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•   Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai.
•   Pastatų, inžinerinių tinklų kadastriniai matavimai (inventorizacija).
•   Topografiniai planai.
•   Išpildomosios inžinerinių tinklų nuotraukos.
•   Geodezinės kontrolinės statinių nuotraukos.
•   Statinių, žemės sklypų ir t. t. nužymėjimai.
•   Gyvenamųjų, komercinių, sodo pastatų projektavimas.
•   Sklypų suformavimo ir padalijimo projektai.
•   Ūkininko sodybos parinkimo projektai.
•   Pastatų legalizavimas.
•   Nemokamas konsultavimas.

Dariaus ir Girėno g. 7, 

Gargždai,

tel. 8 676 42777, 

(8 46) 454544.

Sausio 7, 8, 9 d. 14 
val. – edukaciniai mokymai 
„Kutinių kilimėlių audimas“. 
Vėžaičių kultūros centras.

Sausio 9 d. 18 val. – 
„Krašto kinas“ kino dirb-
tuvių − vaidybinio fi lmo 
pristatymas. Priekulės 
kultūros centro Drevernos 
skyrius.

Sausio 12 d. 14 val. 
– edukaciniai užsiėmi-
mai visai šeimai ,,Kūrybos 
džiaugsmai“. Veiviržėnų 
kultūros centro Judrėnų 
skyrius.

Sausio 13 d. 17 val. – 
vaikų valanda: „Mano pa-
saulis – Lietuva“ (piešinių, 
eilėraščių kūrimas, paro-
dos rengimas). Veiviržėnų 
kultūros centro Žadeikių 
skyrius.

Sausio 13 d. 17 val. – 
Laisvės gynėjų diena. Akci-
ja „Laisvės žibintų parkas“. 
Gargždų miesto parkas.

Sausio 13 d. – Klaipė-
dos rajono tautodailininkų 
kalėdinė darbų paroda „Iš 
mūsų rankų“. Eksponuoja-
mi tekstilės, medžio, tapy-
bos, emalio, odos ir iš vy-
telių pinti darbai. Gargždų 
krašto muziejus (Sodo g. 
5, darbo laikas: II-VI 11-18 
val.).

Sausio 15 d. 18 val. – 
protmūšis suaugusiesiems. 
Veiviržėnų kultūros cen-
tras.

Sausio 16 d. 14 val. – 
popietė vaikams. Vėžaičių 
kultūros centro Tilvikų sky-
rius.

Sausio 16 d. 17 val. – 
sausio 13-osios minėjimas 
ir fi lmo vakaras. Veiviržėnų 
kultūros centro Endriejavo 
skyrius.

Sausio 16 d. 19 val. 
– kino vakaras. Priekulės 
kultūros centro Drevernos 
skyrius.

Prieššventinio antradienio pavakarę senojo Utrių kaimo kalno pašlaitė vos galėjo sutalpinti 
visus norinčius savo akimis pamatyti ir įsitikinti, kaip netikėčiausios svajonės gali virsti tikrų 
tikriausia realybe. Lapių bendruomenės centro (pirmininkė – Laima Karbauskienė) pastan-
gomis antradienio, gruodžio 30-osios, vakarą Utriuose, šalia Lapių, ofi cialiai pradėjo veikti 
moderni slidinėjimo trasa. Tą vakarą susirinkusieji į iškilmingą atidarymą sveikino šaunios 
Lapių bendruomenės narius, rėmėjus, savanorius bei visus lapiškius, negailėjusius savo laiko 
idėjai įgyvendinti. Daugelis Utrių kalną vadino slidinėjimo kurortu, kadangi tai vienintelis ne 
tik Klaipėdos rajone. Tokių modernių trasų nėra ir aplinkiniuose rajonuose. 

Mus rasite 
www.facebook.com/gargzdu.

krastas  

LAPIŲ BENDRUOMENĖS DOVANA – 
SLIDINĖJIMO TRASOS

Andriaus Kundroto nuotr.

NOVELĖ 
„PO KRIAUŠE“

12 psl.

2015-IEJI 
PAGAL KINŲ 
HOROSKOPĄ

8 psl.
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Marija Gricuk

Gruodžio 22-ąją šalia Vi-
liaus Gaigalaičio globos namų 
esančiame Gargždų sociali-
nių paslaugų centro nakvynės 
namų padalinyje jau iš pat ryto 
jautėsi šventiškas šurmulys. 
Na, nieko neįprasta, juk tomis 
dienomis į visų namus beldėsi 
didžiosios metų šventės – Kalė-
dos. Juk visi sėdome prie Kūčių 
stalo. Vieni – prie stalo su ypa-
tingais ir privalomais dvylika 
patiekalų, kiti – prie skurdes-
nio. Tačiau juk ne valgiuose 
esmė, o laukime. Tame ypatin-
game laukime, tikėjime, jog ste-
buklas užgims. 

Taip norisi tikėti, jog tą šaltą 
gruodžio pavakarę bent trumpam 
virptelėjo ir sušilo ne vieno bena-
mio širdis. Mat tąkart visi čia gyve-
nantys trylika benamių prie baltai 
padengto Kūčių stalo sėdo kartu 
su Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčios klebonu kanauninku Jonu 
Paulausku bei Endriejavo ir Judrėnų 
parapijų klebonu Stanislovu Anu-
žiu. Kartu meldėsi, kartu laužė pa-
plotėlį bei ragavo tradiciškus Kūčių 
valgius – silkę, keptą žuvį, kisielių. 
Ne paslaptis, jog daugeliui benamių 
tokie iš pirmo žvilgsnio įprasti da-
lykai buvo neįprasti ir rodėsi tarsi iš 

KALĖDOS BENAMIŲ NEAPLENKĖ

Viktorija EIROŠIENĖ
Naujieji mus pasitiko ne su 

šaltuku, o su balomis ir didžiu-
liais vėjais. Visgi, kaip bebūtų, 
tie vėjai įneša ne tik chaoso, bet 
ir laimingų akimirkų gūsio. 
Juk vaikelio gimimas šeimai 
– didžiausia ir svarbiausia gy-
venimo akimirka. Žinoma, ne 
ką mažiau ir atsakinga. Juk 
išrinkti vaikeliui vardą tėvams 
neretai tampa tikras iššūkis.

Kadangi baigėsi 2014-ieji, ta 
proga „Gargždų kraštas“ nutarė pa-

kalbinti Klaipėdos rajono Civilinės 
metrikacijos skyriaus darbuotojas ir 
paklausti, kiek naujų gyvybių buvo 
užregistruota jau praėjusiais me-
tais, kurie bažnyčios buvo skelbia-
mi Šeimos metais. Visų pirmiausia 
darbuotojos su džiaugsmu pabrėžė, 
jog 2014 metais buvo ženkliai dau-
giau santuokų negu 2013 metais. 
Tai išties džiugi žinia – ypač XXI 
amžiuje, kada šeimos institucija 
kuriama itin vangiai. Visgi mato-
me, jog jauni žmonės ryžtasi įsipar-
eigoti ir įtvirtinti savo meilę.

Kiekvienas pasakys, jog geriau-
sias sutuoktinių meilės įrodymas – 
nuostabūs vaikai. Tad neabejotinai 

stebuklingą akimirkos džiaugsmą 
patiria tėveliai, kai jų ilgai laukta 
atžala išvysta šį pasaulį. Tačiau su 
džiaugsmais užklumpa ir šiokie 
tokie sunkumai. Kaip teigia Klai-
pėdos rajono Civilinės metrikacijos 
skyriaus darbuotojos, išrinkti var-
dus savo mažiesiems tėvams tampa 
išties sunki užduotis. Dažniausiai 
tėvai skaitinėja tam tikrus interneti-
nius puslapius, kuriuose skelbiama 
apie populiariausius vardus. Kitų 
tėvų, priešingai, netgi negąsdina 
tai, kad jų vaikas populiaraus var-
do savininkas. Tėvai renkasi tuos 
vardus, kuriuos labiausiai mėgsta. 
Dar kiti tėvai domisi vardo reikšme 

Marija GRICUK

Ilgųjų šventinių savaitgalių 
bei svarbiausių metų švenčių 
laukiame visi. Planuojame, 
kaip jas praleisime, svajojame 
apie susitikimus su giminėmis 
ar draugais. Deja, ne visi mo-
kame švęsti prasmingai. Dalis 
lietuvių šventes leidžia be saiko 
naudodami alkoholį, o kur upė-
mis liejasi  alkoholis – ten ir ne-
laimės tyko. 

Antai antrąją Kalėdų dieną 54-
erių metų gargždiškis perdozavo 
akoholio ir  buvo skubiai išgaben-
tas į Klaipėdos jūrininkų ligoninę. 
Vyras paguldytas į reanimacijos 
skyrių, buvo suteikta visapusiška 
pagalba, tačiau medikų pastangos 
išgelbėti gargždiškiui gyvybę buvo 
bevaisės ir jo gyvybė užgeso. Vyrui 
diagnozuotas apsinuodijimas alko-
holiu bei jo surogatais. 

Pirmąją Kalėdų dieną pagalbos 
prireikė patiems medikams. Mat šie 
negalėjo patekti pas susirgusią mo-
terį, kuri gyveno daugiabučio namo 
trečiajame aukšte. Todėl ugniage-
siai gelbėtojai į moters butą pateko 
pakilę bokšteliu. Atrakinus duris, 
susirgusi moteris medikų buvo iš-
vežta į ligoninę. Gargždų ligoninės 
priėmimo skyriuje per ilgąjį šventi-
nį savaitgalį medikams teko priimti 
per 60 pacientų. Dalis pacientų krei-
pėsi dėl rankų ar kojų lūžių. 

Naujųjų metų išvakarėse, prieš-
paskutinę besibaigiančių senųjų 
metų dieną, manoma, savo noru iš 
gyvenimo pasitraukė vienas 28-erių 
metų Klaipėdos rajono gyventojas. 
Jaunas vyras rastas pasikoręs ūki-
niame pastate. Lavonas rastas be 
išorinių smurto žymių. 

Na, o pačią pirmąją Naujųjų 
metų dieną Gagrgžduose buvo su-
laikytas automobilis „Mazda 6“, 
vairuojamas klaipėdiškio. Patikri-
nus nustatyta, kad vairuotojas auto-
mobilį vairavo apsvaigęs nuo stiprių 
narkotinių medžiagų. Kadangi nar-
kotinių medžiagų rasta ir pačiame 
automobilyje, pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl narkotikų laikymo, ga-
benimo ir vartojimo. 

PALYDINT 2014-UOSIUS...
arba išrenka vardą pagal kalendorių, 
t. y. kokie vardai buvo įrašyti kalen-
doriuje vaiko gimimo dieną.

