje) 
ir Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vado pavaduotojas Laurynas Bernotas 
moksleivius supažindino su šaudybos pagrindais. Au to riaus nuo tr.

S

Me no ir edu ka ci jos cent ras 
in for muo ja, jog pra si de da jau 
9-asis sto vyk lų „Atos to gos 
su me nu“ se zo nas, o kar tu su 
juo – ir ke lios nau jo vės.
Stip riai pa lai kant Uk rai ną vie na sto-
vyk los sa vai tė ski ria ma uk rai nie čių 
vai kams ir jau ni mui. Be to, šie met siū lo-
mos net dvi pa mai nos su nak vy ne.

Vi są ak tua lią in for ma ci ją ga li ma 
ras ti re gist ra ci jos for mo se:

• lie pos 4–8 d. die nos sto vyk la Ma-
ri jam po lė je Uk rai nos vai kams ir jau ni-
mui;

• lie pos 25–29 d. die nos sto vyk la 
Gi žuo se 7–11 m. da ly viams (https://
forms.gle/4BoPiA8bbCpWX2cv6);

• rugp jū čio 1–6 d. pa mai na 
su nak vy ne Ša kių r. 12–18 m. da ly-
viams (https://forms.gle/QeD4NfPeCh-
geKhM86);

• rugp jū čio 8–12 d. pa mai na su 
nak vy ne Ša kių r. sav. 9–11 m. da ly-
viams (https://forms.gle/bbg tA9kKsCGN-
CydF6).

Sto vyk los me ni nės pro gra mos įgy-
ven di ni mą iš da lies fi nan suo ja Lie tu-
vos kul tū ros ta ry ba.

Me no ir edu ka ci jos cent ro inf.

Lau kia jaunųjų 
sto vyk lau to jų

Projektą „Laisvės pamokos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas
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Tri jų sa vi nin kų val do ma Lie tu vos 
him no au to riaus dr. Vin co Ku dir-
kos tė viš kė Pae že riuo se iš gy ve-
na nau jas per tvar kas. Mu zie jaus 
čia jau ne bė ra, o so dy bo je ne tru-
kus iš kils nau jas pa sta tas.

Nors prie ke lio į is to ri nę so dy bą dar yra ro-
dyk lė „V. Ku dir kos klė te lė-mu zie jus 1“, ta-
čiau no rin tie ji ap lan ky ti mo ky to jo, trem ti-
nio Sta sio An ke vi čiaus puo se lė tą Ku dir kos 
klė te lę mu zie jaus jau ne be ras. Eks po na tai 
iš ke lia vo į mu zie jų, klė te lės du rų už rak tai 
pa keis ti. Gre ta bu vęs mo li nis tvar tas šį 
pa va sa rį nu griau tas. Pa sak skly po, ku ria-
me yra is to ri nė klė te lė, sa vi nin kės Ele nos 
Tau jins kie nės, toje vie to je iš kils nau jas sta-
ti nys, ga li mai skir tas sve čiams ap gy ven-
din ti.

Kul tū ros ver ty bių ap sau gos de par ta-
men to Ma ri jam po lės sky rius pa tvir ti no, 
kad lei di mas nu griau ti mo li nį tvar te lį su-
de rin tas dar 2014 me tais. Šis pa sta tas ne-
bu vo įtrauk tas į sau go mų kul tū ros ob jek tų 
są ra šą, tad ir is to ri nės ver tės ne tu rė jo. Ant 
iš li ku sių pa ma tų ga li iš kil ti nau jas sta ti nys, 
ana lo giš kas bu vu siam. At ku riant bu vu sius 
pa sta tus re ko men duo ti na juos at sta ty ti iš 
pa na šių me džia gų, ne di di nant tū rio.

Ku dir ky nės kie me su tik ta so dy bos 
da lies sa vi nin kė Ni jo lė Dai naus kie nė pik-
ti no si to kiu se sers el ge siu. „Esu tą mo li nį 
pa sta tą iš si pir ku si, po gais ro re mon ta vu-
si, tik, de ja, Lie tu vos teis mai jį pri tei sė E. 
Tau jins kie nei. O klė te lė pri klau so tau tai“, 
– kal bė jo N. Dai naus kie nė ir pri dū rė, kad 
lan ky to jus ji čia mie lai su tin kan ti. Sa kė ir 
ženk lą „Pri va ti val da“ nu ka bi nu si – esą, te-
gul žmo nės lais vai įei na.

Vil ka viš kio tu riz mo ir vers lo in for ma-
ci jos cent ro di rek to rius Vi tas Gir daus kas 
puo se lė ja pla nus au to mo bi lių sto vė ji mo 
aikš te lė je, ne to li var tų į so dy bą, pa sta ty ti 
in for ma ci nį sten dą. Ku dir kos tė viš kės sa vi-
nin kai tam ne prieš ta rau ja, ne tgi pla nuo ja 
pa keis ti var tus, tik pra šo prieš sta tant sten-
dą su jais pa si kon sul tuo ti.

Būtų puiku, jei in for ma ci niam sten dui 
prie V. Ku dir kos tė viš kės įreng ti at si ras tų 
rė mė jų. Juk laik ro džiui prie nuo sta bios Vil-
ka viš kio au to bu sų sto ties pa sta ty ti bu vo su-
telk tas ga na ne ma žas rė mė jų fon das.

Ge ros ini cia ty vos už kre čia. Iš Viz gir dų 
kai mo (Pae že rių vals čius) ki lęs kau nie tis 

gy dy to jas An ta nas Viz gir da, iš vy dęs žo lė-
se pa sken du sią V. Ku dir kos tė vų ka pa vie tę 
Pae že rių ka pi nė se, su bū rė Ku dir kos pa li-
ki mui nea be jin gus lie tu vius ir su rin ko rei-
kia mą su mą ka pa vie tei at nau jin ti. Jau iš lie-
ti pa ma tai, ant jų guls mar mu ro plokš tės, 
o se na sis is to ri nis kry žius su įra šu, jog čia 
pa lai do ti V. Ku dir kos tė vai, bus re stauruo-
tas ir su grįš į at nau jin tą ka pa vie tę.

Di de li dar bai da ro mi iš ki lių as me ny-
bių ini cia ty va. Vin co Ku dir kos pa mink las 
Vil niu je (vie to je ge ne ro lo I. Čer nia chovs-
kio sto vy los) iš ki lo tik švie sių as me ny bių 
iš Su val ki jos dė ka. Ma ri jam po lie tis me di-
kas, ant ro po lo gas, Ku dir kos pa li ki mo puo-

se lė to jas pro f. Gin tau tas Čes nys su bū rė 
Lie tu vai nea be jin gas as me ny bes. Jo su kur-
tas fon das su rink o lė šų pa mink lui sta ty ti.

Iš ki lu sis pro fe so rius ta da ryž tin gai 
pa sa kė: „Ši toj su daik tė ju sioj vi suo me nėj 
nie kam tai ne rū pi, bet pa mink las Vil niu je 
Ku dir kai sto vės.“ Gal ši min tis pa ža dins 
dar ne vie ną kil nią šir dį, au ko jan čią sa ve 
ir san tau pas Lie tu vai gar sin ti, Vil ka viš kio 
kraš to var dui po pa sau lį skleis ti?

An ta nas ŽI LINS KAS

Nau ji vė jai dr. Vin co Ku dir kos tė viš kė je

Griu vė siai prie Vin co Ku dir kos klė te lės. Au to riaus nuo tr.S Ku dir kos tė vų ka pa vie tė je iš lie ti nau ji pa ma tai.S

Ky bar tų fut bo lo klu-
bas „Svei ka ta“ tu ri 
daug gra žių tra di ci jų. 
Vie na iš jų – kas me ti-
nė va sa ros sto vyk la.
Sto vyk lų me tu svei ka tie čiai 
sten gia si bent šiek tiek pa-
keis ti įpras tą ap lin ką, už siim-
ti įvai ria veik la, ku ri kar tu 
stip rin tų tar pu sa vio su pra-
ti mą bei ry šius, svar bius ir 
rei ka lin gus bet ku riam ko lek-
ty vui.

Šių me tų sto vyk la pra si-
dė jo Lie tu vos fut bo lo fe de-
ra ci jos II ly gos pir me ny bių 
rung ty nė mis tarp „Svei ka-
tos“ ir Vil niaus „Vil ties“ 
eki pų. Nors šį kar tą mū siš-
kiams per ga lės pa siek ti ne-
pa vy ko, ko man dos žai di me 
bu vo ga li ma pa ma ty ti iš ties 
ne ma žai tei gia mų niuan sų, 
ku riuos iš sky rė ir tre ne rių 
ko lek ty vas.

Sto vyk los me tu bu vo iš ban-
dy tos įvai rios spor to ša kos. Be-
ne dau giau siai su si do mė ji mo ir 
emo ci jų vi siems su tei kė imp ro vi-
zuo tos plia žo tink li nio var žy bos, 
ku rio se ne trū ko nei da ly vių, nei 
gra žių epi zo dų. No rin tie ji ga lė jo 
iš mė gin ti ran kos taik lu mą krep-
ši nio aikš te lė je, su žais ti te ni są ar 
bad min to ną.

Įp ras tai lai kas sto vyk lo se pra-
bė ga itin grei tai. Šis kar tas ne-
bu vo išim tis. Sto vyk los da ly viai 
tu rė jo ga li my bę pa bend rau ti su 
fut bo lo ve te ra nais, ko vo ju siais 
tra di ci nia me tur ny re Vy tau to Ko-
cha naus ko tau rei lai mė ti. Taip 

pat vi sų lau kė įvai rūs sta lo žai di-
mai.

Jė gas svei ka tie čiai iš mė gi no 
ir vir tua lia me fut bo le, ban dy da-
mi iš siaiš kin ti, kas šį žai di mą 
ge riau siai žai džia kom piu te riu. 
Po įnir tin gų kom piu te rinių ko-
vų vi si sku bė jo prie te le vi zo rių 
ek ra nų ste bė ti Lie tu vos ir Liuk-
sem bur go na cio na li nių rink ti nių 
rung ty nes. De ja, ga lu ti nis re zul-
ta tas mū sų ko man dai ne bu vo 
pa lan kus.

Sto vyk lą da ly viai už bai gė 
so dy boje „Ka ra liaus krės las“. 
Ap ta rę svar biau sius „Svei ka tos“ 
ko man dos rei ka lus. iš sis kirs ty da-
mi spor ti nin kai nea be jo jo, kad 

gra žios sto vyk los tra di ci jos bus 
tę sia mos ir atei ty je.

Pro jek tas „Fi zi nio ak ty vu-
mo ska ti ni mas Ky bar tuo se“ (Nr. 
SRF-FAV-2019-1-0346) bend rai fi-
nan suo ja mas Spor to rė mi mo fon-
do, ku rį ad mi nist ruo ja Švie ti mo, 
moks lo ir spor to mi nis te ri ja bei 
Švie ti mo mai nų pa ra mos fon das, 
lė šo mis.

Užsk. 1381

Fut bo li nin kų sto vyk lo je – ne tik fut bo las

Dau giau siai emo ci jų sto vyk los da ly viams su tei kė imp ro vi zuo tos 
plia žo tink li nio var žy bos.

S

Užsk. 1383

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

galite užsiprenumeruoti 

Redakcijos telefonai pasiteirauti: (8 342) 20 805, 8 650 13 988.

Projektą „Laisvės pamokos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas
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„Kaip man neišp ro tė ti?“ – klau sia ode sie tė, 
ku rios sū nus pa te ko į ru sų ne lais vę
(Tę si nys. Spausdinta Santakoje“, 
Nr. 20–22, 24–32, 34–49)

Taip su ta po, kad trims pa roms 
ap si sto jęs Ode sos hos te ly je „Le 
Re ve“ ta pau vie nin te liu jo klien-
tu. Va ka re ne jau kiai pa si ju tęs ir 
smalsu mo ska ti na mas ėmiau šne-
kin ti jo ad mi nist ra to rę, vi są lai ką 
liūd nai su si mąs čiu sią mo te rį.

