
Kraš to vaiz džio spe cia lis tai 
pa tei kė mies to erdvių vi zi jas
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Vi są sa vai tę mū sų 
ra jo ne vie šė jo kraš to-
vaiz džio spe cia lis tai, 
ar chi tek tai, skulp to riai, 
dai li nin kai iš Lie tu vos 
kraš to vaiz džio ar chi tek-
tų są jun gos. Kū ry bi nio 
ple ne ro me tu bu vo 
ren gia ma Vil ka viš kio 
mies to erd vių su tvar ky-
mo vi zi ja, ku ri pri sta ty ta 
ra jo no žmo nėms.

Ke tu rios te ri to ri jos
Tra di ciš kai Lie tu vos kraš to-

vaiz džio ar chi tek tų są jun gos 
(LKAS) ple ne ras kas met vyks ta 
vis ki to je vie to je. Šie met ge riau-
si Lie tu vos kraš to vaiz džio spe-
cia lis tai pa si rin ko mū sų ra jo ną. 
Ra jo no sa vi val dy bės Ar chi tek-
tū ros ir ur ba nis ti kos sky riaus 
vy riau sio ji spe cia lis tė Jo lan ta 
Juch ne vi čie nė sa kė, kad ple ne ro 
da ly viams bu vo nurodytos ke tu-
rios te ri to ri jos, ku rias ap žiū rė ję jie tu rė jo 
pa teik ti erd vių su tvar ky mo, ap žel di ni mo 
bei esa mos ar chi tek tū ros pa nau do ji mo vi-
zi jas. Sve čiai bu vo su pa žin din ti su kraš to 
is to ri ja, spe ci fi ka.

Pa čią pir mą ple ne ro die ną su si ti ki me 
su ra jo no val džia ap tar ti gy ven to jų lū kes-
čiai ir nu spręs ta dirb ti ke tu rio mis te mi nė-
mis kryp ti mis – ju du mo, priei gos, žel di nių 
tvar ky mo, at kreip ti dė me sį į tai, kas bū tų 
ak tua lu vers lo ob jek tams, bei su si kon cent-
ruo ti į me ni nių spren di mų paieš ką.

Vi zi jas, ko kį no rė tų ma ty ti sa vo atei-
ties mies tą, pie šė Vil ka viš kio Sa lo mė jos 
Nė ries pa grin di nės mo kyk los mo ky to jos 

Da lios La pai tie nės ir „Ąžuo lo“ pro gim na-
zi jos pe da go gės Dia nos Mak si ma vi čie nės 
ug dy ti niai. Pa ro dą vil ka viš kie čiai ir mies-
to sve čiai ga lė jo ap žiū rė ti au to bu sų sto ties 
eks po zi ci jo je.

Pa sis kirs tė dar bus
La biau su si pa ži nę su mū sų mies tu 

kraš to vaiz džio ar chi tek tai su pra to, kad 
per sa vai tę ap rėp ti vi sų ke tu rių te ri to ri jų 
ne spės. LKAS pir mi nin kas, Vil nius TECH 
uni ver si te to pro fe so rius, kraš to vaiz džio 
ar chi tek tas Gin ta ras Staus kis sa kė, jog ple-
ne ro da ly viai ap lan kė ir ap žiū rė jo vi sas 
Sa vi val dy bės nu ro dy tas te ri to ri jas, ta čiau 

nu tar ta la biau siai kon cent ruo tis į vie ną iš 
pa siū ly tų – mies to so dą ir jo jung tis. Kraš-
to vaiz džio spe cia lis tams pa teik ta te ri to ri-
ja ap rė pė Vy tau to gat vės priei gas – Šei me-
nos pa kran tę su dvi ra čių ta kais vie no je 
pu sė je ir te ri to ri ją iki pat J. Ba sa na vi čiaus 
gat vės su se nuo ju Vil ka viš kio spi ri to ga-
myk los pa sta tu ki to je gat vės pu sė je.

Kur ti mies to su tvar ky mo vi zi jas kraš-
to vaiz džio spe cia lis tams la bai pa dėjo nau-
jie ji ta kai, mat jie pa ro dė, ku rios vie tos la-
biau siai trau kia vil ka viš kie čius, kur rei kia 
dė ti svar biau sius ak cen tus.
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BUS PA GERB TI
Šian dien, 13 val., Vil ka viš kio vie šo jo je 
bilb lio te ko je jau try lik tą jį kar tą vyks 
kon kur so „Gim to ji že mė Ta vęs il gi si ir 
sa vo šir dy je di džiai Ta vęs pa si gen da“, 
skir to An ta nui Vai čiu lai čiui at min ti, da-
ly vių pa ger bi mo šven tė. Ge riau sių dar-
bų au to riai bus ap do va no ti Švie ti mo, 
kul tū ros ir spor to sky riaus pa dė kos raš-
tais ir pri zais, taip pat Da nu tės, Joa nos 
ir Al do nos Vai čiu lai ty čių įsteig to mis 
pre mi jo mis. Šie met kon kur so ko mi si ja 
su lau kė 18 dar bų.

AT SAR GIAI
Pra si dė jus mau dy nių se zo nui ug nia ge-
siai gel bė to jai įspė ja at sar giai elg tis prie 
van dens tel ki nių – ne si mau dy ti ne ži no-
mo se, nuo ša lio se vie to se, ne sto vė ti ir 
ne žais ti ten, kur ga li ma ne ti kė tai įkris-
ti. Taip pat ne sau gu plau kio ti ant pri-
pu čia mų jų čiu ži nių, pa dan gų ka me rų, 
sa va dar bių plaus tų ar ki tų prie mo nių, 
iš dy kau ti val ty je, nes ji ga li ap virs ti. Bū-
ti na pri žiū rė ti vai kus, kad jie ne bris tų į 
van de nį be suau gu sių jų prie žiū ros. Pa-
ma čius skęs tan tį žmo gų bū ti na kvies ti 
gel bė ji mo tar ny bas sku biuo ju pa gal bos 
te le fo nu 112.

UK RAI NIE ČIAMS
Rea guo jant į ne ma žė jan čius ka ro pa bė-
gė lių iš Uk rai nos srau tus ir sie kiant su-
teik ti at vy ku siems į Lie tu vą  rei kia mą 
in for ma ci ją apie so cia li nę ir svei ka tos 
ap sau gą, re gist ra ci jos cent rus, grį ži mą 
na mo ir ki tus svar bius klau si mus, įsteig-
ta vi są pa rą vei kian ti  Karš to ji li ni ja 
1808.  Trum puo ju nu me riu 1808 li ni jos 
ope ra to riai ka ro pa bė gė lius kon sul tuo-
ja uk rai nie čių, ang lų ir ru sų kal bo mis.

PAS KAI MY NUS
Mu zi kos fes ti va lis „Beat ri čės va sa ros“ 
bir že lio 26 d., 18 val., kvie čia į Griš ka-
bū džio Kris taus At si mai ny mo baž ny čią 
pa si klau sy ti kon cer to, skir to Sū du vos 
kraš to švie suo liams. Skam bės Gab riel 
Fau re „Re quiem“, ku rį at liks Vil niaus 
uni ver si te to cho rai ir ka me ri nis or kest-
ras, so lis tai Dai nius Pui šys (ba ri to nas) 
ir Gun ta Gel go tė (sop ra nas) bei Ša kių 
kul tū ros cent ro cho ras „Li tua ni ca“. Bi-
lie tus ga li ma įsi gy ti tic ket mar ket.lt ir 
1 val. prieš kon cer tą.

ŠEIMŲ PIKNIKAS
Lie pos 3 d., 15 val., Pae že rių dva ro 
par ke vyks tra di ci nis Šei mų pik ni kas. 
Prog ra mo je – šo kio stu di jos „Šo kan tys 
ba te liai“ mo ki nių kon cer tas, sve čiuo sis 
tau ti nių šo kių an samb lis „Vil niaus Py ni-
mė lis“. Vai kų lauks ba tu tai, pu tų šou ir 
ki tos pra mo gos. Įė ji mas ne mo ka mas.

KULINARINIS PAVELDAS
Aso cia ci ja „Za na vy kų sei me lis“ iš lei do 
kny gą „Is to ri nė za na vy kų vir tu vė“ (sud. 
Au re li ja Pa pie vie nė). Lei di ny je ap žvel-
gia mas šio kraš to ku li na ri nis pa vel das. 
Kny gą ga li ma įsi gy ti Zyp lių dva ro ve ži-
mi nės pa sta te įsi kū ru sia me Za na vy kų 
mu zie ju je.
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Ri čar das MA KŪ NAS 
iš Vil ka viš kio:
– Va sa ras lei džiu gim ta ja me mies te, 

Vil ka viš ky je. Dėl svei ka tos pro ble mų 
sten giuo si nie kur ne ke liau ti, ta čiau 
anks čiau bu vau įpra tęs poil siau ti Lie tu-
vos pa jū ry je, Pa lan go je.

Da lia KA RA LIŪ NAI TĖ-
RA MA NAUS KIE NĖ iš Kau no:
– Kaip tik ne se niai su vy ru kal bė jo-

me ir svars tė me, kur lei si me šias ato-
sto gas. 

Esa me įpra tę ato sto gau ti Lie tu vo je, 
ta čiau šį met gal būt pa vyks iš vyk ti lai-
pio ti po kal nus ki to se ša ly se.

Bri gi ta RA GIC KAI TĖ 
iš Vil niaus:
– Va sa ro ju gim ti nė je, Vil ka viš ky je. 

Jau ku ris lai kas sva jo ju atostogauti iš-
vyk ti į už sie nį, ta čiau vis ne si ryž tu. Lais-
va die nius esu įpra tu si leis ti ak ty viai, 
įvai rias iš vy kas pa si pla nuo ja me kar tu 
su sa vo drau gu.

Ro kas PU KINS KAS 
iš Vil niaus:
– Esu pe da go gas, ang lų kal bos mo-

ky to jas, tai gi tu riu la bai il gas ato sto gas 
– iki ru dens. Per šias ato sto gas pla nuo-
ja me kar tu su šei ma vyk ti ato sto gau ti į 
Lie tu vos pa jū rį, ti ki mės ten sma giai pra-
leis ti lai ką.

Dai nius ZUR BA 
iš Vil ka viš kio:
– Va sa ros ato sto gas lei džiu Lie tu vo-

je. Kar tu su šei ma vyks ta me prie jū ros, 
daž niau siai – į Šven tą ją. No ri me ra-
maus poil sio. Šventojoje bū na ma žiau 
žmo nių, ga li me pail sė ti.
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– Kur lei džia te va sa ros ato-
sto gas: Lie tu vo je ar už sie nio 
ša ly se?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS

Eglė KVIESULAITIENĖ

Aps par dė pa rei gū nus
Sek ma die nį konf lik tą su kė lęs Gud kai mio 
kai mo (Ky bar tų sen.) gy ven to jas ne pak lu so 
pa rei gū nams.

Apie 18.30 val. po li ci jai pra neš ta, kad 
Gud kai my je, Dva ro gat vė je, vie šo je vie to je 
vyks ta konf lik tas. Aki vaiz džiai gir tas dvi de-
šimt me tis, ma tant ki tiems as me nims, mu-
šė 33-ejų vy rą. At vy kę pa rei gū nai ban dė 
su tram dy ti įsi siau tė ju sį mu šei ką, ta čiau 
šis spy rė po li ci nin kui į vei dą, o jo ko le gei 
– į šo ną. Vis gi ne tru kus smur tau to jas bu vo 
su lai ky tas ir pri sta ty tas į il ga lai kio su lai ky-
mo ka me rą. Jam nu sta ty tas vi du ti nis (1,75 
pro m.) gir tu mas.

Į me di kus krei pė si abu po li ci jos pa rei-
gū nai. Su tei kus pa gal bą jie iš leis ti gy dy tis 
am bu la to riš kai.

Dvi de šimt me čiam Gud kai mio gy ven-
to jui gre sia rim ti ne ma lo nu mai. Jam teks 
at sa ky ti ne tik už vie šo sios tvar kos pa žei di-
mą, bet ir pa si prie ši ni mą po li ci jos pa rei gū-
nams. Už tai gre sia vie šie ji dar bai, bau da 
ar ba lais vės atė mi mas iki tre jų me tų. Be 
to, teks at ly gin ti nuo sto lius – in ci den to me-
tu bu vo ap ga din ti pa rei gū no aki niai.

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

Iš Kau no ra jo no pa vie šė ti į Pil viš kius 
at vy kęs Dei vis Na gors kas, ma tyt, ne si ti kė-
jo, kad ma ža me mies te ly je vi du ry die nos 
su tiks pa rei gū nus. Apie 16.30 val. Va sa rio 
16-osios gat vė je jis vai ra vo au to mo bi lį 

„VW Pas sat“ ir bu vo su stab dy tas pa tru-
lių. Al ko tes te ris pa ro dė, kad vai ruo to jas 
vi du ti niš kai įkau šęs (1,57 pro m.). Be to, 
paaiš kė jo, kad jis net ne tu ri tei sės vai ruo-
ti. Pa rei gū nai ne blai vaus vai ruo to jo au to-
mo bi lį iš ga be no į sau go ji mo aikš te lę.

Už puo lė kie me
Penk ta die nį Au ga lų kai me (Klau su čių sen.) 
vi siš kai gir tas vy ras už si puo lė jau nuo lį.

Apie 21.30 val. prie 21-erių vai ki no kie-
me pri ki bo gir tas kai my nas. 34-erių vy ras 
tam pė jau nuo lį už marš ki nių, ban dė pri-
rem ti prie sie nos, api broz di no ran kas. Ne-
te kęs kant ry bės vai ki nas tren kė kai my nui, 
kad šis at si ka bin tų.

At vy kę pa rei gū nai konf lik to ini cia to-
riui nu sta tė sun kų (2,64 pro m.) gir tu mą. 
Dėl vie šo sios tvar kos pa žei di mo pra dė tas 
iki teis mi nis ty ri mas.

ĮVYKIAI

Pil viš kių ir Vir ba lio gy ven to jus 
lan kys mo bi lu sis laiš ki nin kas
Lie tu vos pa štas in for ma vo, kad 
nuo lie pos 12 d. bus už da ry ti 
Pil viš kių ir Vir ba lio pa što sky riai. 
Nuo mi nė tos da tos vi sas pa slau-
gas šių kraš tų gy ven to jams 
teiks mo bi lu sis laiš ki nin kas.

Pla čiau apie po ky čius ir tai, ką 
svar bu ži no ti Pil viš kių ir Vir ba lio 
žmo nėms, pa pa sa ko jo Lie tu vos 
pa što Tink lo pa da li nio di rek to-
rius Jo nas Sa daus kas.

– Kas tai yra „mo bi lu sis laiš ki nin-
kas“?

– Mo bi lu sis laiš ki nin kas – tai šiuo lai kiš-
kes nis ir pa to ges nis bū das gau ti vi sas pa-
što pa slau gas na muo se. Pap ras tai ta riant, 
mo bi lu sis laiš ki nin kas yra lyg pa štas ant 
ra tų. Jis skir tas kai miš kų vie to vių gy ven to-
jams, ka dan gi ne re tai bū tent to kio se vie to-
se gy ven to jams iki ar ti miau sio vei kian čio 
pa što sky riaus ten ka ke liau ti net ke lio li ka 
ki lo met rų. Mo bi lu sis laiš ki nin kas pas gy-
ven to jus at vyks pa ts ir neap lenks net ir 
ato kiau siai gy ve nan čių žmo nių.

Mo bi lio jo laiš ki nin ko pa slau gos Lie tu-
vo je tei kia mos jau ket ver tą me tų, jo mis 
nau do ja si be veik 7 tūkst. Lie tu vos mies te-
lių ir kai miš kų te ri to ri jų gy ven to jų, o tai 
yra apie 80 pro c. vi sų kai miš kų jų vie to vių. 
Nuo lie pos 12 d. mo bi lio jo laiš ki nin ko pa-
slau go mis pra dės nau do tis ir Pil viš kių bei 
Vir ba lio gy ven to jai.

– Kuo mo bi lu sis laiš ki nin kas ski ria si 
nuo pa pras to laiš ki nin ko?

– Įp ras tas laiš ki nin kas tik pri sta to siun-
tas, laiš kus, at ne ša laik raš čius bei ki tus už-
si pre nu me ruo tus lei di nius. Mo bi lie ji laiš-
ki nin kai bus ap rū pin ti šiuo lai kiš ka įran ga, 
gy ven to jų na muo se ga lės su teik ti ir ki tas 
pa slau gas, ku rios da bar yra tei kia mos tik 
pa što sky riuo se: laiš kus iš siųs, priims siun-
tas, pre nu me ra tos už sa ky mus, pri sta tys ir 
iš mo kės vie ti nes pi ni gų per lai das.

Kaip ir įpras tas laiš ki nin kas, mo bi-
lu sis pri sta tys gau tas siun tas ar laiš kus, 
spau dą – dėl šių pa slau gų mo bi lio jo laiš-
ki nin ko at ski rai iš si kvies ti ne rei kės, jis 
at vyks pa ts.

Mo bi lu sis laiš ki nin kas taip pat pri sta-
tys ir gy ven to jų pen si jas, ku rias prieš tai 
daž niau siai rei kė da vo at siim ti at vy kus į 
pa što sky rių. Tai ypač ak tua lu vy res nio 
am žiaus žmo nėms, ku rie ne tu ri ga li my-
bių leng vai pa siek ti ar ti miau sio pa što sky-
riaus.

– Kaip iš si kvies ti mo bi lų jį laiš ki nin ką 
į na mus?