Visgi dažniausiai, pasak Civili-
nės metrikacijos skyriaus darbuo-
tojų, tėveliai renkasi tradicinius 
vardus. Naujadarų, pačių tėvų su-
galvotų vardų, per metus pasitaiko 
vienas ar du. Tuo atveju tėvams 
yra siūloma apsilankyti Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos interneti-
niame puslapyje – čia yra smulkiai 
pasakojama apie vardus: ar vardas 
teiktinas ar ne, kokia jo kilmė, koks 
jo paplitimas Lietuvoje ir t. t. 

Tad mums labai smalsu, kokie gi 
vardai praėjusiais 2014 metais buvo 
populiariausi.

2014 metais populiariausi mer-
gaičių vardai Klaipėdos rajone buvo 
Kamilė (12), Ema (8), Urtė (8), Ga-
bija (8), Austėja (8), Emilija (6), 
Ieva (6), Lėja (6), Goda (6), Ameli-
ja (6), Augustė (5), Adrija (5), Viltė 
(5), Eglė (5).

2014-aisiais populiariausi ber-
niukų vardai Klaipėdos rajone: Ma-
tas (11), Danielius (10), Dominykas 
(9), Nojus (9), Lukas (8), Jonas (7), 
Arnas (7), Ąžuolas (6), Armandas 
(6), Orestas (5), Domas (5).

Lieka tik pasidžiaugti, jog dau-
guma tėvų vaikams parenka šventųjų 
vardus. Juk tai mūsų nuo seno žinomi 
vardai, kurie renkami atsižvelgiant ir 
į pačios šeimos tradicijas ir norimą 
puoselėti unikalumą. Tad tegul 2015-
ieji būna paženklinti dar daugiau gi-
mimų ir meilės įtvirtinimų.

kito pasaulio. 
Kaip „Gargždų  kraštui“ sakė 

nakvynės namų vadovė Danguolė 
Eringienė, šiuo metu čia glaudžiasi 
13 gyventojų – 4 moterys ir 9 vyrai. 

„Iš viso nakvynės namuose yra 
15 vietų, todėl, galima sakyti, spus-
telėjęs šaltukas daugelį privertė 
ieškoti šiltesnės nakvynės, kadangi 
šiltu metų laiku benamiai nesiveržia 
į nakvynės namus ir mieliau laiką 

leidžia girtaudami ir prašinėdami 
išmaldos. Prievarta apgyvendinti 
negalime. Į nakvynės namus priima-
mi tik tie asmenys, kurie neturi kur 
gyventi. Priimami pusmečiui, o dėl 
tolesnio jų apgyvendinimo spren-
dimą priima Savivaldybės admi-
nistracijos Socialinės paramos tei-
kimo komisija. Čia privalu laikytis 
tvarkos, švaros. Su daugeliu čia 
gyvenančiųjų problemų neturime. 

Jie žino, jog nevalia grįžti į nakvy-
nės namus išgėrus. Deja, panašu, 
jog darbo mums ateityje nemažės, 
tai yra benamių netrūks. Galbūt ap-
sirinku, duok Dieve“, – kalbėjo va-
dovė D. Eringienė. 

Šiuo metu nakvynės namuo-
se gyvenančiųjų amžius įvairus: 
dalis yra darbingo amžiaus, o pati 
vyriausioji benamė ypač  garbaus 
amžiaus – senolei jau 74-eri.   

PRIEŠŠVENTINĖS 
NELAIMĖS IR 
SKAUDŽIOS 
NETEKTYS

NEMOKAMI 

SKELBIMAI

dovanoja

Tel. 8 605 11 118

benimo ir vartojimo. 

ieško darbo

rasta

Tarp populiariausiųjų vardų 2014 metais buvo Matas ir Kamilė

Benamiai prie šventinio stalo sėdo drauge su dvasininkais
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Gribžinių bendruomenės 
atstovai ne tik džiaugėsi šven-
tiniu periodu, bet ir gruodžio 
27 dieną linkėjo ilgiausių metų 
savo kaimo gyventojai Agnieš-
kai Grimalienei.

Ilgametė Gribžinių kaimo gy-
ventoja Agnieška Grimalienė šių 
metų šv. Kalėdų rytą sutiko 80-ąjį 
kartą. Kukli, nemėgstanti apie save 
daug pasakoti moteris gyvenime 
patyrė daug vargo, tačiau opti-
mizmo neprarado. Visą gyvenimą 
nuolat kuo nors besirūpindama, 
išgyvendama dėl savo ir kitų arti-
mų žmonių sveikatos, šiandien ji 
gali pasidžiaugti dviem suaugusiais 
sūnumis, 4 anūkais ir 1 proanūkiu. 
Likimas susiklostė taip, kad prieš 
dvejus metus jai teko apsigyventi 
Viliaus Gaigalaičio globos namuo-

se. Čia ji yra viskuo aprūpinta ir 
prižiūrima, tačiau pasiteiravus: 
„Kaip tu jautiesi?“, iš moters lūpų 
tyliai išsprūsta: „Namie vis tiek ge-
riau...“ Bet, kaip ir dera jubiliatei, 
ji tuoj pat imasi iniciatyvos ir be-
sišypsodama priduria: „O kur jūs 
užtrukot, aš jūsų jau vakar laukiau.“ 

Taip, tikra tiesa, kai kuriuos 
darbus tikrai geriau atlikti vakar ir 
nelaukti rytojaus. Linksmai besi-
šnekučiuodami net nepastebėjome, 
kaip prabėgo laikas. Atsisveikinda-
mi taip ir jutome, kaip mus išlydi 
švelnios Agnieškos akys su palai-
minga šypsena veide. Tad ir linki-
me iš visos širdies – lai neišblėsta 
Jūsų gerumas dar ilgus, ilgus me-
tus, mieloji Agnieška.

Gribžinių bendruomenė

ILGIAUSIŲ METŲ PALINKĖTA JUBILIATEI 
IŠ GRIBŽINIŲ

Pilietis RINKĖJAS
Anąsyk sekiau pasaką, koks 

puikus ir demokratiškas gyve-
nimėlis Klaipėdos rajone būtų 
užviręs tuo atveju, jei į valdžią 
vėl atėję vietiniai konservato-
riai būtų tesėję prieš rinkimus 
duotus pažadus. Ech, neįvyko, 
tai neįvyko... 

Na, konservatoriai juk ne vieni 
Klaipėdos rajoną pastarąjį dešim-
tmetį valdė. Čia juk kaip šeimoje, 
jei žmonai prasčiau sekasi, žiūrėk 
– vyras pasitempia, patempia, pa-
sirūpina. Kadangi Klaipėdos rajone 
valdžioje vis valdančiojoje koalici-
joje „susituokę“ konservatoriai su 
socialdemokratais (pagal politikos 
klasiką – su idėjiniais priešinin-
kais) dirba, tai žiūrėk, gal šie bus 
kokį gerą „timptelėjimą“ viršun, 
į priekį – mostelėję?  Turėdamas 
vilties, kad gal socialdemokratai 
bus tesėję bent porą punktų iš savo 
2011-aisiais skelbtos savivaldos 
rinkimų programos, atsiverčiau jų 
dalytus pažadus. Ir žinote… 

Rinkėjai lyg vaikai?
Ar tos partijos mus, piliečius 

rinkėjus, tikrai vaikais laiko? Tais 
naiviais, dar tokiais tyrais, nė karto 
nenusivylusiais, gyvenimo druskos 
neragavusiais, kuriems galima vis 
žadėti ir netesėti? Net trejų metų 
vaikas tėvų pažadais tiki vos porą 
kartų. Jei ir trečią dieną iš eilės 
tėvai pažado netesi, vaikas kuo 
puikiausiai supranta pamoką ir 
daugiau nebetiki, ar bent jau daug 
kartų tikrina: tikrai, ar tikrai tikrai, 
ar nebus taip, kaip anąsyk buvo?

Rinkėjai mažai kuo panašūs į 
trimečius. Tačiau partijų ir jų kan-
didatų požiūris į piliečius – nebran-
dus, mano galva. Nejaugi politikai, 
vėl ir vėl kandidatuodami rinki-
muose ramia dūšia ir vėl dalys gra-
žių pažadų, nė neketindami jų vyk-
dyti, o dar ir už nugaros – praeityje 
– virtinę netesybų, kitaip tariant, 
neišpildytų rinkimų programos 
punktų palikę?!

Sukūrė gerovės visiems valstybę?
Įžūlu. Neradau nė vieno punk-

to, prie kurio būtų galima parašyti 
– rinkimų programos pažadas visa 
koja įgyvendintas. Apmaudu, viso-
je rinkimų programoje – aptakūs, 
konkretumo stokojantys pažadai. 
Taigi, pasižymiu, svarbu ateičiai: 
a) netikėti pasakomis-rinkimų pro-
gramomis; b) perskaičius rinkimų 
programą-pasaką, per debatus su 
visuomene remti politikus prie 
sienos reikalaujant konkrečių įsi-
pareigojimų; c) niekada nebalsuoti 
už politikus, kurie rinkėjams seka 
pasakas, o ne dėsto konkrečius dar-
bus, kuriuos ketina įvykdyti, ir po 
ketverių metų gali pateikti atliktų 
darbų sąrašą.

Paistalai. 2011-ieji. Žadėjo: 
„Socialdemokratų tikslas – gerovės 
visiems valstybė. Tokioje valsty-
bėje nėra vietos skurdui, nedarbui, 
socialinei nelygybei, žmogaus teisių 
pažeidimams.“ – neįtikino, ko gero, 
nusirašė, o ir apskritai tokių valsty-
bų nebent pasakose būna, užtat ir 
atsakomybės už pasaką nepareika-
lausi. Tokią valstybę ne vietinių so-
cialdemokratų nosiai sukurti...

Pirmas punktas. 2011 m. žadė-
jo: „Padėti žmonėms kurti darbo 
vietas, kontroliuoti paslaugų kai-
nas“.

Pliusas: Padidino valdininkų 
skaičių, Savivaldybės administra-
cijoje pristeigė naujų etatų, o ir sta-
tistika iš Darbo biržos – džiuginan-
ti, 2011 m. darbo neturėjo apie 12,8 
proc. gyventojų, pernai – 7,4 proc. 

Pliusas: „Griežtai reguliuojame 
ir kontroliuojame viešųjų paslaugų 
kainas“ – 2014 m. pakėlė komuna-
linių atliekų rinkliavos mokestį, su-
rinkta daugiau nei 2 mln. litų dau-
giau nei reikia išlaidoms padengti. 
Komunalinių atliekų rinkliavos 
įvedimo istoriją, „Gargždų šva-
ros“ darbą su gyventojais galima 
būtų pavadinti „Tūkstančio ir vie-
no skundo“ pasaka. Tūkstantis šiuo 
atveju – gerokai mažesnis skaičius, 
nei yra iš tiesų.