Ne ti kė ta iš pa žin tis
Pa gal vo jau, kad mo ters slo gi nuo tai ka 

ga li mai su si ju si su ka ru, ir neap si ri kau. Pri-
sis ta čiau, kad esu žur na lis tas iš Lie tu vos, 
nuo ant ros ka ro sa vai tės ket vir tą mė ne sį 
ste bin tis įvy kius Uk rai no je.

„O jūs bu vo te Ma riu po ly je?“ – iš kar to 
pa gy vė jo 42 me tų ad mi nist ra to rė Olia Bu-
rav lio va. Iš gir du si at sa ky mą, kad ne bu vau, 
mo te ris ty liai pa sa kė: „Ma no sū nus, ka riš-
kis, ten pa te ko į ne lais vę. Du mė ne sius ne tu-
riu jo kių ži nių apie jį.“

Tram dy da ma aša ras ji pa siū lė kar tu iš-
ger ti ka vos. Pri sė dę prie kie me ly je sto vin-
čio sta liu ko ėmė me šne ku čiuo tis. Iš tie sų 
tai aš ty lė jau, o kal bė jo Olia. Jos žo džiai lie-
jo si be per sto jo, tar si bū tų lau ku si mo men-
to iš si kal bė ti. Mo te ris pa pa sa ko jo, kad ir 
vy ras Gri go ri jus Sal ta nas, ir jos vien tur tis 
26 me tų sū nus De ni sas yra ka riš kiai. Ka-
ras juos per se kio ja jau aš tun tus me tus.

Iki 2014 m. ka ro jie vi si kar tu gy ve no 
Mos ti no kai me, ša lia Do nec ko, kur gi mė 
De ni sas. Pra si dė jus ka rui šei ma nu spren-
dė nuo bom bar da vi mų spruk ti į Ky ji vą. 

Iš vyk ti ne sku bė jo, nes ne ma nė, kad vis kas 
pe raugs į to kias kru vi nas ko vas. Ta čiau 
bom boms ėmus kris ti į kie mą iš pra džių 
ap si gy ve no rū sy je, o kai ra ke tos su pleš ki-
no dvie jų gre ti mų na mų gy ven to jus, puo lė 
į pa ni ką ir spru ko.

Prieš pa bėg da ma O. Bu rav lio va iš lei do 
į lais vę vi sus kai my no ūki nin ko gy vu lius 
ir paukš čius, dėl ko šis vė liau vi są pus me-

tį jai te le fo nu prie kaiš ta vo, nors pa ts ki lus 
ka rui sau giai il sė jo si Is pa ni jo je. Kai me li ko 
O. Bu rav lio vos na mas, į ku rį šei ma taip ir 
ne beg rį žo.

Sun kus li ki mas
Sprun kančiai iš Do nec ko mo te riai te ko 

re gė ti su dar ky tus žmo nių la vo nus bei iš-
gy ven ti pa ra ly žiuo jan čią bai mę. Po to kių 

su krė ti mų Olią ėmė ka muo ti šir dies ne ga-
la vi mai, pra si dė jo sap nų koš ma rai. Per 
be mie ges nak tis mo te riai ta da ki lo min tis 
at nau jin ti se sers dvy nės paieš kas. Mat O. 
Bu rav lio vos ma ma vi sas tris gi mu sias duk-
ras prieš dau ge lį me tų bu vo pa li ku si vai kų 
na muo se.

Iki še še rių me tų Olia gy ve no drau ge su 
se se dvy ne, paskui jas iš sky rė ir iš siun tė į 
skir tin gas prie glau das. O. Bu rav lio va pa te-
ko ten, kur gy ve no jos de vy neriais me tais 
vy res nė se suo, bet ši po me tų iš vy ko mo ky-
tis ir ry šio ne pa lai kė, o vė liau žu vo.

Anks ti iš te kė ju si ir pa gim džiu si sū nų O. 
Bu rav lio va vė liau su ra do se se rį, su ku ria ir 
da bar nuo la tos pa lai ko ry šį.

Apie Denisą – jo kių ži nių
Į Mi ko la je vą, ku ria me šei ma gy ve no 

ir ten jū ros pės ti nin kų da li ny je tar na vo 
De ni sas, oku pan tai įsi ver žė jau pir mą 
ka ro die ną. Čia jie bu vo pa si tik ti ne su gė-
lė mis, o mir ti nais šū viais. Užim ti mies tą 
oku pan tai ban dė dar ke le tą kar tų, ta čiau 
uk rai nie čiai ka riai ne tik neį lei do prie šų, 
bet ir nu stū mė juos ke lio li ka ki lo met rų to-
lė liau.

„Oku pan tai su sprog di no van den tie kį, 
ku riuo ge ria masis van duo ati te kė da vo iš 
kai my ni nio Cher so no, tad ke lias sa vai tes 
te ko jį sem tis iš grio vių ar upės ir vi rin-
ti“, – pri si mi nė O. Bu rav lio va. Da bar ge-
ria masis van duo at ve ža mas cis ter no mis 
į kie mus, o na muo se iš čiau pų bė ga tik 
praus tis tin ka mas van duo.

Nukelta į 9 p.]

UK RAI NOS RE POR TA ŽAI

Olia Bu rav lio va kar tu su sū nu mi, ka ro gy dy to ju De ni su Sal ta nu.
Šei mos al bu mo nuotr.

S
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Ra šy to jo at mi ni mas pa gerb tas 
kūrybiniais darbais ir ren gi niu
And rius GRY GE LAI TIS

Skam bant gi ta ros gar sams, 
poe zi jos bei pro zos teks tams 
Vil ka viš kio vie šo jo je bib lio te ko je 
pa mi nė tas iš mū sų ra jo no ki lu sio 
dip lo ma to, ra šy to jo, ver tė jo An-
ta no Vai čiu lai čio at mi ni mas.

Di džių jų Šel vių kai me (Šei me nos sen.) gi-
męs A. Vai čiu lai tis tra di ciš kai pri si me na-
mas ren giant kū ry bi nių dar bų kon kur są 
„Gim to ji že mė Ta vęs il gi si ir sa vo šir dy je 
di džiai Ta vęs pa si gen da“. Pir mą kar tą kon-
kur sas bu vo su reng tas dar 2003 m. Šie met 
jis vy ko jau try lik tą jį kar tą. Prieš ku rį lai-
ką ta po įpras ta konkursą or ga ni zuo ti kas 
dve jus me tus. Tuo rū pi na si ra jo no Sa vi val-
dy bės ad mi nist ra ci ja bei Vil ka viš kio vie šo-
ji bib lio te ka. Bū tent į pa sta rą ją įstai gą šie-
met ir rin ko si kon kur so da ly viai bei vi si A. 
Vai čiu lai čio kū ry bai nea be jin gi žmo nės.

Bib lio te kos di rek to rė Vi li ja Gi lie nė pri-
mi nė, kad šio se pa tal po se ka dai se bu vo 
įsi kū ru si gim na zi ja, o jo je mo kė si ir pa ts 
A. Vai čiu lai tis. Be jos, svei ki ni mo žo džius 
su si rin ku sie siems ta rė Sa vi val dy bės ad-
mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to ja 
Dai va Rik lie nė, Švie ti mo, kul tū ros ir spor-
to sky riaus ve dė ja Al ma Fi na gė je vie nė, 
vie nas iš šio kon kur so ini cia to rių, rajono  
Ta ry bos na rys An ta nas Ži lins kas bei A. Vai-
čiu lai čio duk te rė čia Zi ta Rim ku vie nė.

Svei ki ni mus nuo to li niu bū du per da vė 
ir pa ties dip lo ma to, ra šy to jo bei ver tė jo 
duk ros Da nu tė bei Al do na Vai čiu lai ty tės.

Jau kią sambūrio nuo tai ką kū rė Vil ka-
viš kio „Ąžuo lo“ pro gim na zi jos di rek to-
riaus pa va duo to jos ug dy mui Vil mos Ane-
laus kie nės vir pi na mos gi ta ros sty gos ir jos 
at lie ka mi dai nuo ja mo sios poe zi jos teks tai.

Ren gi nį ve du si Vil ka viš kio vie šo sios 
bib lio te kos Bib liog ra fi jos ir in for ma ci jos 
sky riaus ve dė ja Gi ta na Pu me ry tė-Vo sy lie-
nė pa si da ly ti min ti mis pa kvie tė ir kai ku-
riuos kū rė jus, šiais me tais į kon kur są de le-
ga vu sius sa vo dar bus.

Kaip „už no rin ti“ kur ti pa čius ma žiau-
sius, pa pa sa ko jo Vil ka viš kio vai kų lop še-
lio-dar že lio „Bu ra ti nas“ auk lė to jos Li na 
Ba kai tie nė bei Ri ta Bar tuš kie nė, sa vo ra šy-
tų pro zos kū ri nių iš trau ko mis pa si da li jo 
Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės 
mo kyk los pe da go gės Vai dos Kriš čiū nie-
nės mo ki nė Ug nė Ko ju ty tė bei Vil ka viš kio 
„Ąžuo lo“ pro gim na zi jos mo ky to jos Vil mos 
Ane laus kie nės auk lė ti nis Žy gi man tas Na-
ru šis. Poe zi ją skai tė Sa lo mė jos Nė ries pa-

grin di nė je mo kyk lo je be si mo kan ti Ka mė-
ja Dre bu ly tė. Ją ruo šė pe da go gė Gi ta na 
Mel ny kai tė.

Abe jin gų ne pa li ko Vir ba lio pa grin di-
nės mo kyk los at sto vas Ka ro lis Bruo žys, 
su re pa vęs A. Vai čiu lai čio gy ve ni mo ir kū-
ry bos de ta les. Vai ki ną ug do pe da go gė In ga 
Kar daus kie nė.

Ka dan gi į kon kur są tra di ciš kai bu vo 
ga li ma de le guo ti ne vien ra što dar bus, 
su lauk ta ir dai lės kū ri nių. Juos su si rin ku-
sie siems pri sta tė Skais tė Gru žins kai tė iš 
Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk los 
(mo kyt. An ge lė Fe ren cie nė) bei Vil ka viš-
kio „Auš ros“ gim na zi jos ug dy ti nė Mil da 
Pen kai ty tė (mo kyt. Re da Vik ta žen tie nė).

Iš vi so šiais me tais ko mi si ja su lau kė 18 
dar bų. Ge riau sių iš jų au to riai ap do va no ti 
tra di ci nė mis se se rų Joa nos, Da nu tės ir Al-
do nos Vai čiu lai ty čių pre mi jo mis. Jos šiais 
me tais skir tos vai kų lop še lio-dar že lio „Bu-
ra ti nas“ „Dru ge lių“ gru pei (mo kyt. An ge lė 
Nau sė die nė), taip pat jau mi nė tiems Ž. Na-
ru šui ir K. Bruo žiui bei ne pir mą kar tą šio 
kon kur so nu ga lė to ju ta pu siam stu den tui 
Lu kui Ra kaus kui.

Ant rą sias vie tas skir tin go se am žiaus 
gru pė se pel nė Ar vy das Čer nius (mo kyt. L. 
Ba kai tie nė) iš „Bu ra ti no“ bei S. Gru žins kai-
tė ir M. Pen kai ty tė.