– Mo bi lų jį laiš ki nin ką ga li ma iš si kvies ti 
pa skam bi nus trum puo ju te le fo no nu me riu 
1842 ar ba 8 700 55 400. Mo bi lu sis laiš ki nin-
kas ne mo ka mai at vyks ki tą die ną po iš kvie-
ti mo.

– Ką da ry ti, jei gy ven to jas ne no ri, kad 
mo bi lu sis laiš ki nin kas va žiuo tų pas jį į 
na mus ar ba jei dar bo va lan do mis nė ra 
ga li my bės bū ti na muo se?

– Mo bi lų jį laiš ki nin ką ga li ma iš si kvies ti 
ir į dar bo vie tę.

Be je, vie to je šiuo me tu Pil viš kiuo se (Va-
sa rio 16-osios g. 9) ir Vir ba ly je (Vil niaus g. 
24) vei kian čių pa što sky rių bus įsteig tos 
pa slau gų tei ki mo vie tos, ku rio se antradie-
niais–šeštadieniais, nuo 11 val., mo bi lu sis 
laiš ki nin kas 15 mi nu čių lauks klien tų ir 
teiks vi sas pa slau gas.

Taip pat no ri si at kreip ti dė me sį, jog siun-
tas pa to giai re gist ruo ti ga li ma in ter ne tu 
Lie tu vos pa što sa vi tar no je www.lpexp ress.
lt, čia ga li ma pa si rink ti tin ka miau sią siun-
ti mo bū dą, iš anks to su ži no ti pre li mi na rią 
siun tos iš siun ti mo kai ną, ap mo kė ti siun ti-
mą, at si spaus din ti siun tos lip du ką ir grei tai 
bei pa to giai ją per duo ti at vy ku siam mo bi-
lia jam laiš ki nin kui.

– Ko dėl bu vo nu spręs ta im tis re for mų 
ir už da ry ti kai mo pa što sky rius? Kaip pa-
si keis pa što tei kia mos pa slau gos?

– Ra jo nuo se dir ban tys laiš ki nin kai pa-
ste bi, kad šian dien vis daž niau ten ka pra va-
žiuo ti iš tuš tė ju sias so dy bas, o už su kan čių jų 
į ne di de lius kai mo pa što sky rius ma žė ja. 
Taip pat pa ste bi me, kad vis dau giau žmo-
nių no ri gau ti siun tas į na mus, tad jiems iš 
vi so ne be lie ka po rei kio ei ti į pa što sky rių. 
Kiek vie nas laik me tis dik tuo ja sa vus po ky-
čius, to dėl ir Lie tu vos pa štas, at si žvelg da-
mas į de mog ra fi nę ša lies si tua ci ją bei pa si-
kei tu sius žmo nių po rei kius, pa siū lė nau ją 
pa što pa slau gų tei ki mo for mą.

Na muo se ap si lan kiu sios laiš ki nin kės 
kai mo žmo nės ne re tai pra šo ga li my bės su-
mo kė ti mo kes čius ar įsi gy ti rei ka lin gų bui-
ties pre kių. Iki šiol na muo se pri duo ti iš siun-
čia mų laiš kų ir siun tų gy ven to jai ne ga lė jo, 
nes tam laiš ki nin kai ne tu rė jo rei kia mų dar-
bo prie mo nių: svars tyk lių siun ti niui pa sver-
ti, kom piu te ri nės įran gos, kad bū tų už re gist-
ruo ta siun ta, pa skai čiuo ta įmo ka ir t. t. Nuo 
lie pos 12 d. star tuo jan tys mo bi lie ji laiš ki nin-
kai bus ap rū pin ti vi so mis prie mo nė mis ir 
ga lės su teik ti rei ka lin gas pa slau gas.

Paš to sky riaus, kaip pa sta to, ne liks, ta-
čiau vyks tan tys pa si kei ti mai ne tu rės įta-
kos tei kia mų pa slau gų įvai ro vei ar jų ko-
ky bei. Prie šin gai, sie kia me, kad žmo nėms 
bū tų pa to giau, kad vi sas pa što pa slau gas 
jie gau tų ne gaiš da mi sa vo bran gaus lai ko, 
ne pa tir da mi trans por to iš lai dų ir neiš vyk-
da mi iš na mų.

Mo bi lų jį laiš ki nin ką ga li ma iš si kvies ti pa skam bi nus trum puo ju te le fo no nu me-
riu 1842 ar ba 8 700 55 400. Lietuvos pašto nuotr.  
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Kai prieš ke le tą sa vai čių „San ta-
ko je“ pa si ro dė straips nis „So-
vie ti nis pa li ki mas ke lia aist ras 
Vil ka viš kio ra jo ne“, su lau kė me 
ne vie nos skai ty to jų reak ci jos.
Pas kam bi nu si vil ka viš kie tė džiau gė si, 
kad pa ga liau pra dė ta kalbėti at si kra ty mo 
so vie ti niais pa li ki mais te ma. Ji tei gė vi siš-
kai pri ta rian ti, jog rei kia nai kin ti poe to 
Vy tau to Mont vi los gat vių pa va di ni mus 
Vil ka viš ky je ir Ky bar tuo se. Ki ta skai ty to-
ja Ma ri ja Vir ke tie nė net tu rė jo konk re tų 
pa siū ly mą, kaip bū tų ga li ma šias gat ves 
per va din ti.

„Siū lau joms su teik ti Juo zo Mont vi los 
– ku ni go, žu vu sio „Ti ta ni ke“, var dą. Gal 
sen bu viams tai pa si ro dys ma žiau „skaus-
min ga“ pro ce dū ra – juk šis dva si nin kas 
yra ki lęs iš Nend ri niš kių kai mo, esan čio 
gre ti mo je Ma ri jam po lės sa vi val dy bė je. Jis 
daž nai su tė vu ap si lan ky da vo Vil ka viš kio 
tur gu je, o per at lai dus – ir baž ny čio je. Da-
bar tu ri me uni ka lią ga li my bę pa gerb ti šį 
iš ki lų žmo gų“, – sa kė M. Vir ke tie nė.

Dar vie na į re dak ci ją pa skam bi nu si 
vil ka viš kie tė tei gė ne sup ran tan ti, ko dėl 
praė ju sių me tų pa bai go je prie Vil ka viš kio 
bib lio te kos bu vo pa sta ty tas pa mink las Sa-
lo mė jai Nė riai. Ne vie nus me tus trem ty je 

pra lei du si mo te ris sa kė, jog jai ši gar si 
kraš tie tė poe tė aso ci juo ja si su skau džiu 
so vie ti nės prie spau dos lai ko tar piu. Ji vy-
lė si, jog Sei mas įtei sins de so vie ti za ci jos 
įsta ty mą, o ja me bus aiš kiai įvar din ti 
konk re tūs as me nys, ku rių at mi ni mo ne-
ver ta įam žin ti.

Ne ma žiau aist rų tarp gy ven to jų su kė lė 
ir ša lia Al vi to ge le žin ke lio sto ties sto vin tis 
ta ry bi nių la kū nų Ser ge jaus Ge ra si mo vo ir 
Alek sand ro Zub ko vo žū ties vie tą žy min tis 
mo nu men tas. Sa vi val dy bės administra-
cijos ini cia ty va jau anks čiau bu vo nuim-
ta in for ma ci nė len te lė, o pa ts pa mink las 
– už deng tas. Vis gi tik per skai tę straips nį 
„San ta ko je“ val džios at sto vai su ži no jo, 
jog kaž kas vėl ati den gė mo nu men tą, ant 
ku rio ma to si la kū no, dė vin čio ant pe čius 
su so vie ti nė mis žvaigž dė mis, at vaiz das. 
Sa vi val dy bės va do vai pa ža dė jo kuo grei-
čiau ap si spręs ti, kaip to liau elg tis su šiuo 
pa mink lu.

Tvir tą nuo mo nę dėl šio mo nu men to tu-
rė jo ir į re dak ci ją už su kęs Šikš nių kai mo, 
Ky bar tų se niū ni jos, gy ven to jas Ja ro ni mas 
Bu ra gas. Jis tei gė, jog dar prieš ke le tą me tų 
krei pė si į val džios at sto vus, pra šy da mas 
nu griau ti šį pa mink lą ar ba bent jau at sta-
ty ti is to ri nį tei sin gu mą. Anot jo, pa mink le 
įam žin ti la kū nai nė ra jo kie did vy riai, kaip 
skel bia ma.

J. Bu ra gas sakė pa ts dar bū da mas vai-
kas ma tęs, kaip iš bė giais rie dė ju sio šar-
vuo to vo kie čių trau ki nio bu vo nu muš tas 
šių la kū nų pi lo tuo ja mas lėk tu vas.

„Ma no tė viš kė yra už maž daug 700–
800 met rų nuo tos vie tos, kur ir įvy ko mi-
nė tas in ci den tas. Tuo me tu man bu vo 14 
me tų. Pa me nu, kaip link Vil ka viš kio va žia-
vu sį vo kie čių trau ki nį iš oro ėmė ata kuo ti 
ru sų lėk tu vai. Vie nas iš jų bu vo nu muš tas. 
Kiti lėk tu vai nuskrido. Mi nė tų la kū nų pi-
lo tuo ja mas or lai vis kris da mas už kliu dė 
ge le žin ke lio sto te lės kam pą ir nu kri to ant 
ša lia bu vu sio ke lio. Kai dėl šios si tua ci jos 
krei piau si į ra jo no val džios at sto vus, man 
bu vo at sa ky ta, kad ob jek tas yra sau go mas 
kul tū ros pa vel do de par ta men to ir nie ko 
su juo pa da ry ti neį ma no ma. Man šiek tiek 
pik ta, kad ja me įam žin ti la kū nai įvar di ja-
mi did vy riais. Ko kie jie did vy riai? Pa tys 
puo lė, pa tys kri to!“ – min ti mis da li jo si 
J. Bu ra gas.

Vy ras vy lė si, jog vi so je ša ly je pra si dė ję 
ban dy mai at si kra ty ti bet ko kiais so vie ti-
niais pa li ki mais neap lenks ir ša lia Al vi to 
ge le žin ke lio sto ties sto vin čio pa mink lo.

„San ta kos“ inf.

Tvir ta žmo nių nuo mo nė dėl so vie ti nio pa li ki mo
AT GAR SIAI

Įs pū din gas pa par tis per Jonines 
„žydėjo“ tik vieną kartą
Si mo na SI MA NA VI ČIE NĖ

Ar esa te ma tę pa par čio 
žie dą? Jei gu kam ir bū tų 
ga lė ju si nu si šyp so ti to kia 
lai mė, tai tik Sū da vos kai-
mo gy ven to jai Onai Meiš-
tie nei. Mo te ris jau be veik 
ke tu ris de šimt me čius 
puo se lė ja įspū din go dy-
džio pa par tį, ku rio la pai 
ne tik že mę sie kia, bet 
ir lu bas rams to. „Tur būt 
rei kės sto gą plėš ti“, – ar-
tė jant Jo ni nėms juo ka vo 
au ga lo sa vi nin kė.

Il gaam žis pa par tis yra tik ra O. 
Meiš tie nės na mų puoš me na. 
Tam, kad šis ža lią fon ta ną pri-
me nan tis au ga las ge rai aug tų ir 
džiu gin tų, šei mi nin kė ski ria la-
bai daug dė me sio. 

„Bent du kar tus per sa vai tę 
lais tau trą šo mis pra tur tin tu van-
de niu. Svar bu, kad ne bū tų sau-
sa, bet ir ne mirk tų. Jau ne be pa-
sie kiu pa lie ti, to dėl pa ly pė ju ant 
krės lo“, – apie au ga lo prie žiū rą 
pa sa ko jo sū da vie tė.

Pa par čiai – drėg mę mėgs tan-
tys au ga lai, to dėl šei mi nin kė 
van dens ne gai li ne tik šak nims, bet ir la-
pams. Šiuos gau siai su purš kia van dens 
dulks na. O sau sas ša ke les daž nai pa re ti-
na bei pa ke de na, kad iš by rė tų li kę sau-
suo liai.

Mo te ris juo ka vo, kad jos na mai gė lėms 
– tik ra sa na to ri ja, ku rio je kart kar tė mis 
rea bi li tuo ja mi ir Onos duk ters ža lia la piai. 
Apie tin ka mas są ly gas by lo ja ir ki ti na mų 
au ga lai.

Kai veš lios gė lės na muo se uži ma per 
daug vie tos, mo te ris jas do va no ja. 

Ne se niai vie na iš ke lia vo į Did vy žių so-
cia li nės glo bos na mus. 

Vis gi pa par tis šei mi nin kei per daug 

bran gus, kad jo ga lė tų at si sa ky ti.
Šis au ga las pas O. Meiš tie nę ve-

ši nuo pat įkur tu vių naujuose na-
muose. Mo te ris me na, kad ta da la-
bai no rė jo si ža lu mos ir jau ku mo, 
tad pa par tis pui kiai ti ko pa gy vin ti 
na mų in ter je rą. Bė gant me tams, 
pa par čiui vis di dė jant, Onos duk-
ra nu pir ko vil ka viš kie čių kal vių 
su meist rau tą sto vą su ra tu kais. 
Tad pa par tis da bar ga li nu ke liau ti 
į bet ku rią kam ba rio ker tę, o au ga-
lo prie žiū ra ta po leng ves nė.

Pa par tis – neat sie ja mas Jo-
ni nių at ri bu tas, ta čiau ši šven tė 
Meiš tų na muo se bū da vo svar bi 
ne vien dėl ža lias pal vio gra žuo lio. 

„Anais lai kais Sū da vos kai me 
bu vo tik du Jo nai, ir vie nas iš jų 
– ma no vy ras. La bai mė gome šią 
šven tę, vi sa me kai me deg da vo 
lau žai“, – pri si mi ni mais da li jo si O. 
Meiš tie nė.

Mo te ris pa sa ko jo, kad prie 
nuo sa vo tven ki nio di džiu lį lau-
žą su krau da vo ir jų šei ma, o kai 
suau gu sie ji nuei da vo mie go ti, 
prie lau žo įsi suk da vo kai mo vai-
kai. 

Nors Onos vy ro jau daug me-
tų nė ra ša lia, Jo ni nių tra di ci jų 
mo te ris ne pa mir šo. Apie lai mę 
ne šan tį pa par čio žie dą mie lai po-
rin da vo sa vo anū kams.

Pa si tei ra vus pa šne ko vės, ar 
tu rė da ma to kį il gaam žį pa par tį 
ma tė jį žy dint, mo te ris nu si juo-

kė, kad kar tą jų au ga las bu vo pra žy dęs.
Kai ma žiau sias anū kė lis už si spy rė pa-

ma ty ti pa par čio žie dą, iš ra din gai mo čiu tei 
te ko su ktis iš pa dė ties.

„Vis klaus da vo ma nęs, kur tas žie das? 
Tad ėmiau ir už dė jau bal tą žie de lį. Kad ži-
no tu mė te, kiek daug džiaugs mo jį ra dus 
bu vo mū sų ke tur me čiui anū kė liui“, – links-
mu pri si mi ni mu pa si da li jo Ona.

Šie pri si mi ni mai Onai dar ir da bar ke-
lia juo ką, nors ke tu ri anū kai, ku riuos ji 
mei liai va di na ąžuo lai čiais, jau suau gę.

Gra žiš kiuo se
Jau ry toj (tre čia die nį) gra žiš kie čiai 
kvie čia į ren gi nį „Prieš Jo ni nes su-
si bė kim, ge rą lai ką ap tu rė kim!“ 
Šven tė mies te ly je pra si dės 20 val., 
su si rin ku siuo sius links mins folk lo ro 
an samb liai „Šal ci nu kas“ ir „Al na“ iš 
Puns ko, „Tyk lė“ iš Vil niaus ir „Lik tu-
žė“ iš Kau no.

Gud kai my je
Jo ni nių šven tė bir že lio 23 d., 12 val., 
pra si dės spor to var žy bomis (3x3 krep-
ši nis, 6x6 vai kų fut bo las, 4x4 tink li-
nis). 16 val. vyks ried len čių par ko 
ati da ry mas, pa si ro dys pro fe sio na lūs 
ried len ti nin kai ir BMX dvi ra ti nin kai 
iš Vil niaus. 18 val. kon cer tuos Ro meo 
ir Jo li ta, 23 val. su lieps nos lau žas. Var-
žy bų nu ga lė to jams apdovanojimus 
įteiks Sei mo na rys Al gir das But ke vi-
čius. Vi si bus vai ši na mi šiur pa.

Vir ba ly je
Bir že lio 23 d. prie Vir ba lio tven ki nio 
vyks Jo ni nių šven tė. Nuo 16 val. čia 
var žy sis žve jai, o nuo 19 val. pra si dės 
pra mo gos: bus pa ger bia mi Jo nai ir Ja-
ni nos, sa vo veik lą pri sta tys Vir ba lio 
me džio to jų klu bas „Ber žas“, pa si ro-
dy mais links mins Ky bar tų liau diš kos 
mu zi kos ka pe la „Že my na“, vo ka li nis 
an samb lis „Sa vi to“ iš Ma ri jam po lės, 
Do nal da Mei že ly tė, į dis ko te ką kvies 
gru pė „Dar“.