Trupiniai dar ne pyragas
Antras punktas. „Sudaryti kuo 

geresnes sąlygas vaikų ir jaunimo 
ugdymui“.

Nežinau, ką sakyti apie paža-

dą, cituoju: „Nuosekliai didinsime 
studijų rėmimo fondą, tobulinsime 
fondo nuostatus, kad visi studen-
tai, atitinkantys kriterijus, gautų 
savivaldybės paramą“. Nuoširdžiai 
jus patikinu, kad informacijos apie 
tokio fondo veiklą ir dalijamus pi-
nigus internete ieškojau gerą valan-
dą. Nežinau, ar ieškoti nemoku, ar 
jie paskelbti negali, bet jokios in-
formacijos nei vietinėje žiniasklai-
doje, nei savivaldybės tinklalapyje 
neaptikau. Taip, taip, galima rasti 
informacijos apie fondo nuostatus, 
apie komisiją, pinigus dalijančią, 
bet žinių apie remiamus studentus 
rasti nepavyko. Nurašykime tai pa-
sakos miglai iš serijos nei nuogas, 
nei apsirengęs ir patikėkime, kad 
studentai dešimtimis į savivaldybę 
eina, stipendijomis nuo 100 iki 250 
litų savo sąskaitas kiekvieną mėne-
sį pildo, juk žadėjo!

Tiesa, ir be google aišku, kad 
socialdemokratų pažadas pabaigti 
renovuoti visas Klaipėdos rajono 
mokyklas, darželius ir papildomo 
ugdymo įstaigas taip ir liko netesėtas. 
Įstaigų, kurios laukia renovacijos, 
dar ne viena, vadinasi, auksinės žu-
velės politikams pagauti nepavyko...

Savo pasakoje rinkėjams soci-
aldemokratai prieš ketverius metus 
taip pat pasakojo apie kokybišką 
sveikatos apsaugą ir kokybiškas 
paslaugas, geresnes kaimo žmonių 
gyvenimo sąlygas, remiamą poli-
ciją ir gaisrininkus, aplinkos taršos 
mažinimą, išplėstą gatvių apšvieti-
mą ir kitas istorijas. Faktas, kad po 
trupinį šio to valdantiesiems pavy-
ko nuveikti, bet juk trupiniai dar ne 
pyragas, tiesa?

Kine kaip valdžioje
Pavyzdžiui, jų deklaruotas 

tikslas (šeštas punktas) sudaryti 
geresnes sąlygas žmonių kultūri-
nei saviraiškai aptakus, o siekis 
spartinti kultūros namų renovaci-
jos programos įgyvendinimą tik 
vos vos pajudėjęs pirmyn. Vien 
ko vertas pavyzdys, kad kone už 
3 milijonus litų renovuoto kino te-
atro „Minija“projektas vis stringa. 
Galėjęs būti puikiu naujos rinkimų 
kampanijos masalu, šis projektas 

daro gėdą savivaldybei ir valdan-
tiesiems. Nepavyksta nutylėti žmo-
nių kalbų, kad sumanymas rekons-
truoti „Miniją“ didžiąją dalį išlaidų 
padengiant ne iš europinių, o iš mo-
kesčių mokėtojų pinigų socialde-
mokratų merui Vaclovui Dačkaus-
kui – kaip kokie vietiniai Valdovų 
rūmai šviesaus atminimo Algirdui 
Brazauskui. Ir labai brangus pro-
jektas, ir labai nesklandžiai laiko 
ir techninių sprendimų požiūriu 
įgyvendinamas, ir labai daug dis-
kusijų dėl reikalingumo keliantis. 
Šiaip ar taip, apmaudu, juk tas pa-
galiau baltutėlis, gražutėlis pastatas 
miesto centre, kaip ta miegančioji 
gražuolė iš pasakos, vis nesulaukia 
ją įsimylėjusio princo bučinio. Pas-
tatas yra, įranga supirkta, nauji eta-
tai patvirtinti, gargždiškiai laukia 
kino, bet dokumentai teberuošiami, 
klaidos tebetaisomos, užsakytos 
įrangos tebelaukiama, o atidarymo 
data vis atidėliojama – nuo rugsė-
jo 1-osios iki Kalėdų, nuo Kalėdų 
iki metų kitų. „Minijos“ kino teatro 
tvarkymo pavyzdys apskritai labai 
aiškiai iliustruoja valdančiųjų dar-
bą, įpročius ir kompetenciją. Norite 
sužinoti, kaip dirba mūsų valdžia? 
Įsigilinkite į šią istoriją. Taip ir pa-
našiai dirbama visose srityse. Nu-
braukus emocijas ir žvilgtelėjus į 
skaičius, šie irgi iškalbingi. Į kino 
teatrą investuota apie 2,8 mln. Lt 
(iš ES – per 760 tūkst. Lt.) O atli-
kus visus skaičiavimus ir suvokus, 
kad investicijos atsipirks „nieka-
da“, politikai prabilo, kad tai ne 
ekonominis, o socialinis projektas. 
Esą mažesnes pajams gaunantiems 
žmonėms irgi reikia kino, mat 
Gargžduose bilietai į kiną kainuos 
šiek tiek mažiau nei Klaipėdoje.

Aš kiną mėgstu. Tik nesupran-
tu, kodėl visiems Klaipėdos rajone 
vykstantiems įdomesniems kultūri-
niams renginiams vos vos iškrapš-
toma 70 tūkstančių litų per metus, 
o štai kinui mostelėjama pora mi-
lijonų. Užgaida? Ne, mūsų politikų 
interpretacija išradinga – socialinis 
projektas. 

Tikri iliuzionistai tie mūsų so-
cialdemokratai, veikia puikiai – pa-
gal klasikinius pasakoms ir geram 
kinui keliamus kriterijus.

Didžiųjų metų švenčių išva-
karėse Klaipėdos rajono poli-
cijos komisariate lankėsi me-
ras Vaclovas Dačkauskas  bei 
Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčios klebonas kanaunin-
kas Jonas Paulauskas. Svečiai 
pasveikino su šventėmis bei 
padėkojo už darbą. Padėkos 
raštai už sąžiningą savo parei-
gų vykdymą įteikti Kriminalinės 
policijos tyrėjams Astai Jocie-
nei ir Erikai Pocienei, Viešosios 
policijos skyriaus Prevencijos 
poskyrio tyrėjams Tomui Kaz-
lauskui ir Gintautui Kundro-
tui bei Operatyvaus valdymo 
grupės vyresniajam budėtojui 
Aleksandrui Suško.

* * *  
Neseniai baigėsi šių metų 

Klaipėdos rajono mažų mies-
telių krepšinio varžybos. 
Šiemet varžybose dalyvavo 15 
komandų iš įvairių zonų. Čem-
pione tapo Endriejavo krepši-
nio komanda, kuriai vadovavo 
Petras Puidokas. 

* * *
Pasirašyta fi nansavimo su-

tartis – netrukus bus pradėtas 
modernizuoti Žadeikių skyriaus 
pastatas, kuriame įsikūrę Vei-
viržėnų kultūros centro Žadei-
kių skyrius ir Jono Lankučio 
viešosios bibliotekos skyrius. 
Projektui įgyvendinti iš Lietu-
vos aplinkos apsaugos inves-
ticijų fondo skirti 536446 litai. 
Už šias lėšas bus apšiltintos 
išorės sienos, atlikta stogo re-
konstrukcija, atnaujinta šildymo 
sistema, išvalyti natūralaus vė-
dinimo kanalai bei apšiltintos 
pirmojo aukšto grindys. 

* * *
Dar prieš trejus metus Dovi-

lų miestelio pakraštyje, šalia 
karjerų, esanti teritorija dir-
vonavo. Sakoma, dideli darbai 
prasideda nuo mažo žingsne-
lio. Panašiai atsitiko ir su minė-
ta apleista teritorija. Iš pradžių 
Dovilų bendruomenės pirminin-
kės Šarūnės Petruškevičienės 
bei seniūnės Nijolės  Ilginie-
nės iniciatyva minėtoje terito-
rijoje buvo pasodinta pušaičių. 
Vėliau parengtas projektas, 
gautas fi nansavimas ir įrengta 
vaikų žaidimų aikštelė. Gargž-
diškiai, ypač mažieji, ypač pa-
mėgo šią žaidimų aikštelę, joje 
niekada netrūksta lankytojų.  
Visai neseniai bendruomenės, 
seniūnijos bei rėmėjų pastan-
gomis įrengta aktyvaus poilsio 
zona pasipildė septyniais 
naujais treniruokliais. Beje, 
ateityje planuojama sutvarkyti 
visą karjerų teritoriją, kuri tuo-
met galės pretenduoti į puikią 
gargždiškių laisvalaikio pralei-
dimo vietą. 

* * *
Žiemos neprimenantis oras 

Naujųjų metų ir euro įvedimo 
pradžią netrukdė pažymėti 
džiugiai. Naujųjų metų fejer-
verkus žmonės šaudė rūke. 
Gargžduose prie gražiosios 
eglės prieš vidurnaktį susirin-
ko gana daug žmonių, kaip ir 
kasmet. Bažnyčios  varpams 
išmušus dvyliktą valandą, fe-
jerverkai dar pokšėjo kone pus-
valandį. Iš pat pradžių dar buvo 
įmanoma fejerverkų švieseles 
įžvelgti, o vėliau pačių fejerver-
kų paskleisti dūmai paskandino 
eglės aikštę giliame rūke.
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Septynios 
Lietuvos
dienos

Viktorija EIROŠIENĖ

Gyvename visuomenėje, 
kuri nuolat diktuoja savas 
taisykles. Gyvename nuolat 
skubėdami ir net nesusimąsty-
dami paklūstame joms. Regis, 
dažnas sutiktų, jog svarbiausia 
ugdyti savyje vertybes, kurios 
atlieptų ir gyvenimo būdą, 
tačiau nenustoti šypsotis ir 
vadovautis savo, o ne kitų pri-
mestais stereotipais yra tiesiog 
būtina kiekvienam iš mūsų.

Tadas Grundulas – įdomi 
asmenybė. Įžvelgusi, jog šis 
šaunus vyras tikrai turės ką 
papasakoti, klausėme jo apie 
vertybes, patriotiškumą bei 
miesto vaizdą jo akimis.

Paklausus, kuo Tadas užsiima 
gyvenime, jis nevyniodamas žo-
džių į vatą sako: „Esu baigęs Klai-
pėdos universitetą. Statybos inžine-
rijos bakalauro kvalifi kacinį laipsnį 
ir dirbu konstruktoriumi fi rmoje 
UAB „Vakarų architektūra“. Taip 
pat esu politikas, atstovaujantis 
partijai „Tvarka ir teisingumas“ bei 
kultūrizmo klubo „Viktorija“ spor-
tininkas“. 