Tre čio sios vie tos ati te ko bend ram „Bu-
ra ti no“ ug dy ti nių Bar bo ros Pu dzins kai tės, 
Isa bel los Sid di ir Ele nos Ro venš tei nai tės 

dar bui (mo kyt. R. Bar tuš kie nė ir Li na Ga li-
nai tie nė) bei dar vie nai „Bu ra ti no“ auk lė ti-
nei El zei And riuš ke vi čiū tei (mo kyt. Li na Be-
ne ko rai tie nė). To kiais pa t ap do va no ji mais 
džiau gė si ir U. Ko ju ty tė bei Mo ni ka Re mei-
kai tė iš Pil viš kių „San ta kos“ gim na zi jos.

Pri zi ninkams ati te ko Švie ti mo, kul tū ros 
ir spor to sky riaus pri zai bei pa dė kos raš tai.

Atkelta iš 8 p.

Ne pai sy da ma daž nų bom bar da vi mų mo-
te ris po dar bo kas kart grįž ta į bu tą Mi ko-
la je ve, nuo Ode sos nu to lu sia me per šim tą 
ki lo met rų. „Kaip ga liu ne grįž ti, ten juk ma-
no sū naus kam ba rys, jo daik tai“, – kal bė jo 
Olia.

Su ži no ju si, kad sū nus paim tas į ne lais-
vę, ji ke lias sa vai tes ne mie go jo, o vien rau-
do jo ir mel dė si. „Aš iš ver kiau upes aša rų, 
ir da bar ma no akys jau iš džiū vu sios, ga liu 
apie tai kal bė ti, nors nak ti mis ir to liau ne-
mie gu, vaikš tau, mąs tau“, – tei gė mo te ris.

Sū naus va dai ka rio ma mą guo džia, jog 
mas ko liai suim tų me di kų pa pras tai ne žu-

] do ir la bai ne kan ki na tar dy da mi, nes šie 
esą ži no ne daug ka ri nių pa slap čių. Bet tai 
mo te riai – men ka pa guo da, nes apie sū nų 
ir suim tus jo drau gus du mė ne sius nė ra jo-
kių ži nių.

Gy ve na lau ki mu ir vil ti mi
O. Bu rav lio va be veik kas dien į te le fo ną 

gau na ži nu čių, ku rio mis ka riai dė ko ja už 
tai, kad sū nus iš gel bė jo jų gy vy bę. To kius 
pat laiš kus esą siun čia ir iš gy dy tų ka riš kių 
ma mos, o vi si kar tu drą si na, kad De ni sas lai-
min gai su grįš.

„Tie laiš kai ir džiu gi na, ir liū di na. Ir 
to liau esu pri vers ta gy ven ti vien lau ki mu 
bei vil ti mi“, – pri si pa ži no mo te ris. Ji ti ki, 

kad sū nus grįš gy vas ir svei kas, bet kar tu 
ži no, kad grei tai dar vis tiek jo ne pa ma ty-
tų. Mat Ky ji vas pir miau siai sū nų siųs į spe-
cia lią sa na to ri ją, kur jis bus ir tar do mas 
no rint iš siaiš kin ti, ar ne ta po Mask vos šni-
pu. To kios esą ar mi jo je pro ce dū ros.

Olia pra si ta rė, jog be veik kas dien pil do 
Gy ny bos mi nis te ri jos for mu lia rus dėl din-
gu sio ka rio paieš kos ir nuo lat gau na nei gia-
mus at sa ky mus.

„Ta ne ži nia ne pap ras tai sle gia, kar tais 
ne be tu riu no ro nei val gy ti, nei dirb ti, nei 
ei ti į cerk vę, nors iš pra džių bė gau į ją po 
ke lis kar tus per die ną, ant že mės at si gu lu si 
mal da vau gel bė ti sū nų. Kar tais imu bai min-
tis, ar aš neišp ro tė siu“, – guo dė si O. Bu rav-

lio va. Ji iš si da vė, jog ne mi go nak ti mis ra šo 
ei lė raš čius – ku ria ta da, kai šird gė la tam pa 
ne pa ke lia ma ir no ri si gar siai rėk ti.

Trau ki nyje į Dnip rą mąs čiau, jog ka ras 
Uk rai nos vi suo me nę pa keis – trau muo ti 
liks dau gy bė žmo nių. Ar ga li ma iš lik ti nor-
ma liam, kai kas dien gir di oro pa vo jaus 
si re nas, spro gi mus, pra ne ši mus apie žu vu-
siuo sius, kai tik si su vo ki mas, kaip ap link 
ne sau gu?

Dau gy bė karių iš fron to ne grįš ar ba 
par vyks su luo šin ti, ir jų šei mos nie ka da ne-
be bus to kios lai min gos kaip anks čiau.

El do ra das BUT RI MAS
Spe cia liai iš Ode sos (Uk rai na)

(Bus dau giau)

„Kaip man neišp ro tė ti?“ – klau sia ode sie tė, 
ku rios sū nus pa te ko į ru sų ne lais vę

TRADICIJA

UK RAI NOS RE POR TA ŽAI

Renginyje abe jin gų ne pa li ko Vir ba lio pa grin di nės mo kyk los at sto vas Ka ro-
lis Bruo žys, su re pa vęs A. Vai čiu lai čio gy ve ni mo ir kū ry bos de ta les.

S

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos šeštoką  Žygimantą Narušį, tapusį laurea-
tu, apdovanojo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevie-
nė (dešinėje). Ugdytinio sėkme džiaugėsi jo mokytoja Vilma Anelauskienė.

S

Dailės darbą pateikusi Vilkaviškio 
„Aušros“ gimnazijos ugdytinė Milda 
Penkaitytė 9–12 klasių mokinių grupėje 
pelnė II vietą.  Au to riaus nuo tr.

S

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



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

Šios svei kos ir gai vios kre ve-
čių, avo ka dų, švie žių po mi-
do rų bei rau do nųjų svo gū nų 
sa lo tos, pagardintos švie žiai 
spaus to mis ža lio sios cit-
ri nos sul ti mis ir ka lend rų 
la pe liais, su ža vės va sa riš ka 
gai va ir leng vu mu. Jas tik rai 
no rė si te ga min ti vi są šiltąjį 
sezoną.

Gai vios kre ve čių ir 
avo ka dų sa lo tos

PRO DUK TAI
1/2 su smul kin to rau do no jo svo gū no,
2 ža lių jų cit ri nų sul tys,
1 a. š. aly vuo gių alie jaus,
300 g vir tų, nu lup tų ir su pjaus ty tų 
kre ve čių,
1 vi du ti nio dy džio po mi do ras, su-
pjaus ty tas ku be liais,
1 vi du ti nio dy džio avo ka das, su-
pjaus ty tas ku be liais (apie 140 g),
1 Cha la pos pa pri ka (jalapenas, pa ša-
lin tos sėk los, smul kiai su pjaus ty ta),
1 š. ka po tos ka lend ros,
1/4 a. š. drus kos,
juo dų jų pi pi rų.

GA MI NI MAS
Ma ža me du be nė ly je su mai šy ki-

te rau do ną jį svo gū ną, ža lio sios cit ri-
nos sul tis, aly vuo gių alie jų, drus ką 
ir pi pi rus. Leis ki te jiems pa si ma ri-
nuo ti bent 5 mi nu tes, kad svo gū no 
sko nis su švel nė tų.

Į di de lį du be nį su dė ki te su pjaus-
ty tas kre ve tes, avo ka dą, po mi do rą 
ir Cha la pos pa pri ką. Su pil ki te ma ri-
nuo tus svo gū nus, su ber ki te ka lend-
rą ir vis ką ge rai iš mai šy ki te. Dar pa-
gar din ki te drus ka ir pi pi rais pa gal 
sko nį.

Gero apetito!

Redakcijos adresas: 
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis 
„Santaka“ internete – www.santaka.info 
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info 

KORESPONDENTAI:

REDAKTORĖ Dangyra APANAVIČIENĖ (savivalda, politika) – 
 (8 342) 20 800, 8 699 46 962. 

REDAKTORĖS PAVADUOTOJA Eglė KVIESULAITIENĖ 
 (teisėsauga, medicina) –
 8 685 67 037.

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)  8 685 69 150.
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ (verslas, kultūra)  8 694 56 657.
Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)  8 681 70 680.
Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, religija)  8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai)                     (8 342) 20 805, 8 685 17 286.
Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)  8 656 53 432.
Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)  8 650 13 988.

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“
Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos narys.
Laikraštis įsteigtas 1945 m., reorganizuotas 1990 m.;
išeina antradieniais ir penktadieniais.
Spausdino „Polska Press Sp. z.o.o. (RAB)“ spaustuvė.
Ofsetinė spauda, 4 sp. l. Ind. 67305, SL 083

Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9 000 Eur.  
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 11 500 Eur.

Tiražas – 3695 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

skinnytaste.com nuotr.

Uk rai nie čių vai kus nudžiugino 
„Sma li žia mo bi lis“
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Bir že lį star ta vo „Mais to ban-
ko“ ir Tai va no at sto vy bės Lie tu-
vo je or ga ni zuo ja ma ini cia ty va 
„Sma li žia mo bi lis –  
Sal du my nų pri krau tas au to bu-
siu kas jau spė jo pra džiu gin ti 
ir mū sų ra jo ne ap si sto ju sius 
uk rai nie čių vai kus.

Į „Mais to ban ko“ au to bu siu ką, sto vė ju sį 
prie „Iki“ pre ky bos cent ro, vie na po ki tos 
trau kė uk rai nie čių šei mos iš Ky bar tų, Vil-
ka viš kio bei ap lin ki nių vie to vių. Vie ni ma-
žy liai pa tys žings nia vo spal vin go au to mo-
bi lio link, o ki tus ne drą siai už ran kų ly dė jo 
ma mos. Vi sus at vy kė lius pa si ti ko pla čiai 
be si šyp san tis sa va no ris Egi di jus Ma žei ka, 
ku ris į mo te rų lie tu viš kai ta ria mą „La ba 
die na“ at sa kė iš ties tu sal dai nių mai še liu.

Ga vę dau giau nei tris ki log ra mus sve-
rian čią sal džią do va ną vai kai la bai džiau gė-
si, links mai čiauš kė jo ir juo ka vo. Kai ku rie 
ma žy liai pa dė ko ję iš kart nu sku bė jo, o pa tys 
di džiau si sma li žiai nedelsdami ki šo ran ką į 
krep šį ir ra ga vo ska nės tus. Į sal džiuo sius 
„Mais to ban ko“ pa ke tus ak ci jos or ga ni za-
to riai pri dė jo įvai rių sau sai nių, ku ku rū zų, 
vaf lių, šo ko la dų, sal dai nių, ze fy rų, kram to-
mo sios gu mos ir net mui lo bur bu lų.

Ne vi si vai ku čiai ga lė jo at vyk ti į ak ci ją, 
to dėl jiems skir tų do va nų atė ju sios pa siim-
ti ma mos sa kė ma žų jų var dus bei ro dė ta-
pa ty bės do ku men tus.

„La bai sma gu, kad šei mos nau do ja si 
šia ga li my be ir atei na pa siim ti do va nas. 

Vai kai la bai mėgs ta sal du my nus, tad sten-
gia mės nors kiek pra džiu gin ti – jau pa kan-
ka iš gy ven to liū de sio“, – kal bė jo „Mais to 
ban ke“ sa va no riau jan tis Egi di jus.

Kaip pa sa ko jo „Mais to ban ko“ va do vas 
Si mo nas Gu re vi čius, prie pro jek to „Sma-
li žia mo bi lis – ЛасунCar“ pri si dė jo ne tik 
lė šų sky rę tai va nie čiai, bet ir dau gy bė 
Lie tu vo je esan čių skir tin gų tau ty bių sa va-
no rių, vers lo įmo nių ko man dų, net pa tys 
uk rai nie čiai.