Pae že riuo se
Jo ni nių šven tė Pae že rių dva ro so dy-
bo je vyks ket vir ta die nį (bir že lio 23 
d.), nuo 20 val. Kon cer tuos Puns ko 
et nog ra fi niai an samb liai „Gim ti nė“ 
ir „Al na“, Vil niaus mo ky to jų na mų 
že mai čių folk lo ro an samb lis „Tyk-
lė“, Kau no folk lo ro klu bas „Lik tu-
žė“, Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo 
cent ro šo kių stu di ja „Vy že lė“, Vil ka-
viš kio kul tū ros cent ro mer gi nų šo-
kių gru pė ir Alks nė nų kai mo ka pe la 
„Alks nė“. Po kon cer to, ku rį už baigs 
gru pė „Ta bas ko“, nuo 23.30 val. Ra-
sos šven tės apei gas de monst ruos 
Len ki jos lie tu viai, Kau no ir vil niaus 
ko lek ty vai.

Viš ty ty je
Prie Viš ty čio eže ro Ra sų šven tė bir-
že lio 23-ąją pra si dės 21 val. Da ly-
vaus Kros nos kul tū ros na mų vo ka li-
nis an samb lis „So džius“ (Laz di jų r.), 
mu zi kan tai Juo zas ir Ug nius iš Kal-
va ri jos bei Viš ty čio folk lo ro an samb-
lis „Ši lo jai“ ir ka pe la „Viš ty tis“.

Ož ka ba liuo se
Bir že lio 24 d., 13 val., kvie čia švęs ti 
va sa ros sau lėg rį žą ir Jo no var di nes 
Jo no Ba sa na vi čiaus gim ti nė je. Da-
ly vių lauks teat ra li zuo tas su si ti ki-
mas su Jo nu Ba sa na vi čiu mi. Tau tos 
pa triar cho biog ra fi jos vin giais ves 
teat ras „Ar bat va ka riai“ (rež. Eg lė 
Tu le vi čiū tė) ir inst ru men ti nio folk-
lo ro gru pė „Ra ti lai“. Taip pat kon cer-
tuos Puns ko et nog ra fi niai an samb-
liai „Gim ti nė“ ir „Al na“, Vil niaus 
mo ky to jų na mų že mai čių folk lo ro 
an samb lis „Tyk lė“, Kau no folk lo ro 
klu bas „Lik tu žė“. 

Jo no Ba sa na vi čiaus gim ti nės 
sve čiai taip pat ga lės ap žiū rė ti mu-
zie ju je vei kian čią kal viš ko sios kryž-
dir bys tės pa ro dą „Lie tu vos kal vių 
kal vis“ ir ap si lan ky ti Ąžuo ly ne.
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JO NI NĖS

Bir že lio 30 d., 18 val., so di nin kų bend ri-
jo je „Eg lė-1“ vyks vi suo ti nis ata skai ti nis 
pa kar to ti nis rin ki mi nis na rių su si rin ki-
mas. Su si rin ki mo vie ta – prie šu li nio.

Dar bot var kė
1. Dėl pir mi nin ko (-ės) rin ki mų.
2. Dėl re vi zo riaus (-ės) rin ki mų.
3. Ki ti klau si mai.
Tel. 8 616 76 717. Užsk. 1344

Ilgaamžis papartis savo šeimininkę Oną Meištienę jau 
seniai praaugęs. Re na tos VIT KAUS KIE NĖS nuo tr.

S

Geriausiai žinoma 
Joninių šventės 
tradicija – paparčio 
žiedo paieškos.



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

2022 m. birželio 21 d. 4

Ūkininkai, turintys galiojan
čius valstybinės žemės nuomos 
dokumentus, bet dėl nekorek
tiško valstybinės žemės duo
menų sluoksnio negalėję už
baigti deklaruoti žemės ūkio 
naudmenų ir kitų plotų iki de
klaravimo termino pabaigos, 
paraiškų duomenis galės pa
keisti iki liepos 8 dienos. Išmokų 
mažinimo nuoskaitos dėl vėla
vimo nebus taikomos, nuspren
dė Žemės ūkio ministerija. 

Ši išimtis taikoma tik tiems pa
reiškėjams, kurie susiduria su 
valstybinės žemės deklaravimu 
ir turi galiojančias valstybinės 
žemės nuomos sutartis. Svarbi 
sąlyga – paraišką pareiškėjas turi 
būti pateikęs iki birželio 14 d. To
kiu atveju sklypus valstybinėje že
mėje, kurie patenka į „Valstybinės 
žemės“ ar „Laisvos valstybinės 
žemės“ sluoksnius, ir kurių Nacio
nalinė žemės tarnyba (NŽT) nebu
vo perdavusi VĮ Žemės ūkio in
formacijos ir kaimo verslo centrui 

(ŽŪIKVC), bus galima deklaruoti 
keičiant paraiškos duomenis. 

Sankcijos nebus taikomos tik 
už vėliau deklaruotų laukų valsty
binėje žemėje paraiškos dalį. 

Nuo šių metų pakeitus dekla
ravimo taisykles ir sugriežtinus 
valstybinės žemės deklaravimo 
tvarką, nebeleidžiama deklaruo
ti valstybinės žemės neturint 
nuomos sutarties arba suteiktos 
teisės laikinai naudotis valsty
bine žeme. Tačiau pasitaiko at
vejų, kai dėl nekorektiškų valsty
binės žemės duomenų ne visa 
teisėtai naudojama valstybinė 
žemė įkelta į žemės ūkio valdas ar 
atvaizduojama Paraiškų priėmi
mo informacinėje sistemoje. 

Šios informacijos patikslinimas 
NŽT ir duomenų perdavimas 
ŽŪIKVC užtrunka. Taigi, ūkininkai 
deklaruoti naudmenas valstybi
nėje žemėje gali tik tuomet, kai 
NŽT atnaujina žemdirbiams lai
kinai suteiktų valstybinės žemės
plotų sluoksnį, o ŽŪIKVC patikslina 

duomenis žemės ūkio valdų regis
tre ir juos integruoja į Paraiškų 
priėmimo informacinę sistemą.

Svarbu žinoti. Subnuominin
kai ir toliau galės deklaruoti skly
pus, kurių nuomininkai žemę iš 
valstybės nuomojasi pagal su
tartis, kuriose yra numatyta ga

limybė žemę subnuomoti NŽT 
leidimu. Būtina sąlyga – sklypą 
reikia  įtraukti į deklaruojančio as
mens žemės ūkio valdą.

Sklypas į valdą įtraukiamas įve
dant duomenis pasirinkus nekil  no
jamojo turto tipą „Neregistruota 
NTR sutartis dėl NT naudojimo“, 

skiltyje „Antra sutarties šalis“ nu
rodomas valstybinės žemės nuo
mos sutartį turinčio asmens ko
das, „Naudojimo teisinis pagrin
das“ nurodoma  „Panauda“  ir nuro
domas sutarties objektas – įve
damas sutartyje nurodytas sklypo 
unikalus numeris. 

Įvedus reikiamus sutarties duo
menis, būtina į Valdų registro skiltį 
„Dokumentai“ įkelti nuskenuo
tą / nufotografuotą žemės nuo  mos 
sutartį bei sudarytą subnuomo
tojo ir subnuomininko sutartį, 
leidžiančią subnuomininkui nau
dotis žemės sklypu, nurodytu 
NŽT sutartyje. Įvesti duomenys 
išsaugomi tik visiškai užbaigus 
valdos atnaujinimą. 

Primename, jog vėluojant pa
teikti paraiškas (deklaruoti) dėl 
paties pareiškėjo kaltės taikoma 
nuoskaita – išmokų suma ma
žinama 1 proc. už kiekvieną pa
vėluotą darbo dieną. 

Žemės ūkio ministerijos informacija
Užsakymo Nr.

pexels.com.nuotr.

Pratęsiamas valstybinės žemės deklaravimo terminas  

Užsk. 1336

Ge le žin ke lio is to ri jos vin giais
Bi ru tė NE NĖ NIE NĖ

Lie tu vos moks lų aka de mi ja 
(LMA) Ky bar tuo se su ren gė 
iš va žiuo ja mą ją kon fe ren ci ją 
„Lietuvos–Rytprūsių pa sie nis 
ir ge le žin ke lių is to ri ja“, skir tą 
Sū du vos me tams ir Lie tu vos 
ge le žin ke lio 160-osioms me ti-
nėms pa mi nė ti. Nea be jo ti na, 
kad ge le žin ke liai Lie tu vo je 
daug pri si dė jo plė to jant kraš-
to eko no mi ką, ta čiau Lie tu vos 
žmo nės pa ty rė ir daug su jais 
su si ju sių kan čių, skau džią 
trem ti nių da lią.

LMA Moks li nin kų rū mų, ku rie už sii-
ma moks lo ir kul tū ros po pu lia ri ni mu, 
va do vė Al do na Dau čiū nie nė sa kė, jog 
jau čia si lyg ir tarp sa vų, ka dan gi klau sy-
to jų di džią ją da lį su da ran tys gim na zis tai 
jau yra sve čia vę si Moks lų aka de mi jos la-
bo ra to ri jo se. Pa si da ly ti sa vo įžval go mis 
apie bė gi nio trans por to rai dos pėd sa kus 
ir pa lik tus ženk lus į Ky bar tus at vy ko 
aka de mi kas Al gir das Vac lo vas Va liu lis. 
Sve čiai su si rin ku sie siems pa do va no jo 
įvai rių moks li nių lei di nių. Aka de mi kas 
pa si džiau gė Al bi no Vait ke vi čiaus is to ri ne 
apy brai ža „Ky bar tai“, jo je pa teik ta re ta, 
įdo mia ir nau din ga in for ma ci ja.

Vė liau gru pė sve čių ir prie jų pri si jun-
gusių ky bar tie čių, ly di mų Ky bar tų bend-
ruo me nės pir mi nin ko Vi to Kat ke vi čiaus, 
da ly va vo eks kur si jo je, ar ti miau su pa žin di-
nu sio je su šio pa sie nio mies to ypa tu mais, 
są sa jo mis su ge le žin ke liu.

Įvai rūs au to riai ir šal ti niai pa tei kia 
šiek tiek skir tin gas ge le žin ke lio Lie tu vo je 
at si ra di mo da tas. Kaip tei gia ge le žin ke lių 
is to ri jos ty ri nė to jas Liu bo mi ras Vik to ras 
Žei man tas, taip yra dėl to, kad pra džia 
skai čiuo ja ma nuo že mės dar bų ar pir mų-
jų bė gių pa tie si mo. Iš tie sų ge le žin ke liai 
ju bi lie jus šven čia nuo pir mo jo trau ki nio 
at vy ki mo.

Ky bar tų (Vir ba lio) sto tis, sta ty ta kaip 
aukš čiau sio sios kla sės, už baig ta iki 1861 
m. ba lan džio 11 d. L. V. Žei man tas mi ni 
šią da tą kaip Kauno–Kybartų ruo žo ati da-
ry mo da tą. Tai gi tuo pa čiu lai ku pra dė jo 
veik ti Vil ka viš kio bei Pil viš kių ge le žin ke-

lio sto tys. Sankt Peterburgo–Varšuvos ge le-
žin ke lio at ša ka Lentvaris–Virbalis baig ta 
1862 m.

Pa sak aka de mi ko A. V. Va liu lio, ir prieš 
ge le žin ke lio at si ra di mą žmo nės įvai riais 
bū dais su si siek da vo. Tar ki me, po tre čio jo 
Abie jų Tau tų Res pub li kos pa da li ji mo (1795 
m.) prie ca ri nės Ru si jos pri jung to se LDK 
te ri to ri jo se (Vil niaus gu ber ni jo je) bu vo 
pa što trak tas. 1826 m. Ru si jos im pe ri jos se-
na tas nu spren dė ties ti nau ją ke lią iš Sankt 
Pe ter bur go į Var šu vą. Jo tra sa tu rė jo ei ti 
per Di na bur go (Daug pi lio) ir Kau no tvir to-
ves. Šis is to ri nis pa što ke lias (trak tas) bu-
vo pa sta ty tas 1830–1836 m. Zarasų–Kauno 
ruo žas pir ma sis Lie tu vo je tu rė jo grin di nį 
– kie tą su plūk to žvy ro dan gą. Be je, bai gus 
sta ty ti pa što trak tą 1839 m. bu vo baig ta 
ties ti tuo me tu pa sau ly je il giau sia (1200 
km) op ti nio te leg ra fo li ni ja iš Sankt Pe ter-
bur go į Var šu vą. Op ti nis te leg ra fas bu vo 
eksp loa tuo ja mas iki 1854 m.

Iš is to ri jos ži no ma, kad pir mie ji ge le-
žin ke liai nu ties ti Niu jor ke, Jung ti nė je Ka-
ra lys tė je. Ca ri nė je Ru si jo je pir mo ji 27 km 
il gio ge le žin ke lio li ni ja at si ra do 1837 m. 
tarp Sankt Pe ter bur go ir Cars ko je Se lo vie-
to vės. Ir tik 1842–1851 m. ge le žin ke lio li ni-
ja su jun gė Sankt Pe ter bur gą su Mask va. 
Ca ro nu ro dy mu ge le žin ke lis bu vo nu ties-
tas tie siai, ne pai sant vie to vių geog ra fi jos 
ar is to ri nio pa vel do. Pa sak lek to riaus, dėl 
to, kad ši tra sa ne tu ri jo kių di des nių po sū-

kių, da bar ji ta pu si la bai pa žan gi, nes ga li-
mas mak si ma lus traukinių grei tis.

Lie tu vos te ri to ri jo je ge le žin ke lio pra-
džią nuo pir mo jo vie šo jo Vik to ri jos lai kų 
ge le žin ke lio Ang li jo je sky rė apie 100 me-
tų, o nuo pa sau lio ge le žin ke lio pla tes nių 
žings nių – vos 34 me tai. 1851 me tais ca ri-
nės Ru si jos vy riau sy bė priė mė nu ta ri mą 
dėl ge le žin ke lio li ni jos Sankt Peterbur-
gas–Varšuva tie si mo per Daug pi lį, Vil nių, 
Va rė ną, Gar di ną. Vil niu je tu rė jo at si skir ti 
at ša ka į Prū si ją (per Kau ną, Ky bar tus).

Įvai riuo se ruo žuo se dir bo skir tin gas 
skai čius dar bi nin kų, įvai rūs va do vai. Sta-
tant tu ne lius ir til tus ge rai ži no mas lie tu-
vio in ži nie riaus Sta nis lo vo Ker be džio in-
dė lis.

Kaip ap tar na vi mo punk tus bu vo nu-
ma ty ta ge le žin ke lio trak te, kas 20–25 km, 
sta ty ti sto tis. Ruo že tarp Daug pi lio ir Lent-
va rio 1859 m. bu vo įdar bin ta 9 500 dar bi-
nin kų, vė les niais me tais – dar dau giau. 
1858 m. Dūkš te, Vil niu je ir Kau ne įreng tos 
dirb tu vės įran kiams, va go nams že mėms, 
ka ru čiams, ve ži mams me ta li niams vamz-
džiams per vež ti ir ki tai rei ka lin gai tech ni-
kai ga min ti.

Ge le ži nius bė gius pirk da vo už sie ny je, 
dau giau sia – iš Ang li jos fab ri kų. Vie no ki lo-
met ro il gio ge le žin ke liui bu vo pa klo ja ma 
apie 1200 pa bė gių. Di de lė pro ble ma ge le žin-
ke lio tie sė jams bu vo upės. Daug dar bų pa rei-
ka la vo Pa ne rių ir Kau no tu ne liai. Tu ne lius 

sta tė vo kie čių ir pran cū zų kal na ka siai. 
Tie siant Sankt Peterburgo–Varšuvos ge-
le žin ke lį Lie tu vos te ri to ri jo je bu vo pa sta-
ty ta 40 me ta li nių ir 50 ak me ni nių til tų. 
Pa žy mė ti na, kad Ca ri nė je Ru si jo je ge le-
žin ke lis pir miau sia bu vo tie sia mas ka ri-
niais tiks lais, fi nan sa vo val džia, turėda-
ma tiks lą įtvir tin ti mies tus prie Ne mu no 
ir juos su jung ti ge le žin ke lio li ni ja.

Nep rik lau so mų Lie tu vos ge le žin ke-
lių pra džia lai ko ma 1919 m. lie pos 6 d., 
kai iš Kai šia do rių į Rad vi liš kį pa ju dė jo 
pir ma sis ne prik lau so mos Lie tu vos trau-
ki nys. 1920 m. Sankt Peterburgo–Var-
šuvos ruo žas nuo Tur man to iki Mar-
cin ko nių ati te ko Len ki jai ir šiai ša liai 
pri klau sė iki 1939 m.

Siau rie ji ge le žin ke liai, da bar daž-
niau ži no mi kaip tu ris ti nė pra mo ga, 
bu vo pa ly gin ti pi gūs, pa to gūs ma žiems 
kro vi niams, ne di de liam ke lei vių skai-
čiui vež ti, ypač ato kio se Lie tu vos da ly-
se. Jie grei tai pli to. 1895 m. lapk ri čio 
11 d. bu vo ati da ry tas pir ma sis 750 mm 
plo čio vė žės siau ro jo ge le žin ke lio ruo-

žas Švenčionėliai–Pastovys (Bal ta ru si ja). 
Pir mo jo pa sau li nio ka ro me tais Lie tu vo je 
bu vo nu ties ta ne ma žai 600 mm vė žės plo-
čio nau jų ruo žų.

Be je, siau riau sias – 381 mm vė žės 
plo čio – ge le žin ke lis yra Ken te (Ang li ja), 
pla čiau sias – 1676 mm vė žės plo čio – ge-
le žin ke lis nau do ja mas In di jo je, Pa kis ta-
ne, Bang la de še, Šri Lan ko je, Ar gen ti no je 
ir Či lė je. 2020 m. duo me ni mis, pa sau ly je 
yra 17,5 pro c. siau rų jų (381–500 mm), 
60,6 pro c. stan dar ti nės vė žės (1435 mm) 
ir 21, 8 pro c. pla čio sios vė žės (1676 mm) 
ge le žin ke lių

Šiuo me tu pa sau lio ge le žin ke lių li ni jos 
pa sie kė per 1 331 712 km ir Že mės ru tu lį ga-
lė tų ap juos ti 33 kar tus.