Kaip matyti, pašnekovas ne iš 
kelmo spirtas – turi pakankamai 
veiklos ir įvairių užsiėmimų. O po 
užimtos darbo savaitės savaitga-
liais Tadas mėgsta ilgiau pamiegoti 
ir ramiai leisti laiką: žiūrėti fi lmus 
ir pokalbių laidas, klausytis muzi-
kos, keliauti po pasaulį ir... domėtis 
naująja pasaulio tvarka.

Šiek tiek pakalbėję apie laisva-
laikį ir darbą, perėjome prie kiek 
rimtesnių klausimų. „Labai gaila, 
kad Lietuvoje tokia didžiulė emi-
gracija. Svetur išvykę žmonės ne 
iš gero gyvenimo, o padėti sau ir 
kitiems likusiems Lietuvoje. Kad 
ir kas benutiktų, šie žmonės yra 
savo šalies patriotai. Galime jais 
pasidžiaugti ir didžiuotis savimi, 

kad mes mylime savo Tėvynę, ją 
giname ir tempiame sunkią naštą 
su broliais tautiečiais. Manau, šios 
savybės yra svarbiausios patriotui, 
– kalbėdamas Tadas užsimena apie 
vertybes ir patriotizmą. – Didelė 
kelionė prasideda nuo vieno mažo 
žingsnio. Tas žingsnis prasideda 
nuo dalyvavimo miestelio savival-
dos politikoje. Reikia būti šeimi-
ninku savame kieme.“  

Ir iš tiesų, kas gi nesutiktų su 
taip entuziastingai nusiteikusio 
Tado mintimis? Tokių, ko gero, ne-
būtų, o jeigu ir būtų, tai mažuma. 
Tie, kurie galbūt nejaučia didelės 
meilės savo tėvynei, savo kraštui. 
Galu gale – savo miestui. Prie tokių 
žmonių tikrai nepriskirtume mūsų 
pašnekovo, mat ne tik jo nuosta-
tos, bet ir visa povyza byloja, jog 
jis – neeilinė asmenybė. O tokių 
mūsų kraštui ir reikia. Šitaip befi lo-
sofuodami su Tadu, klausėme, ko-
kia jo nuomonė apie mūsų mylimą 

miestą Gargždus. „Mūsų miestelis 
nuostabus. Turime daugybę puikių 
specialistų miesto ligoninėje. Gerų 
pedagogų daugybėje darželių ir 
mokyklų. Netrūksta sporto klubų 
ir kultūrinės veiklos. Tačiau ma-
nau, jog mums reikia keisti požiū-
rį į savo miestą. Jis nebėra vienos 
gatvės pravažiuojamas miestelis su 
keletu namų. Jame dabar gyvena 
apie 17 tūkst. gyventojų ir skaičius 
nuolat auga. Teritorijoje veiklą vys-
to tarptautinės korporacijos, tokios 
kaip „Hidrostatyba“, „Ruukki“, 
„Litana“ ir kitos. Gargždai turi savo 
teismo rūmus, policiją ir Klaipėdos 
rajono savivaldybės bazę. Mūsų 
futbolo komanda žaidžia Lietuvos 
futbolo A lygoje. Manau, mes tu-
rime kuo didžiuotis. Apmaudu, ta-
čiau mūsų miesteliui trūksta „fun“. 
Gargždų slėnis pasiilgo šokių ir 
festivalių, kino teatras – žiūrovų, o 
sportas – apdovanojimų ir titulų...“ 
– su užsidegimu dėsto Tadas.

Pro ausis nepraslydo ir faktas, 
jog Tadas – politikas. Klausiame, 
kokie, jo nuomone, žmonės turėtų 
sėsti prie politikos vairo. Jaunas 
vyras susimąstė ir pasiremdamas 
savo pavyzdžiu atsakė: „Gyveni-
me vadovaujuosi posakiu: „Dirbk 
žmogui, o ne profesijai“. Politiko 
profesija – šventas reikalas atsto-
vauti tautos interesams. Dirbti jos 
labui. Būti lyderis, kuris reikalin-
gas žmonėms. Taigi, miesto savi-
valdą turi sudaryti žmonės, kurie 
turi tikslą, savo nuomonę ir yra 
sąžiningi.“

Iš tiesų nieko nei pridėsi, nei 
atimsi. Tadas savo mintis dėsto aiš-
kiai, užtikrintai, drąsiai ir prieš at-
sakydamas labai gerai pasveria už 
ir prieš, tad akivaizdu, jog puoselė-
ja ne tik patriotiškumą savo šaliai, 
bet ir asmenines vertybes. Kokios 
jos? Pašnekovas tarsteli: „Mano 
puoselėjamos vertybės paprastos: 
pirma, aš – lietuvis. Puoselėjami 
šalies turtai yra žemė ir vanduo, 
šeima ir dora. Jos svarbiausios 
man, nes asmenybė susidaro iš 
vertybių. Tobulindamas save va-
dovaujuosi šia citata: „Be humble. 
Be hungry. And always be the har-
dest worker in the room“ – Dwayne 
„The Rock“ Johnson. O lietuviškai: 
„Tyli kiaulė gilią šaknį knisa.“

Ar daug tokių tylių kiaulių su-
tinkame savo gyvenime? Galbūt... 
Galbūt ir ne... Tačiau svarbiausia 
tai, kokie esame patys ir  kokias 
vertybes puoselėjame ugdydami 
savo asmenybę. Pokalbis su cha-
rizmatiškuoju Tadu puikiai atsklei-
džia, ko turėtume siekti, norėdami 
tapti tikrais savo šalies patriotais 
bei nepailstamai didžiuotis savo 
miestu. 

O artėjančių švenčių proga Ta-
das šypsodamasis gargždiškiams 
linki Naujųjų  metų išvakarėse 
apmąstyti, ko buvo tikėtasi per 
praėjusius metus ir kas buvo įgy-
vendinta. Ir ko tikėtis iš kitų metų. 
Nebijoti svajoti ir svajoti garsiai, 
nes svajonės pildosi...

TADAS GRUNDULAS: 
„DIDELĖ KELIONĖ PRASIDEDA 
NUO VIENO MAŽO ŽINGSNIO“Naikintuvai. Saugoti 

Baltijos šalių oro erdvę į 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
aviacijos bazę Šiauliuose 
sekmadienį atvyko keturi 
Italijos oro pajėgų naikin-
tuvai. 

* * *
Tragedija. Nors į kie-

kvieno mūsų namus pa-
sibeldė gražiausios metų 
šventės, net gamta pasi-
dabino ir medžius papuo-
šė šerkšnu bei žmonėms 
pažėrė daug žiemos malo-
numų, Lietuvoje nesiliauja 
tragedijos. Sekmadienio 
popietę visus sukrėtė žinia 
apie laidos „TV Pagalba“ 
žurnalistės Viltės Stanku-
tės-Butkienės nužudymą. 
Kauno policija praneša, jog 
žurnalistės namuose rasti 
jos bei Giedriaus Pavasa-
rio palaikai su durtinėmis 
žaizdomis. Įtariama, kad 
nusikaltimą iš pavydo ga-
lėjo įvykdyti Nerijus Kalau-
šis – vyras, kuris pusmetį 
gyveno su žurnaliste. Šiuo 
metu tebevyksta dvigubos 
žmogžudystės tyrimas. 

* * *
Rinkimai. Ekonomistė 

Aušra Maldeikienė ren-
giasi dalyvauti rinkimuo-
se į Seimą 2016-aisiais 
metais. Garsi ekonomistė 
ketina dalyvauti kaip nepri-
klausoma kandidatė. „Aš 
eisiu į politiką kalbėti apie 
rūpesčius tų, kurie išlaiko 
senukus. Apie dirbančias 
jaunas šeimas ir jų proble-
mas. Ir apie tą visuomenės 
grupę, kuriai sunkiausia, 
tačiau kurios  valdžia ne-
prisimena, nes ji neturi 
balso. Apie vaikus“, – so-
cialiniame tinkle parašė A. 
Maldeikienė. 

* * *
Iki gyvos galvos. Lie-

tuvoje iki gyvos galvos 
šiemet kali 116 žmonių. 
Nuteistųjų pačia griežčiau-
sia bausme skaičius, deja, 
auga – praėjusiais metais 
tokia bausmė buvo skirta 
111-ai žmonių. 

* * *
Atsisveikiname... Pa-

sibaigė 2014 metai. Kokie 
jie buvo? Kuo įsimins? Ko 
gero, nesuklysime sakyda-
mi, jog kone visam pasau-
liui tai buvo metai, kupini 
įtampos, nesibaigiančių 
krizių, tai vienur, tai kitur 
plykstelėjančių kruvinų 
susirėmimų, peraugančių 
netgi į karinius veiksmus. 
Lietuva – ne išimtis. Akylai 
stebėjome įvykius, baimi-
nomės dėl savo ir artimųjų 
ateities. Deja, neretai bu-
vome pernelyg gąsdinami 
ir todėl gąsdinomės. Vis 
dėlto labiausiai Lietuvai 
2014-ieji įsimins dėl atsis-
veikinimo su nacionaline 
valiuta – litu. Beje, dalis 
žmonių ketina prisiminimui 
pasilikti vieną kitą lito ban-
knotą ar monetą. 

Tadas Grundulas

Nepaisant to, kad daryti 
ilgalaikių prognozių meteoro-
logai nesiryžta, o nuspėti kelių 
mėnesių orus yra ganėtinai ke-
blu, yra tam tikrų ženklų, ku-
riais remiantis galima numaty-
ti šaltą ar šiltą žiemą, ankstyvą 
ar vėlyvą pavasarį.

Visų pirma, meteorologai at-
sižvelgia į saulės aktyvumą, kuris 
buvo prieš kelis mėnesius ir koks 
jis numatomas ateityje. Be to, kli-
mato kaitą ir metines prognozes le-
mia ir seisminiai procesai bei tokie 
reiškiniai kaip šiltnamio efektas.

Pavyzdžiui, 2015-aisiais moks-
lininkai prognozuoja, kad Rusijos 
teritorijoje orai didesnių pokyčių 
neatneš, esą vidutinė temperatūra 
šalyje liks ganėtinai panaši į pas-
tarųjų 20 metų, tiesa, žiemą vi-
dutinė temperatūra gali kristi 1–2 
laipsniais. Pažymima, kad žiema 
Rusijoje labiausia nuskriaus ryti-
nius regionus – čia temperatūra bus 

ganėtinai žema, tačiau skųstis regi-
onas neturėtų – atšiaurios žiemos 
čia nuolatinis palydovas. Gerokai 
labiau nudžiugs vakarinės Rusijos 
dalies gyventojai. Dėl tam tikrų 
klimato pokyčių žiema bus šiltesnė 
nei įprasta.

Meteorologai prognozuoja, kad 
žiema Rusijoje be sniego neapsieis 
ir padengs praktiškai visą teritoriją, 
o sniego dozė taip pat garantuota ir 
rytinei Europos daliai, jo sulauks ir 
Vokietijos bei vidurinės Europos 
teritorijos.