„Mū sų sa va no riai pa ste bė jo, kad pa siū-
lius sal dai nių vai kų vei dai iš kart pra švie-
sė ja, o ma mos džiū gau ja ma ty da mos pa-

ga liau be si šyp san čius vai kus. To dėl se niai 
svars tė me, kad šei moms su tei kę pir mi nę 
pa gal bą ieš ko si me bū dų, kaip Uk rai nos 
vai kus ati trauk ti nuo min čių apie ka rą. 
Džiau gia mės, kad mū sų idė ja pa ti kė jo Tai-
va no at sto vy bė Lie tu vo je bei šios ša lies 
žmo nės, pro jek tui paau ko ję lė šų“, – apie 
ak ci ją kal bė jo S. Gu re vi čius.

Anot pro jek to or ga ni za to rių, sal džių-
jų pa ke tų bus pa ruoš ta tiek, kad už tek tų 
kiek vie nam Uk rai nos vai kui, ku rių, Lie tu-
vos sta tis ti kos de par ta men to duo me ni mis, 
mūsų šalyje šiuo me tu yra dau giau nei 21 
tūks tan tis.

„Maisto banko“ savanoris Egidijus Mažeika (kairėje) dalijo saldžias dovanas 
Vilkaviškio krašte apsistojusiems ukrainiečių vaikams. Au to rės nuo tr.

S

Vi są va sa rą „San ta kos“ re dak-
ci ja kvie čia gy ven to jus da ly-
vau ti fo tog ra fi jų kon kur se „Že-
mė – žmo nių pla ne ta“ ir sa vo 
pa ma ty tais vaiz dais pa si da ly ti 
su laik raš čio skai ty to jais.

Šį kar tą džiau gia mės nak ti nės Bar se lo nos 
vaiz du, ku rį at siun tė Jū ra tė Va siu ke vi čiū-
tė.

„Koks gra žus pa sau lis iš aukš tai! Žmo-
nių na mų švie se lės spin di gam tos glė by je, 
su da ry da mos už bu rian čią vi su mą“, – min-
ti mis da li jo si fo tog ra fi jos au to rė.

Ačiū jai, o ki tus ra gi na me duo ti lais vę 
fan ta zi jai ir kū ry bai bei siųs ti sa vo už fik-
suo tas aki mir kas.

Prie nuo trau kos pra šo me pa ra šy ti, ko-
kios min tys ki lo fo tog ra fuo jant vaiz dą, ką 
juo no ri te pa sa ky ti. Taip pat pa ra šy ki te 
sa vo var dą, pa var dę, gy ve na mą ją vie tą ir 
am žių.

Įdo miau sias kon kur so da ly vių fo tog ra-
fi jas spaus din si me, o ge riau sių dar bų au to-
rius ap do va no si me pri zais.

Nuot rau kas siųs ki te el. pa štu redakci-
ja@santaka.in fo.

„Že mė – žmo nių pla ne ta“ prasidėjo Ispanijoje
FO TOKON KUR SAS

Bar se lo na nak tį. Jū ra tės VA SIU KE VI ČIŪ TĖS nuo tr.S

AKCIJA

www.santaka.info

Visos naujienos 
tavo telefone
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6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Pagalbos 

šauksmas“. 
10 d. 20 s.

9.40 Ser. „Hadsonas ir 
Reksas“. 3 d. 10 s.

10.30 Ser. „Tarnauti ir 
ginti“. 460 s.

11.30 Mes iš Ukrainos 
(kart.).

12.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).

12.30 (Ne)emigrantai.
13.30 Mūsų gyvūnai.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.25 Ser. „Viktorija“. 8 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

6 d. 25 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Draugiška Lietuva.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 Ser. „Kai nusėda 

dulkės“. 10 s.
23.00 Ser. „Grančesteris“. 

3 d. 2 s.
23.50 Kartojimai.

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

šauksmas“. 
10 d. 21 s.

9.40 Ser. „Hadsonas ir 
Reksas“. 3 d. 11 s.

10.30 Ser. „Tarnauti ir 
ginti“. 461 s.

11.30 Dviračio žinios.
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.
16.25 Ser. „Viktorija“. 

2 d. 1 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

6 d. 26 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Draugiška Lietuva.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 Ser. „Slėpynės“. 

1 s.
22.50 Ser. „Grančesteris“. 

3 d. 3 s.
23.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Draugiška Lietuva.
7.00 Smalsumo genas.
7.30 Pasaulio puodai.
8.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
Pertraukoje – 10.00 Vals-

tybės apdovanojimų 
įteikimo ceremonija.

11.55 Iškilminga valstybės 
ir istorinės vėliavų 
pakėlimo ceremonija.

13.00 Šv. Mišios.
14.00 Diskusija: kas yra 

Ukraina?
15.30 V. f. „Skrydis per 

Atlantą“.
17.10 Ser. „Viktorija“. 2 d. 2 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.00 Koncertas „Aš tikrai 

myliu Lietuvą“.
20.00 „Tautiška giesmė“ 

aplink pasaulį“.
21.00 „Tautiškos giesmės“ 

giedojimas Lietuvoje 
ir visame pasaulyje.

21.10 Panorama.
21.40 Dviračio žinios.
22.10 Jazzu koncertas 

„Sapnas“.
23.40 Ser. „Grančesteris“.
0.30 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Pagalbos šauks-

mas“. 10 d. 22 s.
9.40 Ser. „Hadsonas ir 

Reksas“. 3 d. 12 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir 

ginti“. 462 s.
11.30 Dviračio žinios.
12.00 Mūšio laukas.
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.
16.25 Ser. „Viktorija“. 

2 d. 3 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

6 d. 27 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Dok. f. „Paskutinė 

stotis“. 5 d.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 Ser. „Slėpynės“. 2 s.
22.50 Ser. „Grančesteris“. 

3 d. 5 s.
23.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 Ser. „Pagalbos šauks-

mas“. 10 d. 23 s.
9.40 Ser. „Hadsonas ir 

Reksas“. 3 d. 13 s.
10.30 Ser. „Tarnauti ir 

ginti“. 463 s.
11.30 Dviračio žinios.
12.00 Pusryčiai pas 

kaimyną.
12.30 Gimę tą pačią dieną.
13.30 Euromaxx (kart.).
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20, 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
16.25 Ser. „Viktorija“. 2 d. 4 s.
17.15 Ser. „Ponių rojus“. 

6 d. 28 s.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis protas.
22.15 V. f. „Greiti ir įsiutę 

6“. Veiksmo trileris. 
2013 m. Rež. Justin 
Lin.

0.20 V. f. „Asako“. 
Romantinė drama. 
2018 m. Rež. 
Ryusuke Hamaguchi.

2.15 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Gyventi kaime gera 

(kart.).
6.30 Praeitis ateičiai 

(kart.).
30 Beatos virtuvė 

(kart.).
8.30 Mes iš Ukrainos.
9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
11.50 Dok. ser. „Metų laikų 

kaita“.
12.40 Dok. f. „Naledi. 

Pasakojimas apie 
drambliukę“.

13.40 Ser. „Komisaras 
Montalbanas. 
Puodžiaus dirva“.

15.30, 18.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų 

koncertas.
17.30 Praeitis ateičiai.
19.00 Euromaxx.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Mano daina.
22.25 V. f. „40-ies ir 

vis dar skaistus“. 
Romantinė komedija. 
2005 m. Rež. Judd 
Apatow. JAV.

0.20 Kartojimai.

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

Kelmickaite.
9.00 Čia mano sodas.
9.30 Svajoja vaikai.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mano geriausias 

draugas.
12.00 Dok. ser. „Planeta 

Žemė“.
12.55 Dok. ser. „Mongolija. 

Kraštutinumų šalis“.
13.50 Ser. „Mis Marpl“.
15.30, 18.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Duokim garo!
18.00 Dok. f. „William 

Kentridge sugrįžimas 
kur nebūta“.

19.00 Gamtininko užrašai.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Ser. „Jaunieji 

slaugytojai“. 2 d. 2 s.
21.45 V. f. „Dainuojančių mė-

sininkų klubas“. 2 d.
23.20 Kartojimai.

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.00 „Maisto kelias“ (kart.).
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Mažoji našlė“.
11.00 Ser. „Aistros spalva“.
12.00 Ser. „Nuodėminga 

žemė“.
14.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV pagalba.
19.30 Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionato 
atrankos rungtynės 
Lietuva – Čekija.

21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Fenikso skry-

dis“. JAV, veiksmo 
ir nuotykių drama, 
2004. Rež. John 
Moore. 

0.55, 3.50 Ser. „Naktinė 
pamaina“.

1.55 Ser. „Elementaru“.
2.55 Ser. „X mutantai“.
4.50 Ser. „Tobula kopija“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.00 „Maisto kelias“ (kart.).
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.

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

žemė“.
14.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV pagalba.
19.30 Ser. „Tunelis“.
20.30 Ser. „Kurmis“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Diena po 

rytojaus“. JAV, 
mokslinė fantastikos 
veiksmo filmas, 
2004. Rež. Roland 
Emmerich.

1.00, 4.00 Ser. „Naktinė 
pamaina“.

2.00 Ser. „Elementaru“.
3.00 Ser. „X mutantai“.
5.00 Ser. „Tobula kopija“.

6.10 Animac. f. „Princesė 
undinėlė ir piratai“.

7.45 V. f. „Žmogus-voras 2“. 
JAV, veiksmo ir nuoty-
kių filmas, 2004.

10.20 V. f. „Marlis ir aš: šu-
niukų metai“. Kanada, 
JAV, komedija, 2011.

12.10 V. f. „Meškiukas 
Padingtonas 2“. 
Prancūzija, JAV, 
komedija, 2017.

14.15 V. f. „Visados kaip 
pirmą kartą“. JAV, 
komiška melodrama, 
2004.

16.15 V. f. „Didysis šou 
meistras“. JAV, bio-
grafinė drama, 2017.

18.30 Žinios.
19.30 Himno giedojimo 

šventė.
21.10 V. f. „Dangaus 

karalystė“. Istorinis 
veiksmo ir nuotykių 
filmas, 2005. Rež. 
Ridley Scott.

0.05, 3.05 Ser. „Naktinė 
pamaina“.

1.05 Ser. „Elementaru“.
2.05 Ser. „X mutantai“.
4.00 Ser. „Tobula kopija“.

6.00, 15.00 Animac. ser.
8.00, 19.30 

Ser. „Tunelis“.
8.55 Ser. „Meilės 

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

žemė“.
14.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV pagalba.
20.30 Ser. „Kurmis“.
21.30 Vakaro žinios.
22.30 V. f. „Pavojingas 

laimikis“. JAV, 
veiksmo filmas, 
2018. Rež. Tom 
Oesch.

0.45, 3.45 
Ser. „Naktinė 
pamaina“.

1.45 Ser. „Elementaru“.

2.45 Ser. „X mutantai“.
4.40 Ser. „Tobula kopija“.

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

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

žemė“.
14.00 Ser. „Meilės gijos“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV pagalba.
18.00 „Lidl grilio talentai“.
19.30 Animac. f. „Kalakutai. 

Atgal į ateitį“.
21.15 V. f. „Divergentė“. 

JAV, mokslinės 
fantastikos nuotykių 
filmas, 2014. Rež. 
Neil Burger.

0.15 V. f. „Žiulio Verno 
Paslaptingoji sala“. 
JAV, siaubo filmas, 
2010. Rež. Mark 
Sheppard.

2.10 Kartojimai.

6.00 Animac. ser.
9.00 „Skaniai ir paprastai“.
9.30 „Maisto kelias“.
10.30 „Penkių žvaigždučių 

būstas“.
11.00 „Sveiki atvykę“.
11.30 Dok. ser. „Praga-

riškas Arabijos 
dykumos karštis“.

12.40 Dok. ser. „24 
valandos Žemėje“.

13.50 V. f. „Karatė berniu-
kas 2“. JAV, veiksmo 
filmas, 1986.

16.10 V. f. „Mano geriausio 
draugo vestuvės“. 
JAV, komiška melo-
drama, 1997.

18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Bibliotekinin-

kas 2: sugrįžimas į 
karaliaus Saliamono 
kasyklas“. JAV, 
komedija, 2006.