Lek to rius pa ste bė jo, kad pa sau ly je, 
ypač tan kiai gy ve na mo se, di de lių te ri to ri-
jų ša ly se ge le žin ke lio sau lė ly džio nie kas 
ne pra na šau ja. Pa vyz džiui, Mau ri ta ni jo je 
tarp ge le žies rū dos ka syk los, esan čios dy ku-
mo je 700 km nuo pa jū rio uos to, kur suo ja 
tri jų ki lo met rų il gio trau ki nys. Trau ki nio 
są sta tą su da ro 250 va go nų. Jis kur suo ja kas-
dien ir at stu mą įvei kia per dvy li ka va lan-
dų. Ke liau to jams tes kir tas vie nas va go nas. 
Jei ne pa vyks ta gau ti vie tos va go ne, ga li ma 
ke liau ti ant rū dos ar ant trau ki nio sto go. Ge-
le žin ke lio trak tas iš Mask vos į Vla di vos to ką 
drie kia si 9 288 ki lo met rus, ker ta sep ty nias 
lai ko juos tas ir kelionė trun ka nuo še šių iki 
de šim ties die nų.

Kybartų bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius (pirmas kairėje) konferencijos 
dalyviams  pravedė ekskursiją. Au to rės nuo tr.

S
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Kraš to vaiz džio spe cia lis tai pa tei kė 
mies to erdvių vi zi jas

Atkelta iš 1 p.

Anot G. Staus kio, nau jie ji ta kai 
pa lei upę ta po do mi nuo jan čia 
mies to erd ve. Sve čiai pa ste bė-
jo, kad vil ka viš kie čiai jais la bai 
di džiuo ja si, o takuo se su tik tus 
sve čius pa gar biai svei ki nasi. Tas 
vil nie čius, įpra tu sius prie gat vių 
šur mu lio ir nuo lat sku ban čių 
su si rū pi nu sių mies tie čių, la bai 
pa ma lo ni no. Jiems pa si ro dė, kad 
ta kas tar si su jun gė ir pa čius žmo-
nes, suar ti no, pri ver tė pa jus ti 
bend ruo me niš ku mą.

Ap žiū rė ję mies to erd ves ple-
ne ro da ly viai pa si skirs tė dar bus 
– dai li nin kai ap lin kos su tvar-
ky mo vi zi jas ta pė, skulp to riai 
ieš ko jo vie tų, kur ga li at si ras ti 
me ni niai ak cen tai, kū rė ma žo-
sios ar chi tek tū ros ma ke tus, kraš-
to vaiz džio spe cia lis tai rū pi no si 
žel di niais – ku rias erd ves ver tė tų at ver ti, 
o gal kaž ką kaip tik pri deng ti, pa slėp ti nuo 
praei vių akių.

Su ža vė jo ta kai
Kraš to vaiz džio ar chi tek tas Al vy das Mi-

tu zas sa kė, kad jam Vil ka viš kis pa žįs ta mas 
nuo se niai, mat dar so vie ti niais lai kais mū-
sų ra jo nas bu vo ly de riau jan tis – to me to 
kraš to vaiz džio spe cia lis tai ža vė jo si pa vyz-
din gai tvar ko mo mis ko lū ki nė mis gy ven vie-
tė mis. Ši ten den ci ja, anot A. Mi tu zo, iš li ku si 
iki šių die nų – vil ka viš kie čiai sa vo mies to 
gro žiui ski ria daug dė me sio.

Ar chi tek tas džiau gė si pui kiu pau pio 
ta kų pro jek tu, ta čiau sa kė, kad vyk dant di-

]

de lius dar bus kar tais už mirš ta ma vi su ma. 
Tai gi ple ne ro da ly vių pa rei ga su kur ti pa grin-
di nius kraš to vaiz džio ele men tus – ap žel di ni-
mą, ma žo sios ar chi tek tū ros spren di nius. 
Ta čiau vi sa tai per die ną neišsp ren džia ma 
– rei kia dirb ti pa laips niui.

– Jei gy ven to jai pa tys ima si ini cia ty vos 
ir vie šo sio se erd vė se so di na gė les ar ki tus 
žel di nius, va di na si, kraš to vaiz di nin kai sa vo 
dar bo ne pa da rė, – kal bė jo A. Mi tu zas. – Mes 
tu ri me pri tar ti gra žioms gy ven to jų ini cia ty-
voms, ta čiau pa tar ti, kaip tai pa da ry ti.

Kraš to vaiz džio ar chi tek tas svars tė, kad 
lai kas da ro pa tai sas ne tik žmo nių įpro čiuo-
se, bet ir kraš to vaiz džio ar chi tek tū ro je. 
Pa vyz džiui, se niau bu vo įpras ta, kad prie 

kiek vie no suo le lio sto vė tų šiukš lia dė žė. Ta-
čiau gy ven to jams są mo nin gė jant šiukš lia-
dė žių rei kia vis ma žiau – žmo nės ne me ta 
šiukš lių bet kur, o jas tie siog iš si ne ša. Taip 
kur kas pa pras čiau, nes šiukš lia dė žių tuš-
ti ni mas – pa pil do mas dar bas ir iš lai dos 
mies tą pri žiū rin tiems ko mu na li nin kams.

Pa si ge do vyš nių
Ur ba nis tas, kraš to vaiz džio ar chi tek tas 

Jus tas Žič ka ple ne ro me tu kon cent ra vo si į 
bu vu sio spi ri to fab ri ko, so vie ti niais lai kais 
vir tu sio ka ri niu ko mi sa ria tu, pa sta to bei jo 
ap lin kos su tvar ky mą. Jo ma ny mu, gra žus 
sta ti nys la bai tik tų me nų mo kyk lai. Gre ta 
mies to so do esan čia me se no jo pa što pa sta-
te, anot J. Žič kos, ver tė tų įreng ti re gyk lą su 
le dai ne, ku rio je sė dint bū tų ga li ma džiaug-
tis ap link ply tin čiu gro žiu.

Kraš to vaiz džio ar chi tek tams ki lo idė ja, 
kad Vil ka viš ky je tu rė tų at si ras ti ne tik sa ku-
rų bei gu do be lių, kaip nu ma ty ta, bet ir vyš-
nių par ke liai. Juk Vy tau to Ker na gio dai na 
apie sirps tan čias vyš nias jau ta pu si tar si Su-
val ki jos him nu, tad vyš nių me de liai ga lė tų 
tap ti jo sim bo liu.

Apsk ri tai kraš to vaiz di nin kai Vil ka viš ky-
je pa si ge do žel di nių įvai ro vės – ak cen tuo ja-
ma si į me džius ir gė ly nus, ta čiau vi siš kai 
nė ra krū mų. Nors bai mi na ma si vi suo me-
nės reak ci jos, kraš to vaiz džio spe cia lis tai 
siū ly tų ša lia Vy tau to gat vės pra re tin ti me-
džius ir krū my nus, kad va žiuo jan čiam ke-
liu mies to sve čiui at si ver tų nau jų jų ta kų 
vaiz das. Anot spe cia lis tų, kaž ka da gat vės 
triukšmui slo pi nti so din ti žel dy nai šian-
dien to kios funk ci jos ne beat lie ka.

Rei kė tų vil kų
Skulp to rius Min dau gas Au čy na pa tei kė 

skulp tū rų, ku rios ga lė tų sto vė ti mū sų mies-
te, pro jek tus. Vie ną jų – me ta li nę žu vų kom-
po zi ci ją, pa va di ni mu „Nerš tas“, skulp to rius 

pa sta ty tų mies to so de prie tven ki nio. Vil ka-
viš kie čiams de rė tų pa gal vo ti ir apie mies-
to sim bo lį vil ką. Jo ar net vi sos kai me nės 
skulp tū ra bū tų pa trauk li tiek pa čiai bend-
ruo me nei, tiek tu ris tams. Žmo nės ga lė tų 
vil kus glos ty ti, čiu pi nė ti.

Dai li nin kai Jo lan ta Vit ku tė ir Kęs tu tis 
Bal či ko nis į Vil ka viš kį žvel gė me ni nin kų 
aki mis. Jie siū lė par kų gro žį su sie ti su gam-
tos pra mo go mis, įren giant la bi rin tus, kraš-
to is to ri ją iš nau do jant trau kai, o mies to 
ne puo šian čius ele men tus – stul pus, vamz-
dy nus – iš mar gin ti tau ti niais raš tais ar gam-
ti niais mo ty vais.

Pas ku ti nę ple ne ro die ną da ly viai sa vo 
kur tus spren di nius pri sta tė vi suo me nei ir 
ra jo no val džiai. Sve čiams pa dė ko ta už įdo-
mias vi zi jas, ku rias be lie ka įgy ven din ti.

Kraštovaizdžio architekto Gintaro Stauskio nuo-
mone, takai palei upę tapo dominuojančia miesto 
erdve. Eglės KVIESULAITIENĖS nuo tr.

S
Urbanistas Justas Žička  patarė, kaip būtų galima sutvarkyti buvusio 
spirito fabriko prieigas. Kęstučio INKRATOS  nuotr.

S

Savivaldybės  administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, vice-
meras Bernardas Marčiukonis bei kraštovaizdžio specialistė Jolanta Juchnevi-
čienė architektą Alvydą Mituzą bei kitus plenero dalyvius apdovanojo padėko-
mis bei suvenyrais. Eglės KVIESULAITIENĖS nuo tr.

S

Dailininkas Kęstutis Balčikonis gė-
rėjosi išpuoselėtu Paežerių dvaru.
 Eglės KVIESULAITIENĖS nuo tr.

S

Gy vū nų au gin ti nių re gist ro duo me ni mis, 
per mė ne sį pa ženk lin ta be veik 30 tūks tan-
čių gy vū nų, dau giau sia – šu nų (be veik 21 

tūks tan tis), ka čių re gist ruo ta dau giau nei 
8 tūks tan čiai bei 13 šeš kų. Bir že lio pra-
džio je iš vi so GAR re gist ruo ta 316 914 au-

gin ti nių: šu nų – 241 398, ka čių 102 065 bei 
451 šeš kas.

Atk reip ti nas dė me sys, kad to liau di dė-
jo į Lie tu vą iš Uk rai nos įve ža mų gy vū nų 
skai čius: per ge gu žės mė ne sį už re gist ruo ti 
kiek dau giau nei trys šim tai gy vū nų, bir že-
lį šis skai čius išau go ko ne dvi gu bai.

VMVT pri me na, kad ge gu žės pir mą ją 
bai gė si pe rei na ma sis lai ko tar pis su ženk lin-
ti vi sus gy vū nus – nuo šiol vi si Lie tu vo je 
at si ves ti šu nys, ka tės ir šeš kai per ke tu ris 
mė ne sius pri va lo bū ti už re gist ruo ti GAR, 
pa ženk lin ti mik ros che mo mis.

Iš ka ro siau bia mos Uk rai nos at ve ža mų 
gy vū nų au gin ti nių ženk li ni mui bei skie pi-
ji mui ga lio ja leng va tos – bend ra dar biau-
jant su pri va čiais ve te ri na ri jos gy dy to jais, 
pa bė gė lių iš Uk rai nos gy vū nų au gin ti nių 
ženk li ni mas bei vak ci na vi mas or ga ni zuo-
ja mas ne mo ka mai, o pri va lo mas 21-os 
die nos ka ran ti nas po skie po ga li bū ti at lie-
ka mas to je vie to je, kur ap si sto ję gy vū no 
šei mi nin kai.

Vals ty bi nės mais to bei ve te ri na ri jos 
tar ny bos inf.

Pir mą mė ne sį gy vū nus ženk li no ak ty viai
Per pir mą mė ne sį po to, kai įsi ga lio jo pri va lo masis gy vū nų au gin-
ti nių ženk li ni mas bei re gist ra vi mas, ste bi mas di des nis ak ty vu-
mas. Per ge gu žę gy vū nų au gin ti nių re gist re (GAR) už re gist ruo ta 
dau giau nei 30 tūks tan čių šu nų, ka čių ir šeš kų. Vals ty bi nė mais to 
bei ve te ri na ri jos tar ny ba (VMVT) ra gi na nevė luo ti ir per ke tu ris 
mė ne sius nau ją va dą pa ženk lin ti mik ros che mo mis bei už re gist ruo-
ti Gy vū nų au gin ti nių re gist re.

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

Vieš na gę pre zi den tū ro je jau nie ji 
šach ma ti nin kai pri si mins il gai
And rius GRY GE LAI TIS

Pil viš kių „San ta kos“ gim na zi-
jos pra di nių kla sių mo ki niai tu-
rė jo ne pa mirš ta mos pa tir ties – 
pre zi den tū ro je ste bint ša lies 
va do vui Gi ta nui Nau sė dai žai dė 
šach ma tais.

Pa dė jo pa si ruoš ti
Jau nie ji pil viš kie čiai ket vir to kai My ko-

las Dum čius, Ša rū nas Da mi da vi čius, Adas 
Kriš čiū nas, Lau ras Leng ve lis bei Ar nas 
Nar bu tas, va do vau ja mi pra di nių kla sių 
mo ky to jos ir šach ma tų bū re lio tre ne rės 
Lai mos Kaz lie nės, į pre zi den tū rą vy ko 
įvei kę na cio na li nę at ran ką. Iš vi so jo je 
da ly va vo 81 ko man da, dau giau nei 700 
pra di nių kla sių mo ki nių iš vi sos ša lies. Su-
si tik ti su ša lies va do vu G. Nau sė da ir ga li-
my bę ko vo ti dėl Pre zi den to tau rės tu rė jo 
tik 14 ge riau siai at ran ko se pa si ro džiu sių 
ko man dų.

Tarp ge riau sių jų pa te kę pil viš kie čiai 
ne pa si me tė ir Vil niu je. Vi si ber niu kai iš ko-
vo jo per ga lių, o pre ten duo ti į aukš čiau sias 
vie tas su truk dė tik tai, kad mū sų ra jo no 
ko man da bu vo pa ti ne gau siau sia, mat kon-
ku ren tų eki pas su da rė po 8 vai kus.

„Šių var žy bų es mė – žai džian ti kla sė. 
Kuo dau giau vai kų žai džia, tuo ge riau ko-
man dai. Ga lu ti nė je įskai to je fik suo ja mi 
aš tuo nių ge riau siai pa si ro džiu sių mo ki nių 
re zul ta tai. Šis mo de lis itin po pu lia rus Skan-
di na vi jos ša ly se, o Lie tu vo je jį nau do ti pra-
dė jo di džiu lis šach ma tų en tu zias tas Jo nas 
Si dab ras. Čia daug svar biau, kad žais tų kuo 
dau giau vie nos kla sės vai kų. Net pra lai mė-
ju siam par ti ją pra di nu kui ski ria ma pu sė 
taš ko. Jei ko man da vis gi ne tu ri aš tuo nių 
na rių, ji au to ma tiš kai ne ten ka ir da lies taš-
kų“, – paaiš ki no Vil ka viš kio šach ma tų klu-
bo „Šir vin ta“ va do vė Da lia Jaš kū nie nė.

Bū tent ji ir pa ska ti no pil viš kie čius iš mė-
gin ti jė gas Pre zi den to tau rės var žy bo se. D. 
Jaš kū nie nė kar tu su sū nu mi Ais čiu bei pui-
kiai šach ma tais žai džian čiu pil viš kie čiu Dei-
man tu Bag dze vi čiu mi net pa dė jo vai kams 
pa si ruoš ti tur ny rui.

Pa si ruo ši mas ne praė jo vel tui. Iš pre zi-
den tū ros pil viš kie čiai grį žo su at mi ni mo 
me da liais bei pri zų gau sa.

Pre zi den to ėji mas
Vi si pra di nu kai tik rai dar il gai at si mins 

vieš na gę Pre zi den to rū muo se. Ypač ji įstri-
go L. Leng ve liui, ku ris per de biu ti nę par ti ją 
bur tų ke liu bu vo pa so din tas prie pir mo sios 
len tos. Bū tent šio je len to je pir mą jį var žy bų 
ėji mą at li ko pre zi den tas G. Nau sė da.

„Kai pre zi den tas at si sto jo ša lia ma nęs, 
la bai jau di nau si. Dau ge lis ki tų da ly vių 
man ta da pa vy dė jo, o aš džiau giau si, kad 
sė džiu ša lia ša lies va do vo. Pir mą jį ėji mą 
pre zi den tas at li ko pa stum da mas pės ti nin-
ko fi gū rą“, – pri si mi nė Lau ras.

Ber niu kas, kaip ir dau gu ma ki tų jo 
kla sės drau gų, L. Kaz lie nės va do vau ja mą 

šach ma tų bū re lį lan ko nuo pir mos kla sės. 
Iš ban dy ti šį žai di mą jį pa ska ti no bend rak-
la sis A. Kriš čiū nas. Lau ras tre ni ruo ja si ne 
tik mo kyk lo je, bet ir na muo se žais da mas 
su tė čiu ar stum dy da mas šach ma tų fi gū rė-
les in ter ne te. Vai kas sa kė, jog šach ma tai 
pa de da la vin ti lo gi nį mąs ty mą. Lau ras 
yra pui kus ma te ma ti kas, lan ko pro gra ma-
vi mo už siė mi mus.