Mokslininkai spėja, kad žiema 
europinėje dalyje ilgai neužsitęs ir 
nebus tokia atšiauri kaip praėjusiais 
metais, tačiau laukiamas ankstyvas 
pavasaris neatneš vien džiugių ži-
nių. Manoma, kad šiemet pirmieji 
pavasario ženklai turėtų sutapti su 
kalendorinio pavasario pradžia, ta-
čiau pats metų laikas užsitęs gero-
kai ilgiau, nei to laukiama. Moksli-
ninkų teigimu, šiltesnis nei įprasta 
kovas nudžiugins didžiąją Europos 
dalį, tačiau vėliau teks nusivilti. 

2015-ųjų gegužės mėnuo bus ganė-
tinai vėsus ir lietingas, o tai moks-
lininkai sieja su seisminiais proce-
sais Azijos regionuose. Apskritai 
meteorologai tvirtina, kad šio regi-
ono seismologiniai procesai ganė-
tinai stipriai išbalansuoja planetos 
klimatologinę situaciją.

Meteorologai sunkiausiai pro-
gnozuojamu periodu laiko vasaros 
metų laiką. 2015-ųjų birželis išliks 
vėsus, orų masės bus panašios į ge-
gužės, todėl Europoje atostogauti 
saulės atokaitoje bus sudėtinga.

Vis dėlto liepą ir rugpjūtį į Euro-
pą užsuks tikroji šiluma – laukiama 
1–3 laipsnių didesnės nei vidutinės 
temperatūros. Mokslininkai tokius 
orus sieja su dažniausiai šiuo laiko-
tarpiu nuo Afrikos žemyno užklys-
tančiomis karšto oro masėmis.

Tačiau, mokslininkų teigimu, 
nuspėti vasaros orus pastarąjį de-
šimtmetį tampa tikru iššūkiu, nes 
dėl klimato kaitos Europoje jau 
nieko nestebina dažnos tropinės 
liūtys, škvalai ar uraganiniai vėjai.

Tokias gamtos stichijas meteo-
rologai prognozuoja ir paskutiniais 
vasaros mėnesiais.

Laukiančių rudens sinoptikai 
nenudžiugins. Prognozuojama, 
kad ruduo 2015-aisiais bus vėsus, 
žvarbus ir itin lietingas. Moksli-
ninkai teigia, kad rudenėjantys orai 
Europos žemyną pasieks anksti, 
jau rugsėjo pradžioje užplūs vėsa. 
Manoma, kad vidutinė temperatūra 
bus 1–2 laipsniais žemesnė nei pas-
taruosius 15 metų. Pirmųjų šalnų 
kitais metais laukiama jau spalio 
pradžioje, taip pat rytinę Europos 
dalį plaus lietus.

Prognozuojama, kad pirmasis 
sniegas iškris taip pat anksčiau nei 
įprastai, kitų metų žiema sunkiau-
siai gali smogti Rusijos rytiniams 
regionams.

Mokslininkai teigia, kad metai 
nebus itin prasti ūkininkams, atvirkš-
čiai, ankstyvas pavasaris ir saulėti 
paskutiniai vasaros mėnesiai leis už-
auginti pakankamai gausų derlių.

Alfa.lt

ORAI 2015-AISIAIS: ANKSTYVAS 
PAVASARIS IR ITIN ATŠIAURUS RUDUO



5ž , žGARGZDU  KRASTASPENKTADIENIS 2 SAUSIO 2015 NAUJIENOS

Vita VĖLYVYTĖ

Naujus metus Klaipėdos 
rajone veikiantys politikai pa-
sitinka gana tiksliai žinodami, 
kas bus jų konkurentai kovo 
1-ąją vyksiančiuose savivaldy-
bės tarybų rinkimuose. Tar-
pušvenčiu Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) ir vietinės kie-
kvienos savivaldybės rinkimų 
komisijos iš kandidatų baigia 
rinkti dokumentus, kuriuos 
privalu pateikti siekiant daly-
vauti vietos rinkimuose.

Pirmieji paskelbti savo kandi-
datų sąrašą suskubo Tėvynės Są-
jungos-Lietuvos krikščionių demo-
kratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos 
rajono skyriaus vadovai. Iki gruo-
džio 31-osios Klaipėdos rajone 
rinkimų komisijai dokumentus pri-

statė ir socialdemokratai, Žemaičių 
partijos atstovai, taip pat – partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ Klaipėdos 
rajono skyrius. Kandidatų sąrašai, 
jų biografi jos, pajamų deklaracijos, 
viešų ir privačių interesų deklara-
cijos viešai skelbiamos internete, 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
interneto tinklalapyje www.vrk.lt.

Pareiškinius dokumentus  – są-
rašus savivaldybių, kuriose bus ke-
liami kandidatų sąrašai (nariai ir/ar 
merai); sumokėto rinkimų užstato 
patvirtinimo ir kitus dokumentus 
– partijos VRK pradėjo teikti nuo 
gruodžio 6 d. Juos pateikti arba pa-
teiktus dokumentus papildyti buvo 
galima iki gruodžio 29 d. Savival-
dybių rinkimų komisijoms kandi-
datų sąrašai ir kandidatų pareiški-
niai dokumentai turės būti pateikti 
vėliausiai iki 2015 m. sausio 15 d. 
17 valandos, tačiau jau sausio 20-
ąją kiekvienas sąrašas VRK turės 

pateikti juos palaikančių rinkėjų 
parašus. Patikrinus parašus, kan-
didatai bus registruojami dalyvauti 
rinkimuose. Planuojama, kad kan-
didatų sąrašų rinkimų numeriai 
paaiškės sausio 26 ar 27 d., kai 
bus traukiami burtai. Ofi cialius ir 
galutinius kandidatus ir kandidatų 
sąrašus VRK paskelbs sausio 30 d.

Į rinkimus – nepilnu sąrašu
Įstatymas leidžia partijoms į 

kandidatų sąrašą įtraukti dvigubai 
tiek žmonių, kiek yra vietų savival-
dybės taryboje. Klaipėdos rajono 
rinkėjai rinks 27 tarybos narius, 
todėl maksimaliai nuo partijos į ta-
rybą gali kandidatuoti 54 žmonės.

Tačiau surinkti visą sąrašą kan-
didatų kol kas pavyko tik dviem 
dokumentus užregistravusioms 
partijoms – TS-LKD ir partijai 
„Tvarka ir teisingumas“.

Socdemai Klaipėdos rajono 

rinkėjams siūlo pasirinkti vos iš 33 
kandidatų sąrašo, Žemaičių partija 
po savo vėliava surinko 50 kandi-
datų pavardžių.

VRK ofi cialiai skelbia keturias 
kandidatų į Klaipėdos rajono mero 
postą pavardes. Tiesioginiuose 
mero rinkimuose tikrai dalyvaus 
partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
kandidatas Sigitas Karbauskas, 
socdemų atstovas Vaclovas Dač-
kauskas, konservatorius Česlovas 
Banevičius ir Vaclovas Macijaus-
kas, kurį iškėlė Žemaičių partija. 

Nors ofi cialiai dar neskelbiama, 
tačiau iš pareiškimų viešoje erdvėje 
aišku, kad į mero postą Klaipėdos 
rajone kandidatuos ir dvi moterys. 
Audronė Balnionienė sieks mero 
posto nuo liberalų, o Andželika Ša-
kinienė bus kandidatė nuo Darbo 
partijos.

Rajone 6, šalyje – 500 kandidatų
VRK skelbia, kad partijos bei 

rinkimų komitetai savivaldybių 
rinkimų komisijoms iš viso pateiks 
apie pusę tūkstančio kandidatų są-
rašų, į kuriuos bus įrašyta apie 14–
15 tūkst. kandidatų. Taip pat lau-
kiama, kad bus pateikti pareiškiniai 
dokumentai užregistruoti apie 500 
kandidatų į merus.

Visose 60-yje savivaldybių 
dėl tarybų narių mandatų varžysis 
trys partijos – Liberalų sąjūdis, 
Socialdemokratų partija ir Tėvy-
nės sąjunga-Lietuvos krikščionys 
demokratai. 58-iose savivaldybėse 
konkuruos Darbo partija bei par-
tija „Tvarka ir teisingumas“, 52-
ose – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga, 32-ose – Lietuvos laisvės 
sąjunga (liberalai), 13-oje – Lie-
tuvos lenkų rinkimų akcija. Kitos 
penkiolika politinių partijų savo 
kandidatų sąrašus kels nuo vienos 
iki septynių savivaldybių.

BŪSIMŲ POLITIKŲ SĄRAŠAI VIEŠINAMI PRIEŠ 
PAT NAUJUS MET US

Artėjant euro įvedimui Lie-
tuvos paštas dar kartą primena 
svarbiausią informaciją, kurią 
litus į eurus paštuose ketinan-
tys išsikeisti gyventojai turėtų 
įsiminti dar prieš apsilankyda-
mi pašte.

Nuo 2015 metų sausio 2 die-
nos litus į eurus gyventojai galės 
išsikeisti ne visuose, o 330-yje 
paštų. Vienuose iš jų valiutą keis 
pašto darbuotojai, kituose nusta-
tytomis valandomis dirbs mobi-
liosios komandos. Valiutos keiti-
mo operacijos bus atliekamos tik 
paštuose. Pasitikrinti paštų, ku-
riuose bus keičiami litai į eurus, 
sąrašą ir valiutos keitimo laiką 
galima Lietuvos pašto interne-
tinėje svetainėje www.lietuvos-
paštas.lt arba paskambinus infor-
macijos telefonu 8 700 55400.

Pasak Lietuvos pašto Pašto 
tinklo tarnybos direktorės Ingos 
Dundulienės, gyventojai būtinai 
turėtų įsidėmėti, kad pinigai bus 
keičiami tik paštuose, o vienos 
litų keitimo į eurus operacijos 
metu bus galima išsikeisti iki 3 
452,80 Lt arba 1 000 Eur sumą.

„Nei namuose, nei gatvėje li-
tai į eurus nebus keičiami. Jokie 

pašto ar banko atstovai nesilan-
kys gyventojų namuose, viešose 
vietose ir nesiūlys išsikeisti va-
liutą. Litus į naująją valiutą gy-
ventojai galės išsikeisti tik 330-
yje paštų, taip pat kai kuriose 
kredito unijose, komercinių ban-
kų ir Lietuvos banko skyriuose. 
Valiuta paštuose bus keičiama 
nemokamai 60 kalendorinių die-
nų, t. y. iki kitų metų kovo 1 die-
nos“, - teigia I. Dundulienė.