21.20 V. f. „Žmogžudystė 
Rytų eksprese“. JAV, 
kriminalinis filmas, 
2017.

23.45 V. f. „Persekiojama 
daktaro. Pacientės 
kerštas“. JAV, krimi-
nalinis filmas, 2018. 

1.30 Kartojimai.

6.00 Animac. ser.
9.00 Animac. f. „Pelenė 

ir paslaptingas 
princas“.

10.40 V. f. „Maloningasis 
vaiduoklis“. Čekija, 
komedija, 2013.

12.40 Dok. ser. „Kalnai. 
Gyvenimas virš 
debesų“.

13.55 V. f. „Meilė keliauja 
laiku. Rubinė“. Vokie-
tija, drama, 2013.

16.30 V. f. „Kas čia kalba?“ 
JAV, komedija, 1989.

18.30 Žinios.
19.30 „Metam monetą“.
21.00 V. f. „Karas“. JAV, 

drama, 2007. Rež. 
Philip G. Atwell.

23.05 V. f. „Pasekmė“. 
Šveicarija, veiksmo 
filmas, 2003. Rež. 
Anthony Hickox.

1.05 Kartojimai.

6.00, 12.35 Ser. „FTB“.
7.00, 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
8.20, 14.50 Ser. „Teisingu-

mo agentai“.
9.30, 16.00 Ser. „Kalnietis“.

10.35, 18.30 Ser. „Čikagos 
policija“.

11.35, 17.30 
Ser. „Mentalistas“.

17.00 Info diena.
19.30 Ser. „Akloji zona“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Eliziejus“. 

2013 m. Fantastinis 
veiksmo filmas. JAV. 
Rež. Neill Blomkamp.

23.05 Kartojimai.

6.00, 12.35 Ser. „FTB“.
7.00, 13.30 

„Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 Ser. „Kalnietis“.
10.35, 18.30 

Ser. „Čikagos 
policija“.

11.35, 17.30 
Ser. „Mentalistas“.

17.00 Info diena.
19.30, 1.40 

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

Bronkse“. 1995 m. 
Veiksmo filmas. 
Honkongas, Kanada. 
Rež. Stanley Tong.

22.45 V. f. „Eliziejus“ 
(kart.).

0.45 Ser. „Strėlė“.

7.00, 11.55 „Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25 Dok. f. „Rojaus sodai. 
Pietų Azija“.

9.35 Dok. f. „Kinijos gulbių 
ežeras“.

10.45 Dok. f. „Susipažinkite 
– supervoverės“.

13.10 V. f. „Skola tėtušiui“. 
1994 m. Komedija.

15.20 V. f. „Mano tėtis 
nuvarė mašiną“. 
1996 m. Nuotykių 
filmas šeimai. JAV.

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

19.05 V. f. „Aš – šnipas“. 
2002 m. Veiksmo 
komedija. JAV.

21.00 V. f. „Titanų įniršis“. 
2012 m. Fantastinis 
nuotykių filmas.

22.50 V. f. „Neramumai 
Bronkse“ (kart.).

0.35 Ser. „Strėlė“.

6.00, 12.35 Ser. „FTB“.
7.00, 13.30 

„Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 Ser. „Kalnietis“.
10.35, 18.30 

Ser. „Čikagos 
policija“.

11.35, 17.30 
Ser. „Mentalistas“.

17.00 Info diena.
19.30, 2.00 

Ser. „Akloji zona“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Superbombo-

nešis. Naikinti viską“. 
2005 m. Veiksmo 
filmas. JAV. Rež. Rob 
Cohen.

23.15 V. f. „Titanų įniršis“ 
(kart.).

1.05 Ser. „Strėlė“.

6.00, 12.35 Ser. „FTB“.
7.00, 13.30 

„Mano virtuvė 
geriausia“.

8.25, 14.50 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

9.30, 16.00 Ser. „Kalnietis“.
10.35, 18.30 Ser. „Čikagos 

policija“.
11.35, 17.30 

Ser. „Mentalistas“.
17.00 Info diena.
19.30, 20.30 

„Amerikietiškos 
imtynės“.

21.30 V. f. „Spąstai“. 1999 
m. Veiksmo filmas. 
Vokietija, JAV, Didžioji 
Britanija. Rež. Jon 
Amiel.

23.40 V. f. „Superbombo-
nešis. Naikinti viską“ 
(kart.).

1.55 Ser. „Strėlė“.

6.00, 14.10 „Gordonas 
Ramzis. Iki pragaro 
ir atgal“.

7.00, 12.10 „Negyvenamose 
salose su Beru Grilsu“.

8.00 „Pričiupom!“
9.00 Dok. ser. „Gepardai 

ir aš“.
9.00 „Varom!“
10.05 „Filipinuose su 

Naidželu Marvinu“.
11.05 Dok. f. „Aštuonkojis 

mano namuose“.
13.10 „Paranormalūs 

reiškiniai“.
15.10 „Ekstrasensų mūšis“.
17.30 „Nacionaliniai darbo 

ypatumai“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 Kaukės.
22.00 V. f. „Rytoj, kai 

prasidėjo karas“. 
2010 m. Veiksmo ir 
nuotykių filmas.

0.00 Kartojimai.

6.00, 14.15 „Gordonas 
Ramzis. Iki pragaro 
ir atgal“.

7.00 Galiūnų Pasaulio ko-
mandinė taurė 2021.

8.00 „Pričiupom!“
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato I etapas.
10.05 „Filipinuose su 

Naidželu Marvinu“.
11.05 Dok. f. „Lūšies šuolis“.
12.10 „Negyvenamose sa-

lose su Beru Grilsu“.
13.10 „Paranormalūs 

reiškiniai“.
15.15 „Ekstrasensų mūšis“.
17.30 „Nacionaliniai darbo 

ypatumai“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 Ser. „Greitojo 

reagavimo būrys“.
21.30 Ser. „Juodasis sąrašas“.
22.30 V. f. „Merė. Laivo 

prakeiksmas“.
0.15 Ser. „Gyvi numirėliai“.
1.10 Kartojimai.
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6.05 „Ūkininkas ieško 
žmonos“.

8.00 Ser. „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

10.00 Ser. „Rimti 
reikalai 4“.

11.00 „Keičiu žmoną. 
Įžymybės“.

12.00 Vidurdienio 
žinios.

13.20, 20.30 
„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. „Blondinė 

ieško vyro“. 2011 m. 
Romantinė komedija. 
JAV. Rež. Mark 
Mylod.

0.40 Ser. „Mirtinas 
ginklas“.

1.40 Kartojimai.

6.00 Ser. „Pakvaišusi 
porelė“.

7.00 „Ūkininkas ieško 
žmonos“.

8.00 Ser. „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

10.00 Ser. „Rimti 
reikalai 4“.

11.00 „Keičiu žmoną. 
Įžymybės“.

12.00 Vidurdienio žinios.
13.20, 20.30 „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. „Pabėgimo 

planas“. 2013 m. 
Kriminalinis veiksmo 
filmas. JAV.

0.50 Ser. „Mirtinas 
ginklas“.

1.50 Kartojimai.

6.20 Animac. f. „Lino. 
Nuotykiai katino 
kailyje“.

8.00 Animac. f. „Mėnulio 
užkariautojai“.

9.50 Animac. f. „Smurfai 2“.
11.50 V. f. „Lesė grįžta“. 

2020 m. Filmas 
šeimai. Vokietija.

13.45 V. f. „Žmogus-voras 
3“. 2007 m. Veiksmo 
filmas. JAV.

16.30 V. f. „Smokingas“. 
2002 m. Veiksmo 
komedija. JAV.

18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Tobulas 

pasimatymas“. 
2020 m. Romantinė 
komedija. Lietuva.

Pertraukoje – 20.55 
„Tautiškos giesmės“ 
giedojimas Vilniaus 
Rotušės aikštėje.

21.55 V. f. „Vagių karalius“. 
2018 m. Trileris. 
Didžioji Britanija.

0.05 V. f. „Tylos zona“. 2018 
m. Trileris. JAV.

1.55 Kartojimai.

6.00 Ser. „Pakvaišusi 
porelė“.

7.00 „Ūkininkas ieško 
žmonos“.

8.00, 3.30 Ser. „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

10.00 Ser. „Rimti reikalai 4“.
11.00 „Keičiu žmoną. 

Įžymybės“.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20, 20.30 „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. „Troškimų 

kambarys“. 2019 m. 
Fantastinė drama. 

0.30 Ser. „Mirtinas ginklas“.
1.30 V. f. „Vagių karalius“ 

(kart.).
4.15 Alchemija. Švietimo 

amžius.
4.45 „Menininkų portretai“.

6.00 Ser. „Pakvaišusi 
porelė“.

7.00 „Ūkininkas ieško 
žmonos“.

8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10.00 Ser. „Rimti reikalai 4“.
11.00 „Keičiu žmoną. 

Įžymybės“.
12.00 Vidurdienio žinios.
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. „Pagrobimas 

2. Neišvengiamas 
kerštas“. 2012 m. 
Veiksmo trileris. 

22.50 V. f. „Mirties apsas“. 
2019 m. Siaubo 
trileris. JAV.

0.40 V. f. „Didžioji skola“. 
2015 m. Biografinė 
drama. JAV.

3.10 Kartojimai.

6.25 Animac. ser.
9.35 Animac. f. „Tomas ir 

Džeris“.
11.20 Animac. f. 

„Aštuonkojis Dipas“.
13.10 V. f. „Devyni 

gyvenimai“. 2016 m. 
Komedija šeimai.

14.55 V. f. „Mano draugas 
ponis“. 2017 m. 
Filmas šeimai. JAV.

16.40 V. f. „(Ne)Laukti 
svečiai“. 2017 m. 

18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. 

„Debesuota, 
numatoma mėsos 
kukulių kruša 2“.

21.25 V. f. „Patruliai“. 
2017 m. Veiksmo 
komedija. JAV. Rež. 
Dax Shepard.

23.30 V. f. „Vampyrai 
užkniso juodai“. 
2010 m. Parodijų 
komedija. JAV. Rež. 
Aaron Seltzer, Jason 
Friedberg.

1.10 Kartojimai.

6.30 Animac. ser.
9.50 V. f. „Skūbis Dū 2. 

Monstrai išlaisvinti“. 
2004 m. Nuotykių 
komedija. JAV, Kanada.

11.40 V. f. „Nauja diena“. 
2018 m. Romantinė 
drama. JAV.

13.35 V. f. „Jaunavedžiai“. 
2005 m. Komedija. 
JAV. Rež. John Schultz.

15.25 V. f. „Paskutinis tėvų 
išbandymas. Mažieji 
Fokeriai“. 2010 m. 
Romantinė komedija. 
JAV.

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 V. f. „Žmogus-voras. 

Grįžimas namo“. 
2017 m. Veiksmo ir 
nuotykių filmas. JAV. 
Rež. Jon Watts.

22.15 V. f. „Seksas ir 
miestas“. 2008 m. 
Romantinė komedija. 
JAV. Rež. Michael 
Patrick King.

1.05 Kartojimai.

5.15, 2.30 Vantos lapas.
5.45 Bušido ringas.
6.15 TV parduotuvė.
6.30, 17.30 

Misija – vasara.
7.00 Išpažintis su Marija.
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 20.50 
„Aiškiaregė“.

10.05, 3.00 Ser. „Triguba 
apsauga“.

11.10, 21.25 
Ser. „Neišsižadėk“.

12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00, 0.30 

Ser. „Teisingumo 
agentai“.

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

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.