La vi na lo gi nį mąs ty mą
Ge riau siai iš vi sų pil viš kie čių pre zi den-

tū ro je se kė si M. Dum čiui, ku ris su rin ko 
4 iš 5 ga li mų taš kų. Kaip sa kė mo ky to ja 
L. Kaz lie nė, tai la bai grei tas, pui kiai be sio-
rien tuo jan tis, sa vi mi pa si ti kin tis ber niu-
kas. Jis re tai jau di na si, lan ko įvai rių spor to 
ša kų tre ni ruo tes.
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Prezidento Gitano Nausėdos įteiktais atminimo medaliais džiaugėsi (iš kairės) 
Laima Kazlienė, Arnas Narbutas, Mykolas Dumčius, Adas Kriščiūnas, Šarūnas 
Damidavičius bei Lauras Lengvelis. Prezidento kanceliarijos nuo tr.

S

And rius GRY GE LAI TIS

Ne vie ną de šimt me tį ga biau si 
Ky bar tų Kris ti jo no Do ne lai čio 
gim na zi jos mo ki niai ska ti na mi 
pi ni gi nė mis do va no mis. Šie met 
pir mą kar tą įsteig ta ir spor to 
pre mi ja.

Vie nuo lik tą jį kar tą
Vi so je ša ly je yra la bai ma žai mo kyk lų, 

ku rių mo ki niai už sa vo pa sie ki mus ska ti-
na mi pi ni gi niais pri zais. Ky bar tuo se šios 
tra di ci jos – itin se nos. Anks čiau ga biau-
siems gim na zis tams bū da vo tei kia ma JAV 
gy ve nu sios lie tu vės Ele nos Ro žė nie nės-Ro-
zen pre mi ja, o vė liau ją pa kei tė Pa sau lio 
ky bar tie čių drau gi jos (PKD) moks li nin kų 
fon do pa ska ti na mo sios do va nos. Šiais me-
tais jos bu vo įteik tos jau vie nuo lik tą jį kar-
tą.

Anks čiau PKD mo ki nius ap do va no da-
vo tik už aka de mi nius pa sie ki mus, ta čiau 
prieš po rą me tų pra dė ta teik ti pre mi ja už 
nuo pel nus me no bei kul tū ros sri ty se. Šie-
met ap do va no tų jų są ra šas dar la biau pa si-
pil dė, mat įsteig ta spor to pre mi ja.

Šiais me tais už aukš tus pa sie ki mus da-
ly ki nė se olim pia do se bei kon kur suo se tra-
di ci nės 60–160 eu rų dy džio pre mi jos skir-

tos Ti tui Kra šaus kui, Gre tai Ve la vi čiū tei, 
Aus tė jai Stra ka lai tei, Ka mi lei Va si liaus kai-
tei, Pau liui Bra ziui, Rus nei Ša ba naus kai tei 

bei Sol vei gai And riu kai ty tei. G. Ve la vi čiū-
tė PKD moks li nin kų fon do ap do va no ji mą 
ga vo ir praė ju siais me tais.

Pas ka ti na mo ji vien kar ti nė sti pen di ja 
šie met bu vo įteik ta ir Ky bar tų „Sau lės“ pro-
gim na zi jos mo ki niui Do viui Dra gū nui.

Me no pre mi ja ati te ko Ka mi lei Kuš le vi-
čiū tei bei Dei man tei Ur ba na vi čiū tei. Įdo mu 
tai, kad Ka mi lė šį ap do va no ji mą pel nė jau 
tre čią kar tą.

Pir mą sy kį įsteig tą spor to pre mi ją šie-
met ga vo Auk sė Ei du kai ty tė, Džiu gas Arš ti-
kai tis bei Vik to ras Ve ke rio tas.

Lau rea tus svei ki nęs Vil niaus uni ver si-
te to pro f. dr. R. Ba ro nas pa si džiau gė, kad 
ap do va no tie ji mo ki niai gar si na Ky bar tų 
var dą ne tik Lie tu vo je, bet ir vi sa me pa sau-
ly je. Bū tent pro f. dr. R. Ba ro no ini cia ty va 
prieš 11 me tų ir bu vo su kur tas PKD moks-
li nin kų fon das. 

Šiais me tais, be jo, sa vo įna šais prie 
fon do pri si dė jo šie iš Ky bar tų ki lę moks lo 
at sto vai: Ni jo lė Draz die nė, Ra mu tis Draz-
dys, Rū ta Gir dzi jaus kie nė, Vy tau tas Ieš-
man ta vi čius, Min dau gas Jur ky nas, Arū nas 
Mic ke vi čius, Zi ta Sa ba liaus kie nė, Vy tau tas 
Šlap kaus kas, Ra mū nas Va lio kas, Ali na Vaš-
ke ly tė bei Juo zas Vyš niaus kas. 
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Gim na zis tams – tra di ci nės ir nau jos pre mi jos

Pi ni gi nės Pa sau lio ky bar tie čių drau gi jos moks li nin kų fon do do va nos gim na zis-
tams bu vo įteik tos jau vie nuo lik tą jį kar tą.

S

Į ren gi nį „Sau giai ir svei kai 
pa si ti ki me va sa rą“ bu vo su-
si rin kę Sū da vos pa grin di nės 
mo kyk los mo ki niai, pe da go-
gai ir tė vai.
Tą die ną At gi mi mo par ke tu rė jęs vyk ti 
ren gi nys dėl blo go oro bu vo per kel tas 
į Klau su čių kul tū ros na mus. Ta čiau įdo-
mu mo dėl to tik rai ne pra ra do.

Kad ar tė jan čios ato sto gos vi siems 
bū tų pui kios, kad trau muo tiems ne rei-
kė tų jų pra leis ti li go ni nė je, ren gi ny je 
da ly va vę įvai rių tar ny bų spe cia lis tai 
kar tu su vai kais pa si kar to jo sau gaus 
el ge sio tai syk les. Vi si su ži no jo ar ba pri-
si mi nė, ko kiu nu me riu rei kia skam bin-
ti at si ti kus ne lai mei, kaip elg tis ki lus 
gais rui. Kal bė ta apie tai, kad mau dy tis 
ga li ma tik ge rai ži no mo se vie to se, o va-
žiuo jant dvi ra čiu, rie džiu ar pa spir tu ku 
rei kia dė vė ti ryš kias pal vę lie me nę, už si-
dė ti šal mą. Pa pa sa ko ta vai kams, kaip 
sau giai pe rei ti gat vę, pri min ta, kad tam-
siu pa ros me tu bū ti na tu rė ti tei sin gai 
pri tvir tin tus at švai tus, pa si kar to ti ir ki-
ti pri mirš ti da ly kai.

Spe cia lis tės iš Vi suo me nės svei ka-
tos biu ro vai kams pa pa sa ko jo ir pa ro dė 
de fib ri lia to rių – efek ty viau sią žmo gaus 
gai vi ni mo prie mo nę, ku rią su sto jus 
šir džiai, jei gu tik yra ga li my bė, ga li 
pa nau do ti kiek vie nas ir taip iš gel bė ti 
žmo gaus gy vy bę. Vai kai pa tys ga lė jo 
iš ban dy ti šį prie tai są. Mu lia žo pa gal ba 
jie taip pat mo kė si da ry ti dirb ti nį kvė-
pa vi mą ran ko mis spausdami žmo gaus 
krū ti nės ląs tą.

Vė liau vai kai, jų mo ky to jos, tė vai ir 
vi si no rin tie ji tu rė jo ga li my bę ap žiū rė-
ti po li ci jos dar buo to jų bei ug nia ge sių 
gel bė to jų spe cia liuo sius au to mo bi lius. 
Links mą nuo tai ką pa lai kė ren gi ny je da-
ly va vęs Am sis – ge riau sias vai kų drau-
gas ir po li ci jos dar buo to jų pa gal bi nin-
kas, lin kė jęs vi siems sau gios ke lio nės į 
ato sto gas.

Už ak ty vumą ren gi nio da ly viai bu-
vo ap do va no ti pri zais, pa vai šin ti „Art 
Gla cio“ le dais.

Ren gi nį or ga ni za vo Vil ka viš kio ra jo-
no sa vi val dy bės vi suo me nės svei ka tos 
biu ras, Prieš gais ri nė tar ny ba, Po li ci jos 
ko mi sa ria tas kar tu su Klau su čių se niū-
ni ja ir Klau su čių kai mo bend ruo me ne.

Auš ra KAT KE VI ČIE NĖ

Lin kė jo sau gių 
va sa ros ato sto gų



„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info
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Bir že lio su ki li mo ai dai Vil ka viš ky je

Tą karš tą bir že lio 22-ąją ša ly je pra si dė jo 
lie tu vių tau tos su ki li mas. Or ga ni zuo tais 
ir pa vie niais ka ri niais veiks mais lie tu viai 
vi jo iš ša lies sprun kan čius bol še vi kus. Su-
ki lė liai vy lė si, kad vo kie čiai tu rės dau giau 
žmo niš ku mo. Bu vo su da ry ta Lie tu vos lai-
ki no ji vy riau sy bė ir pa skelb tas Lie tu vos 
ne prik lau so my bės at kū ri mas.

Praeitais me tais mi nė jo me Bir že lio su-
ki li mo 80-me tį. Vil ka viš ky je su ki li mas pra-
si dė jo tru pu tį anks čiau nei ki to se Lie tu vos 
vie to se. Kap sų gy ven to jai ta po vie ni pir mų-
jų Lie tu vo je, ku rie su gink lu ran ko se pa ly dė-
jo sprun kan čius iš mies to bol še vi kus.

Pa sak tų die nų įvy kių liu di nin ko, „nuo 
pat anks ty vo 1941 m. pa va sa rio Rau do no-
sios ar mi jos va do vai vi sa me Rytp rū sių 
pa sie ny je sta tė di de lius įtvir ti ni mus ir in-
ten sy viai tel kė ka riuo me nę. Vil ka viš kis 
bu vo tie siog pri kimš tas ka rių. Daug ru sų 
ka ri nin kų bu vo ap gy ven din ti pas pri va čius 
žmo nes. Ne ma žai ka riuo me nės ap si sto jo 
Pil viš kiuo se.

Vil ka viš ky je ru sų na cio na li zuo ta me 
bu vu sio pre ky bi nin ko žy do mū ri nia me 
dvie jų aukš tų na me ap si gy ve no du ge ne ro-
lai. O pul ki nin kų ir ma jo rų mies te tie siog 
knibž dė jo.

Iš vie ti nio miš ko me džia gos bu vo pra dė-
ti sta ty ti di de li me di niai kar ka si niai ba ra-
kai ir san dė liai. Rau do nar mie čiai nu pjau tų 
me džių kel mus pa lik da vo 1,30–1,60 m aukš-
čio. To kiu bū du pra si dė jo Lie tu vos miš ko 
nio ko ji mas. Pa sie ny je su vo kie čiais į dar bus 
vie tos ūki nin kai bu vo va ro mi pasikinkę ark-
lius su ve ži mais. Jie vež da vo pa ruoš tus rąs-
tus ap ka sų ir ug nies liz dų įtvir ti ni mui.

1941 m. bir že lio 13-osios va ka rą į Vil-
ka viš kio  ki no teat ro „Gied ra“ sa lę bu-
vo at vež ti ta ry bi niai ak ty vis tai. Čia jų 
lau kė di de lis bū rys če kis tų, mi li ci nin-
kų, ka rei vių. Apie 23 val. ak ty vis tams 
bu vo pra neš ta, kad tą nakt rei kės kai 
ku riuos Vil ka viš kio gy ven to jus iš vež ti 
į To li muo sius Ry tus (Si bi rą).

Net ru kus vi si iš ki no teat ro su ka riš-
ko mis ma ši no mis iš vy ko pa siim ti sa vo 
au kų – ra miai mie gan čių vil ka viš kie čių. 
Ry tui auš tant ne lai min guo sius jau ve žė į 
ge le žin ke lio sto tį ir „kro vė“ į gy vu li nius va-
go nus.

Ma si nis ne kal tų žmo nių trė mi mas su-
krė tė Vil ka viš kio kraš to žmo nes. Vi si su pra-
to, kad lie tu vių tau ta žūsta. Gy ven to jai ėmė 
lauk ti ka ro – ki tos išei ties iš si va duo ti iš bol-
še vi ki nio siau bo ne bu vo.

Ar tė jan čio ka ro po žy mių jau bu vo ga li-
ma pa ste bė ti. Nuo ba lan džio mė ne sio vo kie-
čių lėk tu vai įskris da vo į Lie tu vos oro erd vę 
– vyk dė žval gy bi nius skry džius. Jau bir že lio 
mė ne sį so vie tų ka ri nin kai ir ka rei viai vie ti-
niams gy ven to jams pa sa ko jo, kad ne tru kus 
vyks la bai di de li ma nev rai.

Bir že lio 22-ąją, 4 va lan dą ry to, vi su vo-
kie čių-lie tu vių pa sie niu tren kė vo kiš ka ar ti-
le ri jos ka no na da. So vie tai ne su si vo kė ir gal-
vo jo, kad tai ma nev rai. Pa sie ny je sto vė ju si 
ru sų ka riuo me nė ne pa ro dė vo kie čiams jo-
kio pa si prie ši ni mo – tuoj pat ne tvar kin gai 
ėmė bėg ti į ry tus. Dau ge lis bėg da mi nu me tė 
sa vo gink lus. Vie ti niai gy ven to jai pri si rin ko 
daug šaud me nų ir ka ri nės ap ran gos.

Ap šau dy ta me Vil ka viš kio mies te vis kas 
tuoj pat pa kri ko. Ko mu nis tų par ti jos vyk do-
mo ji val džia pa si lei do į ko jas kar tu su ru sų 
ka riuo me ne. Vi si spru ko Pil viš kių ir Gi žų 
link. Mies tą greit pa li ko NKVD ir mi li ci nin-
kų bū riai.

Tuo me tu va ka ri nia me Vil ka viš kio pa-

kraš ty je su si rin ko ke lios de šim tys vy rų. Tai 
bu vu sie ji ne prik lau so mos Lie tu vos po li ci-
jos tar nau to jai, šau liai, gim na zi jos aukš tes-
nių jų kla sių moks lei viai ir šiaip gy ven to jai. 
Vi si jie bu vo gink luo ti. Šių vy rų nie kas ne-
kurs tė. Jie su si rin ko spon ta niš kai. Tai bu vo 
vie ni pir mų jų Lie tu vos su ki lė lių.

Jiems va do va vo trys lie tu viai ka ri nin-
kai. Su ki lė liai bu vo su skirs ty ti į du bū rius, 
o bū riai – į sky rius. Sky riams va do va vo 
Lie tu vos ka riuo me nės at sar gos pus ka ri nin-
kiai. Su ki lė lių bū tų bu vę dau giau, bet vo kie-
čiams ėmus ap šau dy ti mies tą daug žmo nių 
iš bė go į kai mus.

Vil ka viš kie čiai sa vo gink lų ug ni mi pa-
ly dė jo bė gan čius iš mies to ru sus. Po to sku-
biai grį žo į mies to cent rą va duo ti iš ka lė ji-
mo bol še vi kų suim tų žmo nių.

Trys ge rai vo kiš kai mo kan tys vy rai 
bu vo pa siųs ti į Vir ba lio plen tą su si tik ti su 
puo lan čia vo kie čių ka riuo me ne. Vo kie čių 
mo to cik lininkams bu vo pra neš ta, kad Vil-
ka viš kio mies te jau šei mi nin kau ja lie tu viai. 
Vo kie čių ka rei vių ko lo nos į mies tą at žy gia-
vo dau giau kaip po dvie jų va lan dų.

Vil ka viš kio su ki lė liai greit at sta tė mies-
te lie tu vių ad mi nist ra ci nę val džią. Pa ra-
gin ti į dar bą grį žo ne prik lau so my bės lai-
kų įstai gų tar nau to jai. Net ru kus pra dė jo 
veik ti ap skri ties vir ši nin ko, po li ci jos va do 
ir mies to bur mist ro įstai gos. Apie su ki li mą 
Kau ne Vil ka viš kio su ki lė liai per ra di ją iš-
gir do ki tą die ną, t. y. bir že lio 23-ąją.
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Vil ka viš kis Ant ro jo pa sau li nio ka ro me tais.S Taip atrodė mūsų miestas 1941 me tais.S

Bir že lio 22-ąją du dik ta to-
riai su si ki bo kru vi na me 
ka re. Il gai vie nas ki to ty ko-
jo, nes abu ka rui ruo šė si, tik 
Hit le ris ap len kė Sta li no už-
ma čias. Ir čia ga li me su ras ti 
Su val ki jos pėd sa ką.

Kai 1939 m. rugp jū čio 23 d. bu vo pa si-
ra šy tas gar su sis Molotovo–Ribentropo 
pa ktas, Lie tu va bu vo pri skir ta Vo kie ti-
jai. Lie tu vos pre zi den tas An ta nas Sme-
to na Vo kie ti jos ag re si jos bi jo jo la biau 
nei so vie tų. Tik jis šia me dik ta to rių žai-
di me nie ko ne ga lė jo lem ti. 

Ne si gi lin da mi į vi sas tų me tų įvy-
kių pe ri pe ti jas te ga li me pri si min ti, 
kad ga lų ga le dik ta to riai rugp jū čio 23-
io sios va di na mą Ne puo li mo pa ktą dar 
pa pil dė rug sė jo 28-osios su tar ti mi, pa-
gal ku rią Sta li nas ga vo vi są Lie tu vą, iš-
sky rus ma žą kraš te lį Su val ki jos, į ku rį 
pa te ko da lis Ma ri jam po lės ap skri ties 
ir vi sas Vil ka viš kio kraš tas.