Lietuvos pašto Pašto tinklo 
tarnybos direktorė taip pat pri-
mena, kad bendradarbiaujant 
su Policijos departamentu litus 
į eurus keičiančiuose paštuose 
bus sustiprintas saugumas. Čia 
nepertraukiamai budės ne ma-
žiau kaip po vieną policijos pa-
reigūną, taip pat bus užtikrintas 
saugus pinigų vežimas policijos 
transporto priemonėmis į paštus 
ir iš jų.

AKTUALI INFORMACIJA LITUS 
Į EURUS PLANUOJANTIEMS 

KEISTI PAŠTUOSE
Bendrovė, siekdama visapu-

siškai pasirengti sklandžiam euro 
įvedimui ir valiutos keitimui paš-
tuose, pakoregavo paštų darbo 
laiką. Gruodžio 30 d., 31 ir sausio 
1 dienomis visi paštai nedirbs, o 
sausio 2-4 dienomis paštai dirbs 
ilgiau nei įprasta. Nors gruodžio 
30 dieną paštai nedirbs, tačiau iš 
siunčiamųjų laiškų dėžučių laiš-
kai bus surenkami, o laiškininkai 
pristatys prenumeratą ir neregis-
truotąsias siuntas.

„Paštai klientams duris atvers 
sausio 2 dieną. Šiuo metu atnau-
jiname informacines sistemas ir 
atliekame kitus parengiamuosius 
darbus, siekiant kruopščiai pasi-
ruošti darbui su naująja valiuta 
ir nemokamam litų keitimui nuo 
sausio 2 d. Tiesa, norime dar kar-
tą gyventojams priminti, kad litų 
į eurus keitimo paslaugą Lietu-
vos paštas vykdys iki šių metų 
kovo 1 dienos. Taigi raginame 
gyventojus susiplanuoti savo ap-
silankymus paštuose, atsižvelgti į 
galimus didesnius nei įprasta kli-
entų srautus pirmosiomis sausio 
mėnesio dienomis ir taip išvengti 
eilių.“, - sako I. Dundulienė.

Daugiau informacijos apie 
litų į eurus keitimą paštuose – 
internetinėje  svetainėje www.
lietuvospaštas.lt arba telefonu 
8 700 55 400.

Akcinė bendrovė Lietuvos 
paštas – tankiausią pašto paslau-
gų teikimo vietų tinklą turinti 
bendrovė šalyje. Lietuvos paštas 
teikia pašto, logistikos ir fi nansi-
nio tarpininkavimo paslaugas.

ATVIRAME 
JAUNIMO CENTRE 

BUS IR LAUKO 
ESTRADA, IR ŠOKIŲ 

AIKŠTELĖ
Savivaldybės administracijos direktorius Č. Banevičius Vil-

niuje pasirašė projekto „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų 
mieste“ įgyvendinimo sutartį. Finansinė parama iš Europos eko-
nominės erdvės fi nansinio mechanizmo sieks 724 tūkst. Lt.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi LR fi nansų 
ministro įsakymu patvirtintomis 2009–2014 m. Europos ekonominės er-
dvės ir Norvegijos fi nansinio mechanizmų, programų ir projektų fi nan-
savimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-515 „Dėl lėšų skyrimo Eu-
ropos ekonominės erdvės fi nansinio mechanizmo programos LT05 „Ri-
zikos grupės vaikai ir jaunimas“ projektams fi nansuoti“, parengė ir su 
programos operatoriumi bei Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 
suderino projekto „Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“ pa-
raiškos įgyvendinimo sutartį.

Projekto vykdytojui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai 
– skiriama iki 724 411,70 Lt, iš kurių iki 615 749,94 Lt yra paramos ir 
108 661,76 Lt bendrojo fi nansavimo lėšos. Savivaldybė įsipareigoja skirti 
projektui įgyvendinti ne mažiau kaip 10 proc. lėšų (80 490,19 Lt).

Kaip informavo Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo 
ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja V. Kazlauskienė, planuojama 
sukurti Gargždų atviro jaunimo centro materialinę bazę − atlikti patalpų 
remontą, sutvarkyti teritoriją, įrengti lauko estradą ir šokių aikštelę, įsigyti 
reikalingos įrangos. Taip pat dalį lėšų skirti mokymams, konferencijoms. 
Projektas bus įgyvendintas per dvejus metus, pirmieji darbai prasidės jau 
šį mėnesį.

Savivaldybės inf.

Mus rasite 
www.facebook.com/gargzdu.

krastas  
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Viktorija EIROŠIENĖ

Egidijus Gubinas – fi loso-
fas, keliautojas, astropsicholo-
gas, numerologas, chiroman-
tas, skaito paskaitas, paremtas 
vedine išmintimi ir šiuolaikine 
psichologija, konsultuoja bei 
pataria gyvenimiškais klausi-
mais. Paskaitose dalijasi savo 
išgyvenimais ir šventųjų bei 
šventraščių išmintimi. Šiuo 
metu papildomai gilina žinias 
keliose lektoriaus ir fi losofo 
O. V. Ruzovo mokyklose: mo-
kymo centre, ruošiančiame 
konsultantus šeimos kūrimo 
ir gyvenimo klausimais, bei 
Bengališkos astrologijos, chi-
romantijos ir numerologijos 
mokykloje. Taip pat turi edu-
kologijos bakalauro laipsnį ir 
mokytojo kvalifi kaciją.

Ši neeilinė  asmenybė į mūsų 
akiratį pakliuvo todėl, jog jau ne 
pirmą kartą atvyksta į Gargždus ir 
vietiniams žmonėms skaito paskai-
tas apie gyvenimo ir Visatos dės-
nius.

– Kaip žmonės šiandien la-
biausiai sau kenkia ir kaip nuo to 
apsisaugoti?

– Viskas prasideda nuo mūsų 
sąmoningumo. Nuo suvokimo, kas 
mes tokie esame. Jeigu mes save 
įsivaizduojame tik kaip kokią nors 
medžiagą, kaip vartotoją, tiesiog 
viską imame iš eilės, tai kas mums 
yra siūloma.

Žmogaus intelektas yra tada, kai 
jis renkasi. Jis negyvena tiesiog iš 
inercijos, jis svarsto tam tikrus pa-
sirinkimus, kuriuos atlieka ne vado-
vaudamasis jausmais – patinka, ne-
patinka, o jau savo intelektu. Padėti 
būtent ir gali švietimas, kuris ugdo 
žmonių intelektą. Juk viena iš mūsų 
kančios formų yra neišmanymas 
arba nežinojimas. Tačiau švietimo 
įstaigos ne visada atlieka pagrindi-
nę funkciją. Galbūt todėl, jog nėra 
praėję pragmatiškumo tose žiniose, 
kurios yra pateikiamos mums. To-
dėl kiekvieno žmogaus pagrindinis 
principas turėtų būti, kaip gyventi 
praktiškai.

– Viename interviu esate mi-
nėjęs, jog kūną nuodija blogas 
maistas, o sielą – neigiama, netin-
kama informacija. Pakomentuo-
kite plačiau.

– Godumas šiandien jau padarė 
savo darbą. Nieko nebėra tikro. Net 
eidamas į parduotuvę, nuolat turi 
žiūrėti, skaityti produkto sudėtį. 
Nyksta tikrosios vertybės... Tai at-
sispindi ir tarpusavio santykiuose, 
tai liečia ir patį verslo sektorių. Juk 
verslas turėtų tarnauti žmogui, ta-
čiau šiandien jis žiūri, kaip daugiau 
paimti iš to žmogaus.

Rytų fi losofi joje maistas yra 
skirstomas į dorybės ir aistros ener-
giją. Dorybingas maistas yra tas, 
kuris atėjo be prievartos. Viskas 
šioje Visatoje turi energiją, taip pat 
ir maistas. Jeigu maistas būna pa-
siektas kažkokiu kitokiu būdu, jis 
gali būti sukaupęs netinkamą ener-
giją, kuri gali mus veikti. Pavyz-
džiui, jeigu moteris su meile kepa 
savo vyrui bandeles ar pyragą – jo 
nuotaika pakylėta, puiki. Tačiau jei-
gu mes nusiperkame iš parduotuvės 

maistą, kurį gamina darbuotojai, 
nuolat engiami savo viršininkų, – 
nuotaika jau visai kitokia... Tie da-
lykai yra nematomi, bet suvalgome 
ir tuos produktus, ir tą energiją. Tas 
pats ir su aplinka. Išėjus į kokį nors 
pušyną – nuotaika puiki, tačiau nu-
ėjus į prekybos centrą – mūsų nuo-
taika jau krenta... Tos energijos mes 
taip pat nematome, bet ją jaučiame. 
Tas pats vyksta ir su  maistu. 

Mūsų sielą nuodija negatyvi 
informacija. Žinoma, šiandien mes 
nesame nuo jos apsaugoti. Tačiau 
mūsų pasaulėžiūrą nuolat kažkas 
formuoja. Šiandien yra daug tokių 
žmonių, kurie mano, jog per tele-
viziją nuolat yra sakoma tik tiesa. 
Tokiems žmonėms informacijos 
šaltiniu tampa tik televizorius. Tad 
jeigu žmogus visą gyvenimą žiūri 
televizorių, skaito laikraščius, ben-
drauja tik su tam tikro rato žmonė-
mis, jis negali pakilti aukščiau tos 
informacijos. Todėl universitetuose 
ar kitose intelektualinėse erdvėse 
yra ugdomas kritinis mąstymas. 
Jeigu jo nėra, mes negalime gauti 
žinių. Sąmoningo žmogaus prigim-
tis – žinojimas. Tačiau maitindami 
vien protą, galutinio pasitenkinimo 
taip pat negauname. Vadinasi, rei-
kia ir tų sąmoningų žinių. Būtent 
to, kas ugdo mūsų vidinį gyvenimą. 
Gaudami tų žinių, pripildome savo 
gyvenimą pilnatvės jausmu. Kai tik 
pradedi ieškoti ryšio su savo vidi-
niu pasauliu – jautiesi geriau... Tai 
ir būtų sielos maistas – kas turtina 
vidinį mūsų gyvenimą – tai medita-
cija arba malda, kai ieškome ryšio 
su savo vidumi, su savo sąžine...

– Daugelis žmogui rūpimų 
atsakymų į klausimus yra šalia. 
Kaip juos pamatyti, įsiklausyti į 
teikiamą Visatos informaciją?

– Kad kažką išgirstume ar su-
voktume, reikia apsivalyti. Arba 
surasti tokį žmogų, kuris jau girdi 
tą balsą. Tačiau šis kelias yra ganė-
tinai sudėtingas ir nepaprastas...