16.30 Dok. ser. 
„Siaubingosios 
gamtos stichijos“.

18.30, 23.00 Dok. ser. 
„Neatrasta Rusija“.

23.30, 3.55 24/7.

5.15, 13.00 Nauja diena.
6.15 TV parduotuvė.
6.30 Kryptys LT.
7.00, 15.00, 19.00, 1.30, 

4.35 „Reali mistika“.
8.00 Ser. „Juvelyrų 

klanas“.
9.00 Ser. „Pėdsakas. 

Ukraina“.
10.05, 3.00 

Ser. „Triguba 
apsauga“.

11.10, 21.25 
Ser. „Neišsižadėk“.

12.30, 18.30, 23.00 
Dok. ser. „Neatrasta 
Rusija“.

14.00, 0.30 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.

16.30 Dok. ser. 
„Siaubingosios 
gamtos stichijos“.

17.30, 20.50 
„Aiškiaregė“.

2 45 Mokslo ritmu.

5.15 Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30 

TV parduotuvė.
6.30 Grilio skanėstai.
7.00, 19.00, 1.30, 4.35 

„Reali mistika“.
8.00 Ser. „Juvelyrų klanas“.
9.00 Ser. „Pėdsakas. 

Ukraina“.
10.00 Grupės „Studija“ 

ir R. Ščiogolevaitės 
koncertas.

12.30 Renkuosi studijuoti.
13.00 Radži koncertas.
14.00 V. f. „Vaikai iš „Ame-

rikos“ viešbučio“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 

Reporteris.
16.30, 18.30, 23.00, 

23.30, 3.55 
Dokumentika.

17.30 „Aiškiaregė“.
20.30 Grupės „Mokinukės“ 

koncertas.
21.30, 3.00 B. Dambraus-

kaitės koncertas.
0.30 Ser. „Teisingumo 

agentai“.
2.45 Mokslo ritmu.

5.15, 13.00 Nauja diena.
6.15, 12.15, 2.30 

TV parduotuvė.
6.30 Klausimėlis.
7.00, 15.00, 19.00, 1.30, 

4.35 „Reali mistika“.
8.00 Ser. „Juvelyrų 

klanas“.
9.00 Ser. „Pėdsakas. 

Ukraina“.
10.05, 3.00 Ser. „Triguba 

apsauga“.
11.10, 21.25 

Ser. „Neišsižadėk“.
12.30 Dok. ser. „Neatrasta 

Rusija“.
14.00, 0.30 

Ser. „Teisingumo 
agentai“.

16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris.

16.30, 23.30, 3.55 Dok. 
ser. „Siaubingosios 
gamtos stichijos“.

17.30, 20.50 „Aiškiaregė“.
18.30 Pokalbiai prie jūros.
23.00 Pokalbiai prie jūros.
2.45 Mokslo ritmu.

5.15, 13.00 
Nauja diena.

6.15, 12.15, 2.30 
TV parduotuvė.

6.30, 18.30, 23.00 
Klausimėlis.

7.00, 15.00, 19.00, 1.30, 
4.35 „Reali mistika“.

8.00 Ser. „Juvelyrų 
klanas“.

9.00 Ser. „Pėdsakas. 
Ukraina“.

11.10, 21.25 
Ser. „Neišsižadėk“.

12.30 Dok. ser. „Neatrasta 
Rusija“.

14.00, 0.30 
Ser. „Teisingumo 
agentai“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.

16.30, 23.30, 3.55 
Dok. ser. 
„Siaubingosios 
gamtos stichijos“.

17.30, 20.50 
„Aiškiaregė“.

2.45 Mokslo ritmu.

6.00, 7.00 Ser. „Juvelyrų 
klanas“.

8.00 Dok. ser. „Misija: 
laukinė gamta“.

8.30 Pokalbiai prie jūros.
9.00, 4.20 „Aiškiaregė“.
10.00, 17.30, 5.35 

Vantos lapas.
10.30 Klausimėlis.
11.00, 4.00 Misija – vasara.
11.30, 5.10 

Išpažintis su Marija.
12.00, 23.00 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
14.00, 1.00 Ser. „Pėdsakas. 

Ukraina“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 

Žinios.
16.30, 3.35 Lietuvos 

dvarai.
17.00 Grilio skanėstai.
18.30 Bušido ringas.
19.00, 2.50 „Reali 

mistika“.
20.30 Dok. f. „Mano karas. 

Afganistanas“.
21.55 Dok. f. „Kalėjimo 

pradžiamokslus“.

6.00, 7.00 Ser. „Juvelyrų 
klanas“.

8.00, 11.30 
Grilio skanėstai.

8.30 Kaimo akademija.
9.00, 4.20 

„Aiškiaregė“.
10.00, 18.30 

Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu.

10.30, 21.00 
Klausimėlis.

11.00 Bušido ringas.
12.00, 23.00 

„Vieno nusikaltimo 
istorija“.

14.00, 1.00 Ser. „Pėdsakas. 
Ukraina“.

16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Žinios.

16.30, 21.30, 3.35 
24/7.

17.30 Dok. ser. „Neatrasta 
Rusija“.

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 Euromaxx.
8.20 Nežinomi žmonės.
8.50 Mokslo sriuba.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Kas geresnio, 

kaimyne?
12.20 Talaka.
12.50 Fokusas.
13.40 Duokim garo!
15.00 Istorijos detektyvai.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Detektyvas 

Monkas“.
19.00 Pasivaikščiojimai.
19.30 Dok. ser. „Klasikinės 

muzikos istoriniai 
centrai. Didieji 
kompozitoriai“.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Ronnie 

Woodas. Kažkam ten 
viršuje patinku“.

22.45 Dok. f. „Quentinas 
Tarantinas. Pirmasis 
aštuonetas“.

0.25 DW naujienos rusų 
kalba.

0.40 Dabar pasaulyje.
1.05 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Draugiška Lietuva.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50, 13.15, 14.45, 19.30 

Dokumentika.
8.20 Pasakojimai iš 

Japonijos.
8.25 Legendos.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Vilniaus sąsiuvinis.
12.20 Smalsumo genas.
12.50 Atspindžiai.
13.45 7 Kauno dienos.
14.15 Mokslo sriuba.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Detektyvas 

Monkas“.
19.00 Smalsumo genas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. ser. „Laisvės 

kaina. Savanoriai“.
22.20 Vizionieriai.
22.30 Stilius.
23.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Ser. „Kalnų 

daktaras“.
1.25 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Draugiška Lietuva.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50, 8.25, 14.50 

Dokumentika.
8.20 Pasakojimai iš 

Japonijos.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
Pertraukoje – 10.00 Vals-

tybės apdovanojimų 
įteikimo ceremonija.

12.00 Menora.
12.30 Kelias.
13.00 Širdyje lietuvis.
13.55 Čia – kinas.
14.20 Veranda.
16.40 Dok. f. „Radviliada“.
18.05 Tarptautinės 

sportinių šokių 
varžybos „Gintarinė 
pora 2022“.

19.45 Vasaros nakties 
koncertas iš 
Šėnbruno pilies.

21.45 UEFA Europos 
moterų futbolo 
čempionatas. 
Anglija – Austrija.

24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Ser. „Kalnų daktaras“.
1.25 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05, 7.50, 19.30 

Dokumentika.
7.00, 15.45 Animac. ser.
8.20 Pasakojimai iš Japonijos.
8.25, 12.50 Kultūringai 

su Nomeda.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Mes iš Ukrainos.
12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
13.45 Legendos.
14.45 Koncertas „Aš tikrai 

myliu Lietuvą“.
16.40 Svajoja vaikai.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Detektyvas 

Monkas“.
19.00 Veranda.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Kelionių atvirukai.
21.45 UEFA Europos 

moterų futbolo čem-
pionatas. Norvegija 
– Šiaurės Airija.

24.00 Elito kinas. V. f. 
„Lara“. Drama. 2019 
m. Rež. Jan Ole Gerste.

1.40 Duokim garo!
3.00 DW naujienos rusų 

kalba.
3.15 Dabar pasaulyje.
3.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Pasaulio puodai.
7.00, 15.45 Animac. ser.
7.50, 12.20, 14.45 

Dokumentika.
8.20 Pasakojimai iš 

Japonijos.
8.25 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Rusų gatvė.
12.50 Stambiu planu.
13.45 „Lietuvos kolumbai“.
16.40 Gamtininko užrašai.
17.10 Ser. „Tarnauti ir ginti“.
18.10 Ser. „Detektyvas 

Monkas“.
19.00 Talaka.
19.30 Fokusas.
20.30 Panorama.
21.00 Istorijos detektyvai.
21.45 UEFA Europos 

moterų futbolo 
čempionatas. 
Vokietija – Danija.

24.00 Europos kinas. 
V. f. „Sėjėjas“. 
Drama. 2017 m.

1.35 V. f. „Lara“.
3.15 DW naujienos rusų 

kalba.
3.30 Dabar pasaulyje.
4.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Auksinis protas.
7.10 Mokslo ekspresas.
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 Mes iš Ukrainos.
11.30 Rusų gatvė.
12.00 Smalsumo genas.
12.30 Pasivaikščiojimai.
13.00, 16.50, 18.00, 19.30 

Dokumentika.
13.30 Euromaxx.
14.00 Mano geriausias 

draugas.
14.30 V. f. „Rabarbaras“.
15.45 Prisiminkime.
16.00 Vilniaus knygų mugė.
17.00 Veranda.
17.30 Nežinomi žmonės.
18.30 Legendos.
19.25 Vizionieriai.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 Istorijos detektyvai.
21.45 UEFA Europos moterų 

futbolo čempionatas.
24.00 V. f. „Kitais metais, 

tuo pačiu laiku“.
1.55 Dabar pasaulyje.

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 Atspindžiai.
11.00 Dok. ser. „Vilniaus 

rajonų veidai“.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Dok. f. „Auksinė 

komanda“.
13.40 Šventadienio mintys.
14.10 V. f. „Keit ir Kunas. 

Dingusių draugų 
paieškos“. 

15.30 Animac. ser.
16.00 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
17.00 Dok. ser. „Susipažink 

su mano pasauliu“.
17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Išpažinimai.
20.00 Talaka.
20.30 Panorama.
21.00 Istorijos detektyvai.
21.45 UEFA Europos 

moterų futbolo 
čempionatas.

24.00 Kartojimai.
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Užsk. 3425

Rumšiškių paukštyno viščiukai! Didieji mėsiniai kalakutai! 
Liepos 7  d. (ket vir ta die nį) Vilkaviškio rajone prekiaus UAB „Rum-
šiškių paukštyne“ išperintais vakcinuotais vienadieniais, paaugintais 
2–3 sav., 1 kg sveriančiais mėsiniais COBB-500 veislės viščiukais, 
paaugintais anglų veislės BIG-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, dedeklių 
viščiukais, mėsiniais ančiukais ir žąsiukais, 3–6 mėn. vištaitėmis, lesalais. 
Priimami išankstiniai užsakymai tel. 8 699 26 517.

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

Užsk. 2014

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

PLATAUS PROFILIO STATYBININKAMS
Jei esi iš Vilkaviškio, atvežame į darbą nemokamai.

Dėl darbo kreiptis adresu: Gedimino g. 3a Marijampolė, tel. 8 685 67 606.
Užsk. 1259

Užsk. 1385

» Ekologiški bešviniai vokiško 
   profilio  BRUGMANN langai. 
» Balkonų stiklinimas.
» Pakeliamieji ir atveriamieji
   garažo vartai bei jų automatika. 
» Šarvuotosios durys.
» Visų rūšių vidaus durys. 
» Visų rūšių roletai bei žaliuzės.
» Tinkleliai nuo vabzdžių.
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GAMINTOJO KAINOMIS!

Gedimino g. 8 , Vilkaviškis. 
Tel.: 8 650 93 154, 8 655 09 027, 
el. p. stiklena.langai@gmail.com.