Kai ku rie JAV gy ve nę lie tu viai is-
to ri kai ne tgi kė lė ver si ją, kad 1940 
m. so vie tams oku pa vus Lie tu vą pre zi-
den tas A. Sme to na ga lė jo pa si trauk ti į 
Vil ka viš kį ir taip iš sau go ti bent da li nę 
Lie tu vos ne prik lau so my bę su lai ki ną-
ja sos ti ne Vil ka viš kiu. Bu vo ma no ma, 
kad Sta li nas nebū tų išd rį sęs įženg ti į 
Hit le riui pri klau san tį Su val ki jos kam-
pe lį. Vė liau 1941 m. sau sio mėn. su tar-
ti mi šią Su val ki jos da lį Sta li nas iš Hit le-
rio iš pir ko už 7,5 mln. do le rių.

Yra is to ri kų, ku rie tei gia, jog bir že-
lio 22-ąją pra si dė ju sį So vie tų Sąjun-
gos–Vokietijos ka rą iš pro vo ka vo Hit le-
rio pyk tis dėl jam anks tes ne su tar ti mi 
ati duo tos Su val ki jos oku pa vi mo. Įdo mi 
ver si ja. Tik, de ja, nie kur nė ra pa skelb-
ta Hit le rio kal ba, ku rio je jis mi ni ir Su-
val ki jos var dą, kaip vie ną iš pre teks tų 
pra dė ti ka rą su So vie tų Są jun ga.

An ta nas ŽI LINS KAS
Is to ri kas

Ka ro prie žas tis – Su val ki ja?
ĮDO MIO JI IS TO RI JA

SSRS ir Vo kie ti jos in te re sų ri ba, nu sta-
ty ta šių vals ty bių drau gys tės ir sie nos 
su tar ties slap tai siais pro to ko lais (1939 
m. rug sė jo 28 d.). Ma to mas ir at plėš-
tas Su val ki jos kam pe lis.

Nuotr. iš M. So lo ni no kny gos 
„Ka re nie ko ge ro“.

S

Vilkaviškio pakraštyje 
susirinko kelios 
dešimtys ginkluotų vyrų –  
tai buvo vieni pirmųjų 
Lietuvos sukilėlių.

1941 m. bir že lio 22 d. vo kie čių ka riuo me nė įsi ver žė į ru sų oku puo tą 
Lie tu vos te ri to ri ją. Nuo Ky bar tų link Vil ka viš kio slin ko mo to ri zuo ti 
da li niai, tan kai, o pa skui juos – pės ti nin kai. Į ry tus pa sku bo mis pra dė-
jo bėg ti Rau do no sios ar mi jos ka riai ir ka ri nin kai.

Vil ka viš ky je
Ry toj (tre čia die nį), 8.30 val., Vil ka viš-
kio spor to ir pra mo gų cent re ren gia mi 
Sa vi val dy bės me ro ir vers lo pus ry čiai. 
Bus dis ku tuo ja ma apie vers lo plėt ros 
ga li my bes, pri sta to mos re gio ni nės po-
li ti kos nau jie nos, pa ra mos vers lui pro-
gra mos, ap ta ria ma tu riz mo Vil ka viš kio 
ra jo ne stra te gi ja bei ki tos te mos. Or ga-
ni za to riai kvie čia re gist ruo tis el. pa štu 
dai va.rikliene@vilkaviskis.lt.
Nuo bir že lio 23 d., ket vir ta die niais, 10 
val., Spor to ir pra mo gų cent re or ga ni-
zuo ja mos mankš tos ma moms su kū di-
kiais. Bū ti na iš anks to re gist ruo tis tel. 8 
342 31 058.
Penk ta die nį (bir že lio 24 d.) vyks prieš-
pas ku ti nis pro jek to „Gro jan tis mies to 
so das“ kon cer tas. 20 val. se na ja me 
mies to so de pa si ro dys Tra kų me no mo-
kyk los fan fa ri nis or kest ras (va do vas R. 
Po de lis),
Vil ka viš kio vie šo jo je bib lio te ko je vi są 
bir že lio mė ne sį veiks Arū no Ka na pins-
ko fo tog ra fi jos dar bų pa ro da „Jū ra vi sa-
da reiš kia Vil tį“. Or ga ni za to riai kvie čia 
ap si lan ky ti.
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KAS? KUR? KA DA?
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Lie tu vos ir Mol do vos is to ri ją vie ni ja 
ne tik vi du ram žių mū šiai
(Tę si nys. Spausdinta 
„Santakoje“, Nr. 20–22, 
24–32, 34–47)

Nau din ga kai my nys tė
1374 m. ku ni gaikš čio Ge di mi no 

anū kas, Po do lės val dy to jas Jur gis 
Ka ri jo tai tis bu vo iš rink tas Mol do vos 
val do vu. Ta čiau trum pam, nes tais 
pa čiais me tais dėl šio ti tu lo var žę si 
mol da vų di di kai jį nu nuo di jo.

Po pu sės am žiaus į Mol do vos sos-
tą pa te ko ki ta lie tu vė – ku ni gaikš čio 
Kęs tu čio duk ra Rim gai lė. Ji 1419 m. 
ta po Mol do vos ka ra liaus Alek san do 
Ge ro jo žmo na. Ši san tuo ka įvy ko vi-
siš kai dėl po li ti nių su me ti mų, nes 
Alek sand ras Ge ra sis tai ieš ko jo Lie-
tu vos di di kų pa ra mos, tai nuo jų nu-
si suk da vo. Jau no ji po ra vai kų ne su-
si lau kė, ir po dve jų me tų san tuo ka, 
ku ri Alek sand rui Ge ra jam jau bu vo 
tre čia, nu trū ko.

Sėk min ga už tat bu vo Mol do vos 
ka ra lys tės sos ti nė je Ja šiuo se 1646 m. 
su da ry ta Di džio jo Lie tu vos et mo no 
Ja nu šo Rad vi los ir Mol do vi jos ku ni-
gaikš ty tės Ma ri jos Lu pu san tuo ka, 
po ku rios jau nie ji ap si gy ve no Kė dai niuo se.

„Mol do vos ka ra lys tė su LDK ku ni gaikš-
tys te ne ka ria vo, nors vi du ram žiais jas 
sky rė tik Dnep ro upė“, – pa sa ko jo vie nas 
ge riau sių Mol do vos is to ri jos ži no vų pro f. 
Vik to ras But na ru.

Su si ti ko me su juo So ro kų pi ly je, ku rią 
pa sta tė gar siau sias Mol do vos ku ni gaikš tis 
Ste fa nas III Di dy dis (1433–1504), pra plė tęs 
ša lies ri bas nuo Kar pa tų kal nų iki Juo do-
sios jū ros. Tuo me tu LDK ri bos ir gi bu vo 
iš si plė tu sios iki Juo do sios jū ros ir Dnep ro 
upės, o LDK ne ti kė tai ta po Mol do vos kai-
my ne.

Nus lėp ta di din ga praei tis
Mol do vai, kaip ir Lie tu vai, is to ri ja ne 

vi sa da bu vo dė kin ga, ir vi du ram žių kles tė-
ji mą bei vals ty bės iš si plė ti mą vė liau ly dė jo 
įta kos su ma žė ji mas ir grės mė bū ti už ka riau-
tiems stip res nių kai my nų.

Lie tu va, ken tu si kry žiuo čių bei Mask-
vos pul di nė ji mus, ry žo si su si jung ti su 
Len ki ja, o Mol do vos di di kai priė mė ki to kį 
spren di mą. Jie ne si jun gė su jo kia ki ta ka ra-
lys te, bet pa si ra šy da vo pa val du mo su tar-
tis su ga lin ges nė mis vals ty bė mis ir mo kė-
da vo joms duok lę, daž niau siai – Os ma nų 

im pe ri jai ar ba Abie jų Tau tų Res pub li kai, 
tuo iš sau go da ma di de lę ku ni gaikš čių au-
to no mi ją. Mol da vų di di kai, tie sa, su to kia 
pa dė ti mi ne vi sa da taiks ty da vo si ir kar tas 
nuo kar to nu trauk da vo pa val du mo su tar-
tis.

„De ja, apie di din gą ša lies praei tį bei 
ry šius su LDK ir ki to mis Eu ro pos vals ty bė-
mis nei Mol do vos mo kyk lo se, nei uni ver-
si te tuo se so viet me čiu ne bu vo mo ko ma“, 
– liūd nai pri si mi nė 59-erių V. But na ru.

Ap leis ta gar sio ji pi lis
Gar sio ji So ro kų pi lis yra vie nin te lė iki 

šių die nų Mol do vo je iš li ku si ne sug riau ta 
vi du ram žių pi lis. Ta čiau jos per 30 ne prik-
lau so my bės me tų neįs teng ta su re mon tuo-
ti, ir lan ky to jai į jos vi dų pa tek ti ne ga li.

„Vi są tą lai ką mus val dė ar ba ko mu nis-
tai, ar ba ki tos pro ru siš kos par ti jos, ku rios 
ne bu vo suin ter suo tos Mol do vos ta pa ty bės 
įtvir ti ni mu“, – paaaiš ki no is to ri kas V. But-
na ru, dir ban tis So ro kų pi lies di rek to riaus 
pa va duo to ju.

V. But na ru is to ri nes ži nias gi li no Ru si-
jos, Ru mu ni jos, Bel gi jos ir Vo kie ti jos uni-
ver si te tuo se. Kai Lie tu vos pa vyz džiu 1989 
m. Mol do va ėmė reng ti de monst ra ci jas, 

rei ka lau jan čias pa si trau ki mo iš SSSR, tik 
ta da vie tos is to ri kai pra dė jo vie šin ti nuo 
tau tos slėp tus is to ri nius fak tus. Apie dau ge-
lį šei mų pa lie tu sius so vie ti nės oku pa ci jos 
žiau ru mus, apie šim tą šūks tan čių į Si bi rą 
iš trem tų tau tie čių, apie tai, jog kas de šim-
tas mol da vas mi rė iš ba do per pri vers ti nį 
ko lū kių stei gi mą.

1989 me tais penk ta kur sis V. But na ru 
ta po vie nu iš stu den tų ju dė ji mo ly de rių ir 
įkū rė bei va do va vo or ga ni za ci jai „Ka ro lis 
XII“, ku ri sie kė at skleis ti nu slėp tą is to ri ją. 
Pa vyz džiui, apie tai, jog Šve di jos ka ra lius 
Ka ro lis XII Ca ri nės Ru si jos im pe ri ją lai kė 
blo gio įsi kū ni ji mu ir pa de da mas mol da vų 
bei lie tu vių ka rių ti kė jo si ją nu ga lė ti, bet 
pra lai mė jo.

„So viet me čiu mums bu vo ka la ma į gal-
vą, jog Mol do va lai min ga ir kles tin ti ta po 
tik įsi lie ju si į SSSR su dė tį, o tik ro ji mū sų abė-
cė lė yra ne lo ty niš ka, bet ru sų ki ri li ca, to dėl 
tu ri me kal bė ti ne ru mu niš kai, bet ru siš kai 
– „tau tų drau gys tės“ šne ka“, – pa sa ko jo V. 
But na ru.

Ap šauk tas na cio na lis tu
Mask vos „drau gys tę“ Ki ši nio vas pa ju to 

la bai grei tai, kai 1992 m. Krem lius su kurs-

tė ru sa kal bį Pad niest rės re gio ną at si skir ti 
nuo Mol do vos. 

Moks lų aka de mi jo je ką tik pra dė jęs 
dirb ti V. But na ru ta da nuė jo į ka ri nį ko mi-
sa ria tą no rė da mas sto ti į stei gia mą ar mi ją 
ir vyk ti ko vo ti į Pad niest rę. Ta čiau ko mi sa-
ria te iš gir do, kad to kie kaip jis rei ka lin gi 
ki ta me – moks lo – fron te, ir ne priė mė. 

V. But na ru ne tru kus iš vy ko stu di juo ti į 
už sie nį, o grį žęs pa ty rė šo ką, kai paaiš kė jo, 
jog jo ne be no ri įdar bin ti Moks lų aka de mi-
jo je. 

„Tu Mol da vi jo je dar bo pa gal sa vo pro-
fe si ją ne be gau si – mes tuo pa si rū pin si me“, 
– taip jau nam moks li nin kui esą pa reiš kė 
tuo me ti nio pre zi den to, ko mu nis tų par ti jos 
ly de rio Vla di mi ro Vo ro ni no pa val di nys.

V. But na ru spė ja, jog ko mu nis tus pyk-
dė ne tik jo ra ši niai, bet ir siū ly mas Mol-
do vai tap ti mo nar chi ne vals ty be ir jung tis 
su Ru mu ni ja. 

„Ka dan gi vi si Mol do vos ly de riai bu-
vo ma žiau ar dau giau iš ti ki mi Mask vai, 
ėmiau pro pa guo ti idė ją, kad val džią rei-
kė tų per duo ti prieš ka ri nės Ru mu ni jos ka-
ra liš kos šei mos at sto vui“, – gy rė si pro fe so-
rius.

Nukelta į 12 p.]

UK RAI NOS RE POR TA ŽAI

So ro kų pi lis – vie nin te lė iš li ku si ne sug riau ta vi du ram žių pi lis Mol do vo je.
El do ra do BUT RI MO nuo tr.

S
Dėl sa vo pa trio ti nių įsi ti ki ni mų is to ri jos 
pro fe so rius Vik to ras But na ru bu vo ne 
kar tą su muš tas.

S

Atkelta iš 6 p.

Ak ty viai spor tuo ti mėgs ta ir ki ti vai kai. Pa-
vyz džiui, A. Kriš čiū nas, be šach ma tų, žai-
džia ir fut bo lą. Daž niau siai jis per šach ma-
tų tre ni ruo tes var žo si su My ko lu. Taip abu 
ber niu kai pa de da vie nas ki tam to bu lė ti. 
Įdo mu tai, kad pre zi den tū ro je vy ku sia me 
tur ny re Adas taip pat su rin ko 4 iš 5 ga li mų 
taš kų, tie siog dėl pa pil do mų ro dik lių tur ny-
ro len te lė je bu vo ke lio mis po zi ci jo mis že-
miau nei My ko las.

Š. Da mi da vi čius šach ma tus at ra do kiek 
vė liau nei jo kla sės drau gai – ant ro je kla sė je. 
Tai pa da ry ti jį pa ska ti no tė tis, su ku riuo jau-
na sis pil viš kie tis ir šian dien daž nai var žo si 
stum dy da mas fi gū rė les. Kar tais Ša rū nas 
prie šach ma tų len tos su sė da su vy res niu 
bro liu, ta čiau šio rim tu kon ku ren tu ber niu-
kas ne lai ko. Daž niau siai bū tent Ša rū nas iš-

] ta ria le mia mą fra zę „ša chas ir ma tas“.
Dar vie nas į pre zi den tū rą ke lia vęs ket-

vir to kas A. Nar bu tas ku rį lai ką šach ma tus 
ap skri tai bu vo pa mir šęs. Tik šiais moks lo 
me tais jis vėl pri si mi nė dar pir mo je kla sė je 
pa mėg tą žai di mą.

„Džiau giuo si, kad vėl ėmiau žais ti šach-
ma tais. Net ne si ti kė jau, kad po ke le rių me-
tų per trau kos taip ge rai sek sis. Lais va lai kiu 
žai džiu su ma ma, se se, kla sės drau gais. 
Mėgs tu ir ki tas spor to ša kas. Ma nau, kad 
šach ma tų dau giau ne me siu“, – šyp so jo si 
Ar nas.

Am bi cin gas tiks las
Vi si ber niu kai už sa vo pa sie ki mus dė ko-

jo mo ky to jai L. Kaz lie nei. Vai kų tei gi mu, ši 
pe da go gė su tei kia daug ver tin gų pa ta ri mų, 
daž nai len to je pa de monst ruo ja to bu lė ti ver-
čian čių si tua ci jų, pa mo ko iš jų iš si suk ti.

Pa ti pe da go gė šach ma tais do mi si nuo 
vai kys tės, kuo met ją šio žai di mo pa slap čių 
iš mo kė bro lis.

„Aš esu tik mė gė ja. Nors mo kau pra di nu-
kus, ta čiau ir pa ti iš jų se miuo si ži nių. La bai 
no rė tų si, kad mū sų gim na zi jo je bū tų šach-
ma tų bū re lis ir vy res nių kla sių mo ki niams. 
Aš ne tu riu tiek įgū džių, kad žais ti šach ma-
tais ga lė čiau mo ky ti ir juos. Jau kal bė jo me 
su gim na zi jos di rek to re Da nu te Va liū nie ne, 
ku ri pa ža dė jo per va sa rą pa ban dy ti su ras ti 
tre ne rį. To no ri ir vai kų tė vai. Bū tų ne sma-
gu, jei šiais me tais ket vir tą kla sę bai gę mo ki-
niai nu sto tų to bu lė ti“, – sa kė L. Kaz lie nė.

Jos ug dy ti niai žais da mi nau do ja skir-
tin gas tak ti kas. Daž niau siai jie par ti jos pra-
džio je ban do prie ši nin kus nu ste bin ti va-
di na muo ju „vai kiš ku ma tu“ – per ga le 3–4 
ėji mais, ta čiau tą pa da ry ti pa vyks ta ga na 
re tai. Ypač per var žy bas. O jų bū na ne taip 

ir ma žai. Pa vyz džiui, šiais me tais Vil ka viš-
kio šach ma tų klu bo „Šir vin ta“ ini cia ty va, 
be dau gy bės vi suo me nei skir tų čem pio na-
tų, bu vo su reng ta tur ny rų, ku riuo se da ly-
va vo vien moks lei viai. Jie vy ko Pil viš kių, 
Gra žiš kių, Vil ka viš kio ir Ky bar tų ug dy mo 
įstai go se.