Aš pats nuolat eksperimentuoju: 
kas tas balsas? Kur jis veda? Pa-
vyksta išgirsti, į kurią pusę pasukti... 
Mūsų vidinis balsas – lyg navigaci-
ja. Gyvūnai tą vidinį balsą turi, nes 
jie žino kur skristi, kur susimedžio-
ti sau grobį ir t. t. Jie girdi, bet mes 
pradedame girdėti tik tada, kai pra-
dedame eiti į savo vidų... Vienas iš 
kelių – proto nuraminimas. Tačiau 
jį nuraminti kažkokiomis materia-
liomis priemonėmis būtų labai sun-
ku. Todėl reikia užsiimti tam tikra 
praktika, kuri būtų artima pačiam 
žmogui. Reikia eksperimentuoti, 
bandyti, ieškoti tam tikros erdvės ir 
būti tarp atitinkamų žmonių. 

Kalbant apie dvasinį vadovą, 
šiandien šis klausimas yra ganėtinai 
klampus, painus. Kyla klausimų: 
kas tas dvasinis mokytojas? Kaip 
jį surasti?.. Anksčiau tie mokytojai 
būdavo arčiau mūsų ir mums būda-
vo lengviau prie jų prieiti. Šiandien 
tai tampa netgi popkultūros reiški-
niu, kai atvažiuoja įvairūs moky-
tojai iš kitų šalių. Su tuo žmogumi 
taip pat reikia rasti kontaktą... Tad 
vaizdžiai skambantis teiginys, jog 
kai mokinys pasiruošęs – atsiranda 
mokytojas, yra sudėtingas... Ir ne 
visada lengvai paaiškinamas. Tai 
nėra paprastas darbas, nes žmonės 
labai pasiduoda jausmams. Reikia 
pažiūrėti, ar tai nėra suvaidinta... 
Jeigu mes tik prašome savo vidaus, 

jis mus būtinai kažkur nukreipia. 
Todėl reikia eksperimentuoti ir ne-
pasiduoti tai popkultūrai, nes žmo-
nės seka paskui minią. Tačiau mes 
kiekvienas turime pereiti kažkokias 
pamokas: vieniems jos trunka il-
giau, o štai kitiems – trumpiau. 

– Kas turėtų būti svarbiausia 
kiekvienos šeimos gyvenime?

– Svarbiausia – vertybės. Jų 
puoselėjimas. Pačios svarbiausios 
vertybės yra ištikimybė, pagarba, 
pasitikėjimas. Tokių vertybių puo-
selėjimas šeimą padaro tvirtą.

Meilės mes nevaldome: ji gali 
ateiti, gali išeiti... Tačiau jeigu mes 
laikomės vertybių, mes darome tai, 
kas yra mūsų jėgoms. Šito laikyda-
miesi mes galime pereiti gyvenimo 
mokyklą, vadinamą šeima. 

Kalbant apie vaikus, labai svar-
bu yra abipusis pasitikėjimas. Mer-
gaitėmis reikia labiau rūpintis, su 
berniukais elgtis griežčiau. Visiškai 
nepatartina fi zinių bausmių taikyti 
mergaitėms, berniukams iki 5-erių 
metų. Taip pat mamos turėtų žinoti, 
jog savo pienu turėtų maitinti vaiką 
iki trejų metų, nes tada mamos ir 
vaiko ryšys tampa labai stiprus.

– Kas padeda sėkmingiau la-
viruoti gyvenimo keliu?

– Sėkmingai laviruoti gyvenimo 
keliu visų pirma padeda intelektas, 
kuris yra vienas iš palankaus likimo 
požymių. Žinoma, jeigu mes jį ug-
dome. Taip pat reikia turėti išmin-
tingų draugų. Yra palanku turėti 
tokių žmonių, su kuriais galėtume 
pasikonsultuoti. Mat gyvenime pri-
imant kažkokius spredimus, būtina 

gauti palaiminimą.
Senovės traktatuose aiškinama, 

jog kai paprašome tėvų palaimini-
mo prieš kažkokį svarbų įvykį, tai 
jau duoda apie 50 proc. sėkmės. 
Jeigu gauname palaiminimą iš 
švento žmogaus, galime susilaukti 
netgi 100 proc. sėkmės. Reikia ben-
drauti su išminčiais, kas šiandien 
taip pat yra retas reiškinys, bet to-
kių žmonių yra ir reikia jų ieškoti. 
Šie dalykai padeda mums susilauk-
ti sėkmės. 

Išoriniai sėkmės požymiai yra 
turtas, šlovė, kilmė. Vidiniai požy-
miai – intelektas, nuoširdumas, ge-
rumas. Jeigu mes neturime išorinių 
resursų, reikia ugdyti vidinius re-
sursus. Jeigu ugdome pastaruosius, 
galime sėkmės susilaukti ir išorėje, 
taip pakeisdami savo likimą.

– Dažnas reiškinys – konfl ik-
tai kolektyve. Kaip juos spręsti 
arba ką daryti, kad jų nekiltų?

– Kad nekiltų konfl iktų – neį-
manoma, nes mes visi esame skir-
tingi. Kartais tie konfl iktai būna 
reikalingi. Tačiau kad jų nebūtų per 
daug, darbuotojų vadovas turi būti 
sąmoningas. Jeigu kolektyve vado-
vas būna kaip tėvas, o tai šiandien 
yra retas reiškinys, tas kolektyvas 
gali tapti sėkmingas. Vadovas jau-
čia rūpestį koletyvo nariais, kaip 
šeimoje tėvas. Juk vadovą galima 
pakeisti, o tėvo – ne, todėl turime 
ugdytis tokią nuostatą. Žinoma, 
viskam reikia laiko. Jeigu mes da-
lijamės gėriu, šiltais prisiminimais 
– tai jau suartina. Tampa emocinis 
artumas, kaip šeimoje.

– Pabaigai. Štai ir prasidėjo 
2015-ieji metai. Kiekvienam iš 
mūsų tai naujų atradimų, vilčių, 
svajonių laikotarpis. Papasako-
kite, kaip Naujaisiais, Ožkos me-
tais, būti laimingiems ir sėkmin-
giems?

– Pagal Rytų astrologiją, 2015-
ieji – Jupiterio metai. O planeta Ju-
piteris yra mokytojas. Šiais metais 
mes visi turėsime daug mokytis. Ir, 
žinoma, gerbti mokytojus. Kas yra 
mokytojai? Tai ne vien tie, kurie 
mus supa mokykloje ar universite-
te. Mokytojas yra kiekvienas mus 
supantis žmogus, kuris mus moko. 
Šiais metais reikia atsižvelgti į tai, 
jog reikia mokytis iš gerų pavyz-
džių, nekreipiant dėmesio į blogus.

Taip pat šiais metais būtina ug-
dytis pagarbą visiems. Išorinių fak-
torių mes nedaug galime paveikti. 
Įtakos karams, katastrofoms mes 
negalime padaryti, tačiau, keisdami 
savo vidų, dirbdami su savo cha-
rakterio savybėmis, mes visuomet 
galime padaryti tam tikrą įtaką. Pa-
keitę savo vidų, mes galime pakeisti 
išorinį pasaulį. Bent savo išorinį gy-
venimą... Jeigu mokysimės, gerbsi-
me kitus žmones, mes susilauksime 
sėkmės. Jeigu nesimokysime, mus 
veiks arogancija bei pyktis. 

O švenčių proga Tadas šypsoda-
masis gargždiškiams linki apmąs-
tyti, ko buvo tikėtasi per praėjusius 
metus ir kas buvo įgyvendinta. Ir 
ko tikėtis iš šių metų.

Nebijoti svajoti ir svajoti gar-
siai, nes svajonės pildosi...

– Ačiū už pokalbį.

Filosofas, keliautojas, astropsichologas, numerologas, chiromantas Egidijus Gubinas

EGIDIJUS GUBINAS: „ŠIAIS METAIS 
TURĖSIME DAUG MOKYTIS IR GERBTI VIENI KITUS“
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Marija GRICUK

Prieššventinio antradienio 
pavakarę senojo Utrių kaimo 
kalno pašlaitė vos galėjo sutal-
pinti visus norinčius savo akimis 
pamatyti ir įsitikinti, kaip ne-
tikėčiausios svajonės gali virsti 
tikrų tikriausia realybe. Lapių 
bendruomenės centro (pirmi-
ninkė – Laima Karbauskienė) 
pastangomis antradienio, gruo-
džio 30-osios, vakarą Utriuose, 
šalia Lapių, ofi cialiai pradėjo 
veikti moderni slidinėjimo tra-
sa. Tą vakarą susirinkusieji į 
iškilmingą atidarymą sveikino 
šaunios Lapių bendruomenės 
narius, rėmėjus, savanorius bei 
visus lapiškius, negailėjusius 
savo laiko idėjai įgyvendinti. 
Daugelis Utrių kalną vadino 
slidinėjimo kurortu, kadangi 
tai vienintelis ne tik Klaipėdos 
rajone. Tokių modernių trasų 
nėra ir aplinkiniuose rajonuose. 

Taigi susirinkusiųjų į Utrių kal-
no slidinėjimo trasos atidarymą žie-
mišką antradienio vakarą netrūko. 
Kaip ir priklauso tokiais atvejais, iš-
kilmingai buvo perkirpta simbolinė 
juosta. Juostą perkirpęs rajono me-
ras Vaclovas Dačkauskas padėkojo 
visai bendruomenei už šio puikaus 
sumanymo įgyvendinimą bei už pa-
siaukojamą darbą tikslui pasiekti. 

Bendruomenę sveikino ir par-
tijos „Tvarka ir teisingumas“ Klai-
pėdos rajono skyriaus pirmininkas, 
savivaldybės tarybos narys Sigitas 
Karbauskas, kuris taip pat padė-
kojo už projekto įgyvendinimą bei 
įteikė padėkos raštus nuo partijos 
Klaipėdos skyriaus bei Seimo nario 
Petro Gražulio. Padėkos raštai tą 
antradienio vakarą įteikti projekto 
sumanytojui bei pagrindiniam ini-
ciatoriui Gintautui Rusteikai, Lapių 
bendruomenės pirmininkei Laimai 
Karbauskienei, klaipėdiškiui Dariui 
Taručiui, lapiškiams Arūnui Grikšui 
bei Augustinui Braukliui.  

Beje, idėja Utriuose įrengti sli-
dinėjimo trasą gimė dar tada, kai 
vietos veiklos grupės „Pajūrio kraš-
tas“ nariai svečiavosi Ignalinoje 
ir aplankė ten esančią slidinėjimo 
trasą. 

„Žinoma, ten vietovės kalvotos, 
tačiau mes prisiminėme, jog turime 
ne ką prastesnį Utrių kalną, kurį nuo 
seno mėgo žiemos sporto mėgėjai. 
Be to, čia kažkada net egzistavo sli-
dinėjimo trasa“, – pasakojo L. Kar-
bauskienė. 