Užsk. 4879

Plastikiniai LANGAI

● 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.

LAI MU ČIO PA LIO NIO FIR MA

PER KA 
BU LIUS, KAR VES,

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

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

Užsk. 1459

Užsk. 1387

Užsk. 112Užsk. 1007

Užsk. 1384

Užsk. 1386

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

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. 1389

Užsk. 666

Už papildomą 2 Eur 
savo skelbimą 10 dienų 

matysite „Santakos“ 
interneto svetainės 

pagrindiniame puslapyje. 

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

2613

Pašarinius grūdus.
Tel. 8 612 88 391.

1397

Kombaino CLASS MATADOR 
ratus (14,9-30, 2 vnt., po 220 
Eur), naudotas padangas (14,9-
30, 1 vnt., 65 Eur; 11,5-15, 1 vnt., 
25 Eur), ratus (15,5-38, po 75 
Eur), pigiai – kombaino CLASS 
diržus. 
Tel. 8 610 08 978.

1399

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

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

367

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

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

341

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

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

2133

Malkas rąstais ir sukapotas.
Tel. 8 641 42 201.

1226

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

5

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

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

1832

Sodybą arba žemės sklypą 
gražioje vietoje - prie ežero, upės 
ar miško.
Tel. 8 601 86 382.

1400

2–3 kambarių butą arba namo 
dalį Vilkaviškyje ar Pilviškiuose.
Tel. 8 647 03 283.

1401

Javų kombainą, traktorinę 
priekabą, traktorius MTZ, ZETOR. 
Tel. 8 630 93 471.

1402

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

58

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

25

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

Javų kombainą NEW HOLLAND 
TF-44.
Tel. 8 612 88 278.

1398

Melasą, didmaišius, rankinę žolės 
sėjamąją, 200 l, 600 l, 1 000 l 
talpyklas, 220V ir 380V malkų 
skaldykles, grūdų malūnus, 
traiškytuvus, runkelių tarkavimo 
mašinas, sviestamušes, pieno 
separatorius, pakabinamas 
svarstykles (pasveria iki 3 
t), daugiamečių žolių sėklas, 
pašarinius grūdus, miltus, 
traiškytus mišinius, kukurūzus, 
žirnius, garstyčias, ridikus.
Tel. 8 658 97 372.

99

Rugius, kviečius, avižas.
Tel. 8 618 20 215.

1190

Sodybą prie miško, Stirniškių 
kaime (yra 2 ha žemės).
Tel. 8 687 45 793.

1370

Sodybą Gražiškių seniūnijoje 
(kaina sutartinė).
Tel. 8 690 82 829.

1357

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

1360

Dviejų aukštų prižiūrėtą mūrinį 
namą Kataučiznos k., Vilkaviškio 
r. (yra garažas, pirtis, baseinas, 
ūkinis pastatas, aptvertas 31 a 
sklypas, 51 900 Eur).
Tel. 8 624 65 456.

1390

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

1278

Nebrangiai – dvejų durų labai 
geros būklės rūbų spintą.
Tel. 8 618 17 015.

1356

Didmaišių krautuvą.
Tel. 8 601 18 005.

1343

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

2098

Tvirtas medines ir fanerines 
dėžes su dangčiu (1100 mm 
x 1150 mm x 900 mm,tinka 
grūdams, vaisiams, daržovėms 
sandėliuoti ir kt., 15 Eur už vnt.).
Tel. 8 611 22 032.

1307

Tvarkingą trifazį diskinį pjūklą 
(„kreizą-zeimerį“, su ratukais, 25 
metrai kabelio, 160 eurų). 
Tel. 8 650 30 775.

1392
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» Originalios atsarginės 
   traktorių MTZ, T-25, 
   T-40, T-16 dalys,
» padangos, 
» tepalai, 
» guoliai ir kita.

PARDUODA

PERKA

Naujus įvairius klausos aparatus 
(60 Eur), žvejybos tinklus (40 
Eur). Siunčia. 
Tel. 8 646 04 605.

1393

UAB „Grupinis pirkimas“ AKCIJOS: 
stoginė ar sieninė dažyta skarda 
(nuo 6,50 Eur už m²), vata 
(nuo 1,05 Eur už m²), balta 
gipso kartono plokštė „Knauf“ 
(1200x2600, nuo 6,70 Eur už 
vnt.), fasadinis polistireninis 
putplastis EPS70 (80,35 Eur 
už m³), polistireninis putplastis 
grindims EPS80 (88,35 Eur už 
m³), EPS100 (99,60 Eur už m³), 
vielos tinklas (3,8x150x150, 
5 Eur už vnt.), silikoninis 
dekoratyvinis tinkas KABE 
(nuo 3,50 Eur už m²), tvoros 
segmentai RAL8017, RAL6005, 
RAL7016 (nuo 16 Eur už vnt.), 
tvoralentės dvipusio dažymo 
(nuo 1,03 Eur už m), dažytas 
stulpas (1,3x40x60x2500, 13 
Eur už vnt.), švediškas cementas 
„Rocket“ M-600 CEM I 42,5R 
(35 kg, 6 Eur už vnt.) ir visos 
kitos statybinės bei apdailos 
medžiagos geriausiomis 
kainomis Lietuvoje! Mus rasite 
adresu: Giedrių g. 141, Bučiūnų 
k., Vilkaviškio r. (už Giedrių 
geležinkelio pervažos, „Regitros“ 
link). 
Tel.: 8 671 33 638, 
        8 670 00 985.

1391

Veršingą telyčią.
Tel. 8 639 40 167.

1394

Pigiai – mėsinius paršelius.
Tel. 8 652 29 497.

1395

Paršelius su dokumentais 
(bandos Nr. 40249301837).
Tel. 8 620 41 332.

1396

Viščiukai! Parduoda UAB 
Rumšiškių paukštyno 
vienadienius, 2–3 sav. mėsinius 
viščiukus. 
Tel. 8 685 78 204.

1244

Užsk. 41

♦ 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 

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

Anglys saugomos angare. Užsk. 1285

Išsijota 
anglis!

Anglys ir
medžio 
briketai

Užsk. 1133

Užsk. 3148
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Dovanoja sargią žemaūgę kalytę.
Tel. 8 670 49 964.

1376

Dovanoja nedidelį kiekį betono 
atliekų („gruzo“).
Tel. 8 618 40 804.

1407

Dovanoja 2 mėn. pilkai baltus 
du kačiukus (katinėlis ir katytė) 
Vilkaviškio rajone, gali atvežti. 
Tel. 8 615 74 380.

1412

Dovanoja 3 mėn. gražų ožiuką.
Tel. 8 637 08 780.

1413

Birželio 28 d. parduotuvėje 
„Humana“ pamesti akiniai. 
Radusiajam atsilygins.
Tel. 8 629 33 686.

1408

Reikalingas staklininkas (apmo-
kys) ir darbininkas (lakuoti 
pulverizatoriumi, montuoti duris, 
atlikti pagalbinius darbus). Darbas 
Kalvarijoje. Atlyginimas 600–
1 200 Eur. Tel. 8 686 71 689.

1319

Kempingui „Pušelė“ reikalingos 
namelių tvarkytojos ir barmenės.
Tel. 8 682 68 137.

1409

Skubiai reikalinga pagyvenusi 
moteris prižiūrėti ligotą senuką. 
Tel. 8 604 74 250.

1410

Reikalingas traktorininkas dirbti 
su nauja technika.
Tel. 8 699 09 488.

1250

Į savo komandą ieško naujo 
nario – vairuotojo ekspeditoriaus.
Darbas sunkvežimiu su 
savivartėmis puspriekabėmis.
Reikalinga C, CE kategorijų 
vairuotojo pažymėjimas, darbo 
patirtis. Darbo užmokestis – nuo 
1 200 Eur + darbo rezultatai.
Tel. 8 686 80 556.

1161

Į draugišką kolektyvą priimtų pa-
kaitinį vairuotoją dirbti Lietuvoje 
sunkvežimiu su savivartėmis 
puspriekabėmis. Reikalinga 
patirtis, C, CE kategorijų 
vairuotojo pažymėjimas. Suderina 
grafiką pagal poreikį – galima 
dirbti kaip papildomą darbą 
javapjūtės sezono laikotarpiu ar 
atostogų metu. Tel. 8 686 80 
556.

1162

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

802

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

1873

Autoplovykloje Vilkaviškyje 
plauna variklius, kilimus, 
poliruoja žibintus. Reikalingas 
(-a) darbuotojas (-a) dirbti 
plovykloje. Geras darbo gra-
fikas. Laiku mokamas atly-
ginimas. Tel. 8 645 88 020.

1411

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

2018

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

2838

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

63

Atlieka vidaus apdailos darbus 
(montuoja gipso kartono 
plokštes, glaisto, dažo, tinkuoja, 
tapetuoja, kloja grindis, įstato 
duris, klijuoja plyteles ir kita).
Tel. 8 630 48 383.

1160

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

1404

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

2031

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

487

Pjauna veją, aukštą žolę, kerpa 
gyvatvores, iškasa kelmus, geni 
šakas, išveža žaliąsias sodo atlie-
kas ir kita. Tel. 8 634 90 539.

1405

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

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

1115

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

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

995
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DARBAS

DĖKOJAME
Kai skaudžiai paliečia netektis, supranti, kiek daug reiškia šalia 
esantys žmonės ir jų palaikymas.

Už nuoširdžius užuojautos žodžius, suteiktą dvasinę stiprybę 
dėkojame ansambliui „Vakarė“, „Bočių“ kolektyvui, laidojimo pas-
laugų įmonės „Šarvonė“ kolektyvui, giminėms, draugams, pažįsta-
miems ir visiems kitiems, sykiu su mumis palydėjusiems į amžinojo 
poilsio vietą vyrą-tėvelį-senelį Vytautą LUKŠĮ.
Žmona ir vaikai su šeimomis

1416

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Zigmą Burinską ir artimuosius dėl 
žmonos mirties.
Medžiotojų klubas „Šūkliai“

1414

Kartais gyvenimas įskaudina atimdamas brangų žmogų, 
netektis tarsi sustabdo laiką...
Nuoširdžiai užjaučiame Gražiną Baršauskienę ir jos artimuosius 
dėl brolio Stasio mirties.
Maironio gatvės 3-io namo gyventojai

1415

UŽJAUČIAMEPERKA

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

3049

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

1989

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

1990

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

1991

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

Visų markių automobilius 
geriausiomis rinkos kainomis.
Tel. 8 648 18 770.

1218

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

1951

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

130

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 „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

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

876

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

219

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

634

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

286

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

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

1077

Vynioja šienainio ir šieno ritinius.
Tel. 8 672 61 432.

1310

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

269

Jaunasis ūkininkas pirktų arba 
išsinuomotų žemės.
Tel. 8 699 83 373.

1333

Transporto paslaugos (veža 
žvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį), 
paruošia kiemus kloti trinkeles, 
įveda kanalizaciją, vandentiekį, 
drenažą, tvarko sodybas.
Tel. 8 604 37 811.

1312

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

1403

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

1202

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

1317

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

660

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

1045

Holistinės sveikatos kabinetas. 
Nustačius stuburo, sąnarių 
pažeidimų, širdies kraujotakos 
sutrikimus, nervų užspaudimus 
ir kt. priežastis, pats organizmas 
pašalina problemas. 
Tel. 8 620 92 722.

1225

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

866

Kalvarijoje organizuojami 
A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM 
traktorininkų, SKM sunkiųjų 
keturračių vairuoto-jų mokymo 
kursai. Keičia seno pavyzdžio 
traktorininko pažymėji-mus į 
naujus. Turintiesiems TR1 arba 
B kategorijos pažymėjimus yra 
galimybė kelti traktorininko 
kvalifikaciją. 
Registruoja tel.: (8 343) 21 847, 
8 699 88 498, 8 670 72 210, el. 
p. brazaitis.k@gmail.com.