„Atei nan tį ru de nį mė gin si me įtrauk ti 
dar dau giau mo kyk lų. Ti kiuo si, jog iš jų va-
do vų su lauk si me pa lai ky mo. Įp ras tai or ga-
ni zuo da mi to kius tur ny rus pa si rū pi na me 
tau rė mis ir me da liais, o iš mo kyk lų pra šo-
me tik dip lo mų bei pa tal pų. Atei ty je no ri me 
su reng ti tarpk la si nes var žy bas. Anks čiau 
jos vyk da vo ko ne kiek vie no je ug dy mo įstai-
go je. Da bar, aiš ku, nė ra tiek žai džian čių jų. 
Vis gi ma nau, kad šis tiks las nors ir am bi-
cin gas, ta čiau tik rai įgy ven di na mas“, – op-
ti miz mo ne sto ko jo klu bo „Šir vin ta“ va do vė 
D. Jaš kū nie nė.

Vieš na gę pre zi den tū ro je jau nie ji šach ma ti nin kai pri si mins il gai

Ap si lan ky kite „San ta kos“ laik raš čio „Fa ce book“ paskyroje www.facebook.com/santaka.infowww.facebook.com/santaka.info
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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, 3 sp. l. Ind. 67305, SL 083

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

Tiražas – 4037 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.
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17 14 15 47 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 45 32 7 
39 59 30 44 64 5 42 35 38 2 56 (visa lentelė).
Papildomi prizai: 019*382, 003*939, 009*592 
– pakvietimas į TV studiją; 0054031 – automobilis 
„Volkswagen T-Cross“; 0251602, 0251299, 0250907, 
0251143, 0251550, 0251340, 0251853, 0251940, 0251841, 
0251590, 0251817, 0251327, 0251889, 0250991, 0251894, 
0251237, 0251310, 0251604, 0251132, 0251613, 0250976, 
0251316, 0250984, 0251748, 0251321, 0250948, 0251768, 
0251541, 0251912, 0251620, 0251703, 0251880, 0251902, 
0251542, 0250940, 0251706, 0251546, 0251904, 0251220, 
0251103, 0251835, 0251753, 0251319, 0251230, 0250921, 
0251886, 0251105, 0251849, 0250950, 0251859, 0251305, 
0250944, 0251764, 0251623, 0250946, 0250978, 0251699, 
0250912, 0251690, 0251050, 0251781, 0250927, 0251603, 
0251892, 0251222, 0251857, 0251757, 0251325, 0251224, 
0251828, 0251815, 0251833, 0251031, 0250947, 0251708, 
0251225, 0251122, 0251937, 0251312, 0250996, 0251234, 
0251030, 0251821, 0251780, 0251838, 0251033, 0250988, 
0251232, 0250918, 0250945, 0251909, 0251131, 0251140, 
0251885, 0251697, 0251749, 0251844, 0251793, 0251907, 
0251111 – prizas „Laiminga vieta“ (50 Eur).
Laimėjimai: visa lentelė – 4 x 5 481 Eur, įstrižainės – 
26 Eur, eilutė – 4 Eur, keturi kampai – 2 Eur.

TELELOTO Lošimas Nr. 1367. 
Data: 2022-06-19.
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Užsk. 1297

Užsk. 1346

Bir že lio su ki li mo ai dai 
Vil ka viš ky je

Atkelta iš 7 p.

Kai į mies tą at si kė lė vo kie čių ka ro 
ko men dan tas, Vil ka viš ky je lie tu-
vių val džios įstai gos funk cio na vo 
jau dau giau kaip sa vai tę“, – pa sa-
ko ji mą už bai gė V. Dau man tu pa si-
va di nęs įvy kių am ži nin kas.

Iki su ki li mo pra džios li kus 
kiek dau giau nei sa vai tei so vie tai 
areš ta vo Lie tu vos ak ty vis tų fron-
to (LAF) Vil niaus šta bo vir ši nin-
ką, Ku ni giš kių kai me (Vil ka viš kio 
r.) gi mu sį ma jo rą Vy tau tą Bul vi-
čių. Ne su lau kęs ka ro pra džios ka-

] ri nin kas bu vo su šau dy tas Gor kio 
ka lė ji me.

Ki ta su ki li mo au ka bu vo Opš-
rū tų kai me (Vil ka viš kio r.) gi męs 
lei te nan tas, pir ma sis ci vi li nio su-
si sie ki mo tarp Kau no ir Pa lan gos 
pi lo tas Jo nas Džen kai tis. Gin da-
mas Alek so to til tą nuo ru sų di na-
mi to jis bu vo sun kiai su žeis tas, 
mi rė Kau no se na mies čio li go ni-
nė je.

Lie tu vos ak ty vis tų fron to na-
rys, ka ro la kū nas, pul ki nin kas 
My ko las Ma čio kas vo kie čių oku-
pa ci jos me tu ka lė jo Štut ho fo kon-

cent ra ci jos sto vyk lo je. Grį žo į Lie-
tu vą ir din go be ži nios.

Bir že lio su ki li mo me tu žu vo 
be veik tūks tan tis su ki lė lių. Tarp 
jų – dau gy bė vy res nių jų kla sių mo-
ki nių, ku rie karšt li giš kai ban dė 
ap sau go ti įvai rius ob jek tus nuo 
bė gan čių rau do no sios ar mi jos ka-
rei vių. Su ki li mas bu vo ge ra pro ga 
pa ro dy ti li ku siam pa sau liui, kad 
lie tu vių tau ta mo ka ir ga li ko vo ti 
dėl ne prik lau so my bės.

To mas SU ŠINS KAS
Mu zie ji nin kas

Ieškok naujienų 
savo telefone!
www.santaka.info
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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

Aliuminio lydinio ratlankius su 
padangomis 195/60 R15. 
Tel. 8 656 74 006. 1341

Lietus ratlankius R15 su 
naudotomis vasarinėmis 
padangomis HANKOOK (nuo 
CITROEN, 195/65, 130 Eur).
Tel. 8 685 17 286. 2098

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška, svilinta – 3,20 Eur 
už kg). Puselės sveria 50–60 
kg. Pateikia kokybės sertifikatą, 
kad mėsa lietuviška. Atveža 
nemokamai.
Tel. 8 607 12 690. 1186

Dvi melžiamas ožkas, tris jaunas 
avis.
Tel. 8 686 65 735. 1350

Šviežiapienę žalą 3 veršių karvę 
(1 200 Eur).
Tel. 8 612 70 718. 1342

Viščiukai! Parduoda UAB 
Rumšiškių paukštyno 
vienadienius, 2–3 sav. mėsinius 
viščiukus.
Tel. 8 685 78 204. 1244

Paršelius.
Tel. 8 699 98 212. 1349

6 savaičių paršelius.
Tel. 8 620 41 332. 1337

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

Statybinę medieną, 3 m ilgio 
sausas lentas (gali obliuoti), 
sausas sukapotas malkas 
(laikomos po stogu), pušines 
atraižas, pjuvenas, sandėliukus, 
voljerus ir būdas dideliems 
šunims, pavėsines ir lauko 
tualetus. 
Tel. 8 648 61 061. 232

10
Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

PARDUODA

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

Tel.: 8 616 18 810, 8 615 44 390.

„NETEKTIS“
  Taikos g. 4, Vilkaviškis (prie katedros). 

• Karstai • Rūbai • Gėlės, vainikai 
• Pigiai kremuoja (Lenkija, Kėdainiai) 
• Yra morgo šaldytuvas 
• Pargabena mirusįjį iš ES šalių, Rusijos.

Užsk. 137

 Tel.: 8 610 29 157, 8 611 13 119.
Šarvoja po katedra ir „Kaspino“ salėse

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS
 „KASPINAS“

  Kapų g. 3, Vilkaviškis

Užsk. 26

GRAUŽINIŲ II
ŽVYRO KARJERAS!

● Smėlis
● Įvairių frakcijų sijotas  žvyras
● Skalda
● Akmuo

Geriausia kaina!
Yra galimybë atveþti.
 Tel. 8 640 27 022. 

Užsk. 3311

UAB „Sūduvos galvijai“

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

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Telia“), 

8 614 44 299 („Bitė“). 
Užsk. 7

Užsk. 1176

Nauja elektros prekių 
parduotuvė Pilviškių g. 10, 

Vilkaviškyje.
Visos instaliacinės medžiagos, 

apšvietimas, automatika.
Taikomos nuolaidos, specialios 

kainos elektrikams.
Tel. 8 647 18 447, www.E14.lt.

 Užsk. 962

Mūrinį namą Kybartuose (daliniai 
patogumai, ūkiniai pastatai, 
raudonų čerpių stogai, 15 a 
sklypas, 18 000 Eur).
Tel. 8 650 64 887. 1057

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

Kombainą NEW HOLLAND 8080 
(6 m pjaunamoji, 15 000 Eur), 
rapsų stalą (7 m pločio, 3 000 
Eur), pašarinius grūdus (300 Eur 
už toną, galima derėtis).
Tel.: 8 612 88 391, 
        8 631 00 196. 1328

Traktorių JOHN DEERE 3040, 
kombaino „Niva“ SK-5 kratiklius, 
2,5 m³ kuro talpą.
Tel. 8 656 74 006. 1338

Didmaišių krautuvą.
Tel. 8 601 18 005. 1343

Naujus ir naudotus žemės ūkio 
padargus minitraktoriams, 
rotacines šienapjoves, bulvia-
sodes, kaupikus, bulviakases ir jų 
transporterius, trąšų barstytu-
vus, įvairios talpos purkštuvus, 
smulkintuvus („mulčerius“), 
įvairaus pločio lėkštines akėčias, 
frezas, grėblius-vartytuvus, 
plūgus, kultivatorius ir jų volus, 
žnyples-šakes ritiniams krauti, 
rankines daržovių sėjamąsias, 
kaupikus, bulvių varinėtuvus, 
bulvių šutintuvus, elektrinius 
piemenis gyvuliams ganyti, 
kuoliukus, laidą, izoliatorius, 
įvairias atsargines dalis 
lenkiškiems padargams.
www.parduodutehnika.lt.
Tel. 8 687 57 187. 206

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

Marijampolės sav.
» Pamainos operatoriui (1 100–1 500 Eur „į rankas“).
» Šaltkalviui-remontininkui (1 100–1 500 Eur „į rankas“).
» Autokrautuvo vairuotojui (800–1 000 Eur „į rankas“).
» Kiemo darbininkui (800 Eur „į rankas“).
» Gamybos darbininkui (700–800 Eur „į rankas“).

Jūrės gamykloje, Medelyno g. 4B, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.
» Pamainos operatoriui (1 100–1 300 Eur „į rankas“).
» Šaltkalviui-remontininkui (1 100 Eur „į rankas“).
» Autokrautuvo vairuotojui (800–1 000 Eur „į rankas“).
» Gamybos darbininkui (700–800 Eur „į rankas“).

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

Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų 
sąlygų)! Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemonės! Gardi 
kava ir sotūs sumuštiniai! Draudimas nuo traumų!
Skambink 8 600 00 515 ir gauk Tau tinkamą pasiūlymą arba 
CV siųsk cv@juodeliai.lt. Užsk. 1178

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

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

  Vilkaviškis 
(prie buvusio techninės

apžiūros centro). 
Tel.: (8 342) 69 266, 8 615 72 060. 
Anglys saugomos angare. Užsk. 1285

Be akmenų 
priemaišų 
– visiškai 
sudega!

Anglys ir
medžio 
briketai

Užsk. 667

Užsk. 666

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. 1288

Užsk. 1007

» 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

Rumšiškių paukštyno viščiukai! Didieji mėsiniai kalakutai! 
Birželio 30  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
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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

Veža žvyrą, plautą žvyrą, smėlį, 
skaldą, skaldelę, grūdus ir kt. 
krovinius iki 8 tonų. 
Tel. 8 686 45 549. 1202

Veža žvyrą, smėlį, akmenukus, 
skaldą, malkas, durpių briketus iš 
Ežerėlio durpyno ir kitus krovinius 
iki 8 tonų. 
Tel. 8 650 31 062. 1200

Vilkaviškio pliaže rastas raktas. 
Atsiimti „Santakos“ redakcijoje.
Tel. (8 342) 20 805. 1296

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

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

Reikalingas traktorininkas dirbti 
su nauja technika.
Tel. 8 699 09 488. 1250

Dirbti ūkininko ūkyje (Keturvalakių 
sen.) reikalingas traktorininkas. 
Savaitgaliai laisvi. Apmokėjimas 
už darbą pasirinktinai: už 
valandas, dienas arba nuolatinis. 
Atlyginimas pagal abipusį 
susitarimą. 
Tel. 8 614 66 748. 1110

Į draugišką kolektyvą priimtų 
pakaitinį vairuotoją dirbti Lietuvoje 
sunkvežimiu su savivartėmis 
puspriekabėmis. Reikalinga 
patirtis, C, CE kategorijų 
vairuotojo pažymėjimas. Suderina 
grafiką pagal poreikį – galima 
dirbti kaip papildomą darbą grūdų 
sezono laikotarpiu ar atostogų 
metu. 
Tel. 8 686 80 556. 1162

Vilkaviškio SAB „Žemkalnija“ 
reikalingi darbuotojai sukirpimo 
skyriuje (audinių klojimo, kirpimo, 
komplektavimo darbams). 
Apmoko darbo vietoje.
Atlyginimas  730–1 200 Eur.
Tel.: (8 342) 20 390, 
        8 686 08 113. 1164

Darbas Vokietijoje prie tentų 
gamybos. Patirtis nereikalinga. 
Atlyginimas 12 Eur per val. 
Tel. +370 624 70 524. 1154

Ieško gamybos darbuotojo 
dirbti Virbalyje (pagal pateiktas 
receptūras gaminti glaistus, 
tinką ir kitus apdailos produktus, 
kilnoti svorius iki 25 kg, vairuoti 
autokrautuvą). Atlyginimas 
900–1 200 Eur (prieš mokes-
čius). CV siųsti el. p. 
info@procolor.lt. 
Tel. 8 699 69 338. 1340

Galvijų surinkimo centras, 
bendradarbiaujantis su mėsos 
kombinatu „Zaklady Mięsne 
Luniewscy“, – galvijus.
Tel. 8 698 48 384. 132

UAB „Galvijų eksportas“ 
brangiai – pienu girdomus 
buliukus ir telyčaites, belgų 
mėlynuosius veršelius. Moka 6 
ir 21 proc. PVM priedus. Sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. Tel.: 8 646 81 037, 8 612 
34 503. 763

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 nurodytais 
telefonais: (8 343) 21 847, 
8 699 88 498, 8 670 72 210, el. 
p. brazaitis.k@gmail.com arba 
atvykus. 1050

Jaunasis  ūkininkas pirktų arba 
išsinuomotų žemės.
Tel. 8 699 83 373. 1333

Vynioja šienainio ir šieno ritinius.
Tel. 8 672 61 432. 1310

Vynioja šienainio ir šieno ritinius.    
Tel. 8 650 52 343. 1077

Baldų gamyba ir projektavimas. 
Spintos stumdomosiomis durimis, 
virtuvės, miegamojo, svetainės 
ir kiti nestandartiniai korpusiniai 
baldai. Nebrangiai, kokybiškai, 
greitai! Konsultuoja, suprojektuoja 
ir sumontuoja NEMOKAMAI.
Tel. 8 692 55 941. 90

Mobilivalykla.lt – minkštų baldų, 
čiužinių, kilimų, automobilių 
salonų ekologiškas valymas 
garais! Taip pat atlieka ir cheminį 
valymą. Valymo paslaugas 
teikia kliento namuose arba bet 
kurioje kitoje klientui patogioje 
vietoje. Tel. 8 631 56 395. 1381

Kilimų ir baldų valymas. Dirba 
visoje Suvalkijoje.
Tel. 8 609 09 552. 995

Trinkelių, fasadų, terasų ir kitų 
paviršių valymas aukštu vandens 
slėgiu (nuo 1 Eur už m²).
Tel. 8 609 94 140. 1351

Stogų, fasadų, trinkelių plovimas, 
atnaujinimas, dažymas. 
Tel. 8 631 91 211. 1221

Skardina vėjalentes, kraigus, 
palanges, kaminus, lanksto ir 
montuoja lietvamzdžius, apkala 
pakraiges. Tel. 8 631 66 119. 1317

Skardina, dengia, remontuoja 
stogus. Atlieka ventiliuojamo 
fasado įrengimo darbus. 
Tel. 8 692 77 122. 1255

Atlieka stogų dengimo darbus, 
remontą, visus skardinimo 
darbus už prieinamą kainą! 
Tel. 8 672 68 917. 660

Dengia stogus su savo ir užsako-
vo medžiagomis. Atlieka visus 
skardinimo darbus. 
Tel. 8 620 67 934. 963

Atlieka vidaus apdailos darbus 
(montuoja gipso kartono plokštes, 
glaisto, dažo, tinkuoja, tapetuoja, 
kloja grindis, įstato duris, klijuoja 
plyteles). Tel. 8 630 48 383. 1160

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

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

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

Beržines, alksnines, uosines 
skaldytas malkas, malkas 
rąsteliais, stambias supjautas ir 
nesupjautas (pakais) juodalksnio 
atraižas, pjuvenas didmaišiuose. 
Tel. 8 699 40 234. 2132

Malkas rąstais ir sukapotas.
Tel. 8 641 42 201. 1226

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

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

Įvairias malkas rąstais ir suka-
potas. 
Tel. 8 659 52 203. 367

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

Šienainio ritinius (šių metų – 22 
Eur už vnt.; praeitų metų – 20 Eur 
už vnt.).
Tel. (8 342) 20 607. 1345

Kviečius (340 Eur už 1 toną) 
Alvite. 
Tel. 8 612 99 463. 1318

Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpą (nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323. 1201

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

Tveria visų tipų tvoras, montuoja 
vartus, vartelius. 
Tel.: 8 633 61 818, 
        8 642 47 200. 532

Metalinių tvorų ir metalinių tvora-
lenčių gamyba ir montavimas.
Tel. 8 625 35 828. 269

Transporto paslaugos (veža 
žvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį), 
paruošia kiemus kloti trinkeles, 
įveda kanalizaciją, vandentiekį, 
drenažą, tvarko sodybas.
Tel. 8 604 37 811. 1312

Atlieka įvairius sodo darbus: 
pjauna veją, aukštą žolę, kerpa 
gyvatvores, geni šakas, iškasa 
kelmus, išveža žaliąsias sodo 
atliekas ir kita. 
Tel. 8 634 90 539. 1352

Išpjauna, geni senus vaismedžius, 
valo sodus, tvarko sodybas, 
kerpa gyvatvores, žemina tujas. 
Išsiveža atliekas.
Tel. 8 635 09 998. 487

Vejos aeravimas. Aplinkos 
tvarkymas. Traktoriuku, 
žoliapjove, rankine žoliapjove 
(„trimeriu“) pjauna žolę, nupjauna 
nelygius šlaitus, griovius. Pjauna 
medžius. Atlieka vienkartinę ir 
nuolatinę teritorijų priežiūrą. 
Tel.: 8 608 34 414, 
        8 696 39 354. 632

Valo apžėlusius žemės ūkio 
paskirties sklypus (už didesnius 
sklypus primoka gera kaina). 
Išpjauna ir išveža. Teikia kirtimo ir 
tvarkymo paslaugas.
Tel. 8 681 94 630. 488

Aplinkos priežiūra sezono metu. 
Žemina tujas, kerpa gyvatvores, 
pjauna žolę traktoriuku-
žoliapjove, pjauna malkas.
Tel. 8 637 33 271. 1341

Pjauna pavojingus medžius kapi-
nėse ir sodybose. Turi reikiamus 
pažymėjimus. Parduoda lapuočių 
įvairią pjautą medieną. 
Tel. 8 688 70 707. 1058

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

Greitai bei kokybiškai gamina ir 
įstato nerūdijančio plieno įdėklus. 
Pristatomi apšiltinti kaminai. 
Tel.: 8 610 85 100, 
        8 634 64 490. 2838

Greitai ir gerai montuoja 
kokybiškus nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus, pristatomus 
kaminus (apšiltinti). Gamyba, 
montavimas, garantija. 
Tel. 8 683 75 879. 2018

Paminklai, antkapiai, tvorelės, 
granito plokštės, skaldelė, 
kapaviečių restauravimo darbai. 
Tel. 8 639 93 545. 286

Rugius, kviečius, avižas.
Tel. 8 618 20 215. 1190

Valuckų ūkis nuolat – įvairios pas-
kirties bulves, kukurūzų grūdus, 
garstyčias. 
Tel.:  8 652 73 696,
         8 687 29 812. 2613

Nebrangiai – nenaudojamą 
apleistą butą, sodą ar sodybą 
su namu Vilkaviškio rajone arba 
Marijampolės sav.
Tel. 8 630 16 270. 1348

UAB „Miškų pirkimai“ brangiai – 
mišką. 
Tel. 8 671 41 046. 33

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendraturčių, būti neatidalytas, su 
skolomis, areštuotas). Sutvarko 
dokumentus. 
Tel.: 8 644 55 355,
         8 660 66 466. 3049

Ekskavatorių JUMZ.
Tel. 8 698 47 803. 1347

Visų markių tvarkingus, su de-
fektais ar daužtus automobilius. 
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito 
iš karto. 
Tel. 8 640 28 293. 1951

AUDI, VW, MERCEDES BENZ, 
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA, 
MAZDA markių automobilius. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. Sutvarko reikiamus 
dokumentus. 
Tel. 8 691 85 616. 1613

Visų markių automobilius 
geriausiomis rinkos kainomis.
Tel. 8 648 18 770. 1218

Brangiausiai – naudotus, 
nevažiuojančius, angliškus, po 
avarijos ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobusus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 630 64 004. 1615

Automobilius, mikroautobusus, 
motociklus, motorolerius, el. 
motorolerius, kemperius, sodo 
traktorius. 
Tel. 8 641 50 151. 1989

Įvairių markių automobilius ir 
mikroautobusus. Būklė nesvarbi. 
Sutvarko utilizavimo dokumentus, 
išrašo pažymas.
Tel. 8 689 06 429. 1208

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

UAB „Suvalkijos veršeliai“ bran-
giai – 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

Ovidijaus Balčiūno individuali 
įmonė brangiai – veršelius. 
Pasiima patys. Sveria elektro-
ninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir 
21 proc. PVM priedus. Atsiskaito 
iš karto. 
Tel. 8 686 46 230. 219
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Kas dien – vis šil čiau

Birželio 21-oji – 
Tarptautinė jogos diena

Birželio 22-oji – 
Vasaros saulėgrįža

Birželio 23-ioji – 
Birželio sukilimo diena
Tarptautinė olimpinė diena
Tarptautinė našlių diena
Valstybės tarnautojo diena

Birželio 24-oji – 
Joninės (Rasos)

Birželio 25-oji – 
Tarptautinė jūrininkų diena

Birželio 26-oji – 
Tarptautinė kovos su narkomanija 
diena
Tarptautinė diena prievartos 
aukoms paremti

Birželio 27-oji – 
Tarptautinė žvejų diena
Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 
diena
Mikro, mažų ir vidutinių įmonių diena

DIENOS

Šian dien oras ne bus ma lo nus: lis, kai kur 
smar kiai. Pūs va ka rų, šiau rės va ka rų vė-
jas (vie to mis gū siai sieks 15–20 m/s). Oras 
te su šils iki 13–18 laips nių.

Tre čia die nio nak tį dar daug kur trum-
pai pa lis, vie to mis nu si drieks rū kas. Vis 
dar pūs stip ro kas vė jas, bus 9–14 laips nių 
ši lu mos. Die ną dan gus pra gied rės, lie taus 
ti ki my bė bus ne di de lė, va ka ri nių kryp čių 
vė jas rims. Ter mo met rai įdie no jus ro dys 
19–23 laips nius ši lu mos.

Ket vir ta die nio nak tį ly ti ne tu rė tų, kai 
kur kils rū kas, bus 8–13 laips nių ši lu mos. 
Die ną va ka ri niuo se ra jo nuo se kai kur trum-
pai pa lis, oras su šils iki 20–25 laips nių.

Jo ni nių naktį ir dieną lie taus kol kas 
ne ža da ma. Nak tį bus 9–14, die ną – 22–27 
laips niai ši lu mos.

Pinavijų žiedais senoliai ne tik gė-
rėjosi, bet ir naudodavo arbatoms 
ruošti. Lijanos DULSKYTĖS nuotr.
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ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Dvyniai (05 21–06 21)

Delčia iki birželio 28 d.
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Me no ir kul tū ros pre mi jos stei gė jos: 
pro f. dr. Rū ta Gir dzi jaus kie nė, kom po-
zi to rė Ni jo lė Sin ke vi čiū tė, chor ve dė 
Žyd rė Sin ke vi čiū tė bei me ni nin kė Eg lė 
Vi to nie nė.

„Džiau gia mės, kad bu vę mū sų mo-
ki niai, o da bar gar sūs moks li nin kai ne-
pa mirš ta sa vo kraš to ir to liau fi nan siš-
kai ska ti na gim na zis tus. Anks čiau šios 
pre mi jos bū da vo la biau orien tuo tos į 
gam tos moks lus, ta čiau pa sta rai siais 
me tais sten gia mės ap do va no ti įvai rio-
se sri ty se aukš tus pa sie ki mus fik suo-
jan čius mo ki nius. Sma gu, kad šie met 
pre mi jų są ra šas pa si pil dė spor ti nin-
kams skir tu ap do va no ji mu. Jį šiais 
me tais įtei kė bu vęs fut bo li nin kas, tre-
ne ris Nag lis Mik ne vi čius“, – pa sa ko jo 
Kris ti jo no Do ne lai čio gim na zi jos di rek-
to rius Sau lius Span ge vi čius.

Pa gerb ti ge riau sie ji
Šiais me tais PKD moks li nin kų fon-

do pre mi jos įteik tos tra di ci nė je gim na-
zis tų pa ger bi mo šven tė je. Kar tu bu vo 
ap do va no ti ir ki ti aukš tus pa sie ki mus 
įvai rio se sri ty se už fik sa vę mo ki niai 
bei juos ruo šę pe da go gai. Šie met net 
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mo ki nys pel nė pri zi nes vie tas ra jo ni-
nė se olim pia do se bei kon kur suo se. 
3 iš jų ta po pri zi nin kais re gio ne, o net 
10 – ša ly je. Dar 6 gim na zis tai ta po tarp-
tau ti nių kon kur sų lau rea tais.

Dau giau sia pri zi nių vie tų – net 6 
– pel nė gim na zi jos pir mo kas Ti tas Kra-
šaus kas. Pen kiais lai mė ji mais šie met 
džiau gė si Gre ta Ve la vi čiū tė ir Ka mi lė 
Kuš le vi čiū tė.

Mo ky to ja Ni jo lė Čer naus kie nė pa-
ruo šė 11 įvai rių kon kur sų bei olim pia-
dų pri zi nin kų. Pri zi nes vie tas taip pat 
iš ko vo jo 10 pe da go gės Da lios Vi liu šie-
nės, 7 – As tos Span ge vi čie nės, 6 – Ja ni-
nos Ju dic kie nės mo ki niai. Iš vi so šiais 
me tais net 14-os pe da go gų ruoš ti mo ki-
niai ta po kon kur sų bei olim pia dų pri-
zi nin kai.

Tra di ciš kai šven ti nį ren gi nį vai ni-
ka vo gim na zi jos Me tų mo ki nio ir Me-
tų kla sės rin ki mai. Ge riau sia gim na-
zi jos kla se šie met iš rink ti mo ky to jos 
Rū tos Šu kai ty tės auk lė ja mi ant ro kai, 
o ge riau sio mo ki nio rin ki muo se trium-
fa vo pir mo kas Ti tas Kra šaus kas. Praė-
ju siais me tais šis ti tu las bu vo skir tas 
mo kyk lą jau bai gu siai Ga bi jai Gun to-
riū tei.

Gim na zis tams – tra di ci nės 
ir nau jos pre mi jos

Lie tu vos ir Mol do vos is to ri ją 
vie ni ja ne tik vi du ram žių mū šiai

Atkelta iš 8 p.

Karš ta ko šis V. But na ru ta da iš gir dęs gra-
si ni mą ne su si lai kė ir pa reiš kęs „Ne si ti-
kė ki te, kad aš vyk dy siu ko mu nis tų už gai-
das fal si fi kuo ti is to ri ją“ tren kė du ri mis. 
Pa vy mui iš gir do pa kar to ti ną per spė ji mą, 
kad is to ri ko dar bo Mol do vo je gau ti ne si-
ti kė tų.

„Jei gu Vo kie ti jos V. Gė tės ins ti tu to fi-
lia las Ki ši nio ve ne bū tų įdar bi nęs, bū tų 
te kę vyk ti triūs ti į už sie nį ir dirb ti sta ty-
bi nin ku, kad iš mai tin čiau šei mą“, – sa kė 
V. But na ru.

Ta čiau tuo pro fe so riaus bė dos ne si-
bai gė. Vie šai ap šauk tas kaip na cio na lis-
tas ra di ka las jis ke le tą kar tų bu vo ne ži-
no mų as me nų už pul tas ir su muš tas. Po 
li go ni nė je pra leis to mė ne sio is to ri kas nu-
spren dė kel tis į gim tą jį So ro kų mies tą ir 
įsi dar bi no kraš to ty ros mu zie ju je.

Sie kia su re mon tuo ti pi lį
Da bar pro fe so rius kar tu su ko le go mis 

iš Ru mu ni jos ruo šia pro jek tą ES fi nan sa vi-
mui gau ti ir už baig ti So ro kų pi lies re mon-
tą, kad čia bū tų ga li ma įreng ti lan ky to jams 
eks po zi ci ją.

„Prob le ma ta, kad Ru si ja, už ka ria vu si 
ir du šim tus me tų val džiu si Mol do vą,  į 
sa vo ar chy vus iš si ve žė vi sus ar cheo lo gi-
nius ra di nius“, – ap gai les ta vo V. But na ru. 
Jam pik ta, jog Kul tū ros mi nis te ri ja bei vi-
sos vy riau sy bės at si ri bo jo nuo pi lies ir ja 
rū pin tis nu ro dė So ro kų mies te liui, ku rio 
biu dže te to kių pi ni gų nė ra.

„Mask va ty čio jo si iš mū sų is to ri jos. 
Nep rik lau so my bės sim bo liu lai ko mos So-
ro kų pi lies rū siuo se po Ant ro jo pa sau li-
nio ka ro lai kė ir tar dė suim tus pa trio tus“, 
– pik ti no si pro fe so rius. Jis vy lė si, kad atei-
ty je So ro kų pi ly je bus įkur ta eks po zi ci ja, 
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ku rio je at si ras sky rius ir apie Mol do vos 
ka ra lys tės bei LDK bend ra dar bia vi mą. 
Mol do va su LDK tar pu sa vy je ne ka ria vo, 
bet vys tė pre ky bą, o mol da vai ka riai dar 
ir tal ki no LDK ko vo se su kry žiuo čiais bei 
to to riais.

Is to ri kas pri mi nė, jog po Alek sand ro 
Ge ro jo mir ties į Mol do vą ėmė kė sin tis Os-
ma nų im pe ri ja, Veng ri ja ir Abie jų Tau tų 
Res pub li ka. Ta čiau 1457 m. val do vu ta-
pęs Ste fa nas III Di dy sis lai mė jo 34 iš 36 
mū šių ir re kor diš kai iš plė tė ka ra lys tės 
val das. Po jo mir ties ki to to kio di džiū no 
neat si ra do ir Mol do va trims šim tams 
me tų ta po pa val di Os ma nų im pe ri jai. Vė-

liau da lį Mol do vos dviem šim tams me tų 
už val dė ca ri nė Ru si ja, o ki ta pu sė kar tu 
su Va la ki ja ir Tran sil va ni ja ap si jun gė į 
Ru mu ni jos ka ra lys tę.

Mol do vos sos ti ne vi du ram žiuo se bu-
vo da bar ti niai Ru mu ni jos mies tai Su ča-
va ir Ja šiai, o So ro kų pi lis at li ko svar bų 
gy ny bi nį vaid me nį. Pas ta ty ta ant aukš to 
Dnep ro upės šlai to ji lei do iš to li ma ty ti 
ar tė jan tį prie šą, to dėl ge rai įvir tin tą pi lį, 
sau go mą srau nios upės, ne daug kas ry žo-
si pul ti.

El do ra das BUT RI MAS
Spe cia liai iš Mol do vos

(Bus dau giau)

Pro So ro kų pi lies lan gą ma to si ki ta Dnep ro upės pu sė, ku rio je drie kė si LDK 
val dy tos že mės. Au to riaus nuo tr.

S

Dovanoja 
šuniukus ir kačiukus.
Tel. 8 640 64 466, www.mgma.lt
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Pa viš ty ty je
Šian dien (bir že lio 21 d.), 18 val., ant 
Pa viš ty čio pi lia kal nio vyks tra di ci nė 
Bal tų są šau ka. Da ly vaus Puns ko, Kau-
no, Pa je vo nio ir Vil niaus folk lo ro an-
samb liai.

Pa je vo ny je
Bir že lio 24 d. Pa je vo ny je vyks Šv. Jo no 
Krikš ty to jo at lai dai. 12 val. – šv. Mi-
šios, po jų bus šven ti na mas kry žius, 
pa sta ty tas baž ny čios šven to riu je mon-
sin jo rui V. Ja lins kui ir ki tiems pa ra-
pi jo je dir bu siems ku ni gams at min ti. 
Da ly vaus skulp to riai, vyks trum pas 
kon cer tas.

Bu da vo nės miš ke
Šeš ta die nį (bir že lio 25 d.), 12 val., vyks 
šv. Mi šios, skir tos Bu da vo nės miš ke 
1941 m. bir že lio 22 d. en ka vė dis tų žiau-
riai nu kan kin tiems trim Vil ka viš kio 
vys ku pi jos ku ni gams Jus ti nui Dab ri-
lai, Jo nui Pet ri kai ir Vac lo vui Bal siui 
at min ti.

Viš ty ty je
Lie pos 2 d., 20 val., styginių instrumen-
tų kvarteto „4 Strings“ pasirodymu 
prasidės Vištyčio mu zi kos pa kran tės 
koncertų ciklas. 

Zyp liuo se
Zyp lių dva ro ark li džių ga le ri jo je (Ber žų 
g. 3, Tu be lių k., Luk šių sen., Ša kių r.) iki 
lie pos 10 d. vei kia tau ti nio kos tiu mo ir 
ap ran gos de ta lių pa ro da „Lai kas ne kei-
čia tra di ci jų. Puoš kis lie tu viš kai“.
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