1406

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

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

991

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

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

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

Dažo medinius, tinkuotus namus 
ir skardinius, šiferinius stogus. 
Tel. 8 621 99 958.

1254

Trinkelių, fasadų, terasų ir kitų 
paviršių valymas aukštu vandens 
slėgiu (nuo 1 Eur už m²).
Tel. 8 609 94 140.

1351

ĮVAIRŪS



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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S Bėda mažai išmanyti, bet dar 
blogiau nenorėti išmanyti 
daugiau. 

Platonas

Astrologinė prognozė / 07-04 – 07-10
Avi nams pa lan ku pra dė ti nau ja, 
ypač jei jau čia tės nu si vy lę sa vo 
iš vaiz da, dar bu ar gy ve ni mo 
bū du. Ver ta la biau rū pin tis svei-
ka ta. Ven ki te at si tik ti nių ry šių, 
ap gau lin gų pa gun dų.

Jau čiai pa jus di dė jan tį ne ri mą 
dėl au gan čios kon ku ren ci jos, 
prie šiš kų ar be si komp li kuo jan-
čių san ty kių. Sten ki tės iš lai ky ti 
tai kų bend ra vi mą, ne pro vo kuo ki-
te ag re si jos. Sau go ki tės ug nies.

Dvy niams rei kės ap suk ru mo 
tvar kant fi nan sų, tur to ar šei-
mos rei ka lus. Pa sis ten ki te su de-
rin ti pa rei gas ir pra mo gas. Nors 
bū si te ak ty vūs bei darbš tūs, sku-
bė ti ar per si steng ti ne pa tar ti na.

Vė žių lau kia daug įvai rių rei ka-
lų, po kal bių. Iš jums ar ti mos 
ap lin kos žmo gaus ga li te gau ti 
svar bią ži nią ar ba įdo mų pa siū ly-
mą. Kils ūpas pa si dar buo ti, kad 
na mai su bliz gė tų šva ra.

Liū tams teks spręs ti už dar bio, 
nuo mos, tie ki mo, nuo sa vy bės, 
vers lo in ves ti ci jų klau si mus. 
Ak las in ves ta vi mas ar iš lai da vi-
mas ne pa si tei sins. Ne su si py ki te 
su tais, ku rie jums yra svar būs.

Mer ge lės bus są mo jin gos, in te-
lek tua lios, ap lin ki niams tai ga li 
im po nuo ti. Jū sų pla nai, no rai 
bus per spek ty vūs, jei ge bė si te 
juos įgy ven din ti. Sau go ki te tur-
tą, pi ni gus, iš ti ki my bę.

Svars tyk lės ne ri maus dėl dau-
gy bės da ly kų, bus leng vai iš mu-
ša mos iš pu siaus vy ros, jau sis 
neuž tik rin tos dėl san ty kių. At si-
pa lai duo ki te, ras ki te ra mes nių 
už siė mi mų. Ne per si dirb ki te.

Skor pio nai gal būt im sis ne leng-
vo pro jek to, ku ris pa rei ka laus ir 
jė gų, ir lė šų. Pa gal bos su lauk si-
te iš pa žįs ta mo žmo gaus ar ba 
są jun gi nin kų, ta čiau jau si tės šiek 
tiek ne tik ri, var gins abe jo nės.

Šau liai ga li su lauk ti rim to pa siū-
ly mo iš darb da vio ar ko le gos. 
Gal būt at si ras nau jų įpa rei go ji-
mų. Tik tų ieš ko tis dar bo, jei gu 
jums tai ak tua lu. Ga li te įsi pai nio-
ti į int ri gų, pa gun dų vo ra tink lį.

Ožia ra giams ne stigs at kak lu mo 
ir ener gi jos at lik ti rim tus dar bus. 
Ki ta ver tus, bū si te ne pa ten kin-
ti, kad nė ra ka da at si pūs ti nuo 
pa rei gų ar vie šu mo. Ob jek ty viai 
ver tin ki te sa vo per spek ty vas.

Van de niams vi siš kai at si pa lai duo-
ti ne leis rim tos pro fe si nės pro-
ble mos. Tvar ky da mi fi nan sus, 
do ku men tus rem ki tės są ži nės ir 
pro to bal su. Ga li bū ti iš ban dy ti 
jū sų san ty kiai bei prin ci pai.

Žu vims ne de rė tų ati dė lio ti svar-
bių dar bų, iš si su ki nė ti nuo pa rei-
gų, jei dar ne pra si dė jo ato sto-
gos. Jums ga li pa vyk ti drau giš kai 
su si tar ti dėl ak tua lių da ly kų su 
par tne riais, opo nen tais.

APKLAUSA

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

SUDOKU Teisingas birželio 17 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 4358 ir 7916. 
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Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Vil ka viš ky je
Lie pos 1 d., 14 val., vie šo jo je bib lio te ko-
je bus pri sta to ma pa ro da „Vil ka viš kio 
skau tai: 1920–2020“.
Lie pos 1 d. vyks pa sku ti nis pro jek to 
„Gro jan tis so das“ kon cer tas. 18 val. se-
na ja me mies to so de pa si ro dys Ši la ga lio 
kul tū ros cent ro (Pa ne vė žio r. sav.) va ri-
nių pu čia mų jų inst ru men tų or kest ras 
„Skle pu či ni“ bei vilkaviškiečių orkes-
tras.
Ry toj (šeš ta die nį), nuo 11 val., mies to 
sta dio ne vyks Sū du vos tau rės ri ti nio 
tur ny ras ir Res pub li kos ri ti nio čem pio-
na to var žy bos. Da ly vaus Plun gės RRSK 
„Pla te liai“, Ku piš kio LRSK „Aukš tai čiai“, 
Kau no LRSK „Ais čiai“ ir Vil ka viš kio 
MRSK „Žie das“.

Bart nin kuo se
Lie pos 2 d. (šeš ta die nį) ša lia bend ruo me-
nės na mų pra si dės Med ko pio šven tė. 14 
val. vyks šei mi nin kų ir sve čių pa svei-
ki ni mas, Gra žiš kių folk lo ro an samb lio 
„Gra žu pis“ pro gra ma, Jur bar ko kul tū-
ros cent ro folk lo ro ko lek ty vų „Ims rė“ 
ir „Ims riu kai“ pa si ro dy mai. 15 val. pra-
si dės edu ka ci nės veik los, 18.30 val. – bi-
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čiu lys tės va ka ro nė su ka pe li ja „Sa dū nai 
ir Vei sie jų šo kių ko lek ty vu „Pu šy nas“, 
ama ti nin kų mu gė ir žai di mai.
Lie pos 3 d., 12 val., bus au ko ja mos mi-
šios Šv. apaš ta lų Pet ro ir Pau liaus baž ny-
čios šven to riu je, vyks Pet ri nių at lai dai. 
13.30 val. – skulp tū ros „Praei čiai“ ati-
den gi mas, Vil ka viš kio mu zi kos mo kyk-
los kank lių an samb lio „Sa du tė“ kon cer-
tas. Nuo 14 val. pra si dės „Folk trio“ ir 
gru pės pro gra ma.

Pae že rių dva re
Lie pos 3 d., 15 val., pra si dės šei mų pik ni-
kas su šo kių stu di ja „Šo kan tys ba te liai“. 
Be šei mi nin kų, kon cer tuos an samb lis iš 
Vil niaus „Py ni mė lis“. Vyks fut bo liu kas, 
pu tų šou, es ta fe tės, bus ba tu tų, le dų ir 
ko šės. Ren gi nys ne mo ka mas.

Kir šuo se
Lie pos 9 d., nuo 17 val., kvie čia ma su si pa-
žin ti su žo ly nia vi mo tra di ci ja. Edu ka ci nę 
pro gra mą „Žo ly nų pi ni kai“ ves tau to dai li-
nin kė Gint vi lė Gied rai tie nė-Gied ra žo lė, 
o su žo li nin ke Ra sa Su ba čie ne da ly viai 
rinks vais ta žo les, su ži nos apie jų var to ji-
mą. Bus ra gau ja mos ar ba tos, vai ši na ma-
si nak ti go nių troš ki niu, sal dė siais. Nu-
ma ty ta gru pės „Ma ros Ri jos“ pro gra ma 
„Su tar ti nių ma gi ja“. Da ly viai iš anks to 
re gist ruo ja mi tel. 8 612 12 742.
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KAS? KUR? KA DA?

Ar planuojate švęsti 
Jonines?

Man ši diena nesvarbi. 
19 (42 %)

Būtinai. Kasmet švenčiu. 
11 (24 %)

Švęsčiau, bet neturiu 
pažįstamų Jonų. 9 (20 %)

Jeigu nelis, vyksiu į kultūros 
renginį. 6 (14 %)

Jei rasite ant žemės tupintį juodąjį čiurlį, pakelkite ir švelniai mestelėkite 
į viršų. Paukštis nesužeistas, tik dėl savo kojų struktūros nuo lygaus 
paviršiaus pats negali pakilti. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

Liepos 1-oji – 
Tarptautinė architektų diena

Liepos 2-oji – 
Tarptautinė kooperacijos diena

Liepos 3-ioji – 
Tarptautinė diena be plastikinių 
maišelių
Globėjų diena

DIENOS

Liepos 1 d. 
Julius, Julė, Julijona, Julijonas, Liepa, 
Regina, Tautrimas

Liepos 2 d. 
Gantautė, Jotvingas, Jotvingė, Jotvingis, 
Marijona, Marijonas, Martinjonas, 
Napoleonas

Liepos 3 d. 
Anatolijus, Rytė, Rytis, Tomas, Vaidilė

Liepos 4 d. 
Berta, Birutė, Gedgailas, Malvina, 
Skalvis, Teodora, Teodoras, Ulrikas
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VARDINĖS

Ar ti miau sio mis die no mis orai kei sis 
ma žai.

Pir mo ji lie pos die na mū sų ra jo ne 
bus sau lė ta, pūs ne stip rus ry tų, piet-
ry čių vė jas. Die ną oras įkais iki 28–30 
laips nių karš čio.

Šeš ta die nį ir vėl bus karš ta, bet kait-
rą kiek slo pins be si kau pian tys de be sė-
liai, o vie to mis ga li nu bir ti ir trum pas 
lie tus. Kai kur griau dės, per kū ni jos me-
tu vė jo gū siai su stip rės iki 15–20 m/s. 
Nak tis bus tvan ki, tem pe ra tū ra ne kris 
že miau 18–22 laips nių ši lu mos, die ną 
oras kais iki 27–29 laips nių.

Sek ma die nį bus de be suo ta ir vos vė-
siau. Kai kur lis, nors Su val ki ją lie taus 
de be sys ir vėl ga li ap lenk ti. Tem pe ra tū-
ra nak tį kris iki 13–18 laips nių ši lu mos, 
die ną bus 22–26 laips niai.

Vis dar bus tvan ku

ORAI 30 /  18

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Vėžys (06 22–07 22)

Jaunatis iki liepos 5 d.

04:46
21:59
17:13

Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 45 
skaitytojai.


	santaka_nr050_1p.pdf
	santaka_nr050_2p.pdf
	santaka_nr050_3p.pdf
	santaka_nr050_4p.pdf
	santaka_nr050_5p.pdf
	santaka_nr050_6p.pdf
	santaka_nr050_7p.pdf
	santaka_nr050_8p.pdf
	santaka_nr050_9p.pdf
	santaka_nr050_10p.pdf
	santaka_nr050_11p.pdf
	santaka_nr050_12p.pdf
	santaka_nr050_13psl.pdf
	santaka_nr050_14psl.pdf
	santaka_nr050_15psl.pdf
	santaka_nr050_16p.pdf