Panašu, kad jau grįžtant namo iš 
Ignalinos entuziastams lapiškiams 
ir kilo mintis žūtbūt įrengti slidinėji-
mo trasą Lapiuose, ant Utrių kaimo 
kalno. Net sumanioji bendruomenės 
pirmininkė L. Karbauskienė prisi-
pažino, kad ši idėja iš pradžių atrodė 
nereali, na, šiek tiek net beprotiška. 
Juk šiais laikais net patys nesudė-
tingiausi darbai kainuoja nemažus 
pinigus, o čia – slidinėjimo trasos. 
Būtina įrengti siurblinę, keltuvus, 
privalo veikti hidrosistema. Ga-
liausiai sportininkų patogumui turi 
veikti ir slidžių nuomos punktas, o 
kur dar begalė neišvardytų, tačiau 
privalomų dalykų.  

Sakoma, akys bijo, o rankos 

dirba. Šiandien pirmininkė L. Kar-
bauskienė nedrįsta pradėti vardyti 
bendruomenės narių, lapiškių, sa-
vanorių, aplinkinių kaimų žmonių, 
kurie noriai aukojo savo laisvalai-
kį, rinkosi į talkas, pjovė medžius, 
tvarkė krūmynus – visų išvardyti 
neįmanoma. Tiek pačiai bendruo-
menės pirmininkei, tiek projekto 
iniciatoriui Gintautui Rusteikai, tiek 
kai kuriems kitiems lapiškiams kar-
tais atrodydavo, jog darbams galo ir 
krašto nematyti ir jie niekada nesi-
baigs. Tačiau optimizmas ir entuzi-
azmas kalnus nuverčia. Tiesa, Utrių 
kalno versti nereikėjo – jį reikėjo tik 
pritaikyti ir jame įrengti modernias 
slidinėjimo trasas. 

Per vietos veiklos grupę „Pajū-
rio kraštas“ Lapių bendruomenės 
centrui slidinėjimo trasai įrengti 
buvo skirta 590 tūkst. litų. Pinigai 
yra gerai, tačiau jų nebūtų užtekę 
jokiu būdu, jeigu ne talkos, kuriose 
Lapių bendruomenės nariai bei sa-
vanoriai dirbo juodžiausius darbus, 
negailėdami nei laiko, nei jėgų. Pro-
jektas ir bendruomenės pastangos 
neliko nepastebėtos. Praėjusių metų 
pabaigoje Anykščiuose vykusiame 
konkurse „LEADER apdovanoji-
mai“ Lapių bendruomenės centro 
projektas „Slidinėjimo trasos įren-
gimas Utrių kaime“ tapo Metų vers-
lo projektu. 

Tačiau, anot bendruomenės pir-
mininkės L. Karbauskienės, pats 
geriausias pripažinimas – tai suteik-
ta galimybė žmonėms išbandyti sli-
dinėjimo trasą, pasidžiaugti žiemos 
malonumais. 

„Žinoma, dar laukia nemažai 
darbų. Šiandien bus paleistas tik 
vienas keltuvas, kuriuo galima pa-
kelti apie 700 žmonių per valandą. 
Iš viso slidinėjimo trasoje veiks trys 
keltuvai. Ilgosios, vadinamosios 
raudonosios slidinėjimo trasos ilgis 
siekia 250 metrų“, – pasakojo L. 
Karbauskienė. 

Beje, projekto iniciatoriai jau 
dabar neslepia, jog puoselėja planus 
siekti, kad ant kalno būtų galima 
lankytojams pramogauti ne tik žie-
mą, bet ir šiltuoju metų laiku. 

LAPIŲ BENDRUOMENĖS DOVANA – 
SLIDINĖJIMO TRASOS

Akimirkos iš šventės atidarymo. Andriaus Kundroto nuotr.
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Pagal kinų kalendorių nuo 
2015 m. vasario 19 d. prasideda 
medinės Ožkos metai, o pagal 
japonų – Avies. Kadangi medis 
yra susijęs su žalia spalva, tai ir 
2015 metai vadinami žaliosios 
medinės Ožkos metais.

Ožka yra mielas, baukštus, 
naminis gyvulėlis, todėl tikėti-
na, kad ir 2015 metai bus ra-
mesni nei buvusieji. Ožka yra 
visiškai neagresyvi, atsargi ir 
netgi drovi, tačiau visiškai at-
sipalaiduoti neverta, nes ji yra 
kartu ir raguota bei linkusi 
badytis. Ožka yra moteriškas 
ženklas, todėl 2015 metais do-
minuos meilė, taurūs jausmai. 
Ožka vaisingas gyvūnas, todėl 
metai žada vaisingumą ir gau-
są. Ožka priskiriama prie su-
manių ir kūrybingų būtybių, 
todėl ji globoja poetus, dailinin-
kus, muzikantus, mokytojus, 
dėstytojus ir socialinių profesi-
jų atstovus.

Ž IURKĖ
Ožka, kaip ir 

Arklys, kaprizin-
ga, ji veikia Žiur-
kę tarsi savitas dir-
giklis ir stichinė 
jėga, žadindama 

emocijas ir aistras. Todėl daugeliui 
Žiurkių 2015 metais svarbu ne-
prarasti savikontrolės ir gebėjimo 
kontroliuoti situacijas arba atskirus 
žmones. Suprantama, kad tai pa-
vyks tik protingoms ir praktiškoms 
Žiurkėms. Priešingu atveju, metai 
bus kupini sumaišties ir jaudulio. 
Be to, 2015 metais Žiurkių laukia 
kelionės, siurpizai ir pramogos.

JA UTIS
Skirtingai nei 

dauguma kitų žen-
klų, Jautis 2015 
metais galės sau 
leisti gerokai dau-
giau: yra didelė 

tikimybė, kad reikalaujantys daug 
energijos ir rizikingi reikalai bus 
sėkmingi. Geriausių metų gali ti-
kėtis veiklūs, aktyvūs ir savo vers-
lu užsiimantys Jaučiai. Tuo tarpu 
mėgstantiems ramų monotonišką 
gyvenimą šie metai nežada jokių 
ypatingų įvykių. Nenusimato ir jo-
kių kardinalių pokyčių įprastinia-
me Jaučio gyvenime. Jam belieka 
dirbti, siekiant neprarasti buvusių 
pozicijų.

TIG RAS
2015 metais 

Tigro laukia iš-
bandymai. Ožkos 
metai šiems kati-
nams bus įtempti 
ir sunkūs, bet ga-

limas asmenybės augimas, sąlygo-
jantis fi nansinį stabilumą ateityje. 

Tigrams patartina vengti impulsy-
vumo, paviršutiniškumo, lengva-
būdiškumo. Sėkmės gali tikėtis tie 
Tigrai, kurie atsiduos mėgstamam 
darbui ir veiklai, teikiančiai jiems 
pasitenkinimą. Ypač seksis darbai, 
prie kurių linksta siela. Be to, Ožka 
žada Tigrams sėkmę meilės sferoje, 
tačiau sąlyginai – tik jeigu jie pri-
slopins savo egoistiškumą. 

KIŠK IS
Ožkos energija 

suteikia dinamiš-
kumo daugeliui 
Kiškio gyvenimo 
sferų. Jeigu pra-
ėjusiais metais 

Kiškis susidūrė su kliūtimis ir apri-
bojimais, tai 2015 metais bus daug 
geresni tuo atžvilgiu. Netgi labiau-
siai apleisti Kiškio reikalai pajudės 
iš „mirties taško“. Aišku, jei idėjos 
buvo imtasi ne pernelyg vėlai. Kiš-
kiams šiais metais bus sudėtinga 
mokytis, reikės labai stengtis.

DRAKO NAS
Ožka padeda 

atsiskleisti Dra-
kono individualu-
mui, jo kūrybinei 
saviraiškai, bet 
trukdo bendradar-

biauti, dirbti kolektyve, suderinti 
draugiškus ir dalykinius ryšius. Ji 
pozityviai veikia Drakoną meilės 
sferoje, bet kituose santykiuose su 
žmonėmis kelia įtampą. 2015 me-
tais Drakonui rekomenduojama 
savarankiškai priimti sprendimus 
ir veikti vienam, o ne pasikliaujant 
pagalba iš šalies.

GYVATĖ 
Ožkos metais 

Gyvatei negalima 
atsipalaiduoti, nes 
tai įtempto darbo 
periodas tiek pro-
fesinėje veikloje, 

tiek santykiuose. 2015 metais Gy-
vatėms bus sudėtinga siekti numa-
tytų tikslų, gali strigti reikalai. Su-
dėtingose situacijose reikia remtis 
praeities patirtimi, siekiant išvengti 
klaidų pasikartojimo.

ARKLYS
 Ožka suakty-

vina Arklio ener-
getiką socialinių 
ir partnerystės 
santykių sferose. 
Svarbiausia sąly-

ga jam bendraujant su žmonėmis, 
siekiant pelnyti jų pagarbą ir tapti 
jiems autoritetu, būti sąžiningam ir 
teisingam. Tie Arkliai, kurie linkę 
į avantiūras, intrigas ir apgaules, 
2015 metais susilauks neigiamų 

pasekmių.
OŽKA
Ožk os žen-

klo atstovai 2015 
metais dominuos, 
todėl būtent jiems 

teks sunki atsakomybės našta už 
daugelį vykstančių procesų. 2015 
metai Ožkoms bus neįtikėtinai sė-
kmingi, leis pasiekti viską, ką šie 
žmonės planuoja ir apie ką svajoja. 
Jų laukia gyvybingi ir dinamiški 
metai, kuriais svarbiausią vaidmenį 
reikia skirti draugams ir artimie-
siems, galintiems padėti sunkią 
minutę. Šių metų dinamika neleis 
Ožkoms deramai pailsėti, todėl jau 
nuo pat pradžios būtina galvoti apie 
racionalų laiko paskirstymą darbui 
ir poilsiui.

BEŽDŽIONĖ 
2015 metais 

Beždžionėms ga-
limos ženklios 
permainos arba 
svarbūs įvykiai, 
a t s i l i e p s i a n t y s 

ateityje. Tai yra puikūs metai nau-
jai patirčiai ir žinioms įgyti. Ožkos 
metais padidės Beždžionių intuici-
ja, kuria joms svarbu pasikliauti. 
Beždžionės dažnai laimės savo ne-
racionalios mąstysenos, o ne logi-
kos dėka. Netikėtas praregėjimas 
padės išspręsti daug problemų.

GAIDYS
201 5 metais 

Gaidžiui rekomen-
duojama demons-
truoti santūrumą ir 
neskubėti. Derėtų 
stengtis pašalinti 

potencialaus jaudulio ir nerimo šal-
tinius. Jeigu Gaidys nusprendė kur-
ti šeimą ir susilaukti vaikų, Ožkos 
metai tam yra tinkamiausi. Daugiau 
dėmesio reikėtų skirti sveikatai. 
Metai palankūs saviugdai, intelek-
tualiniams ir dvasiniams ieškoji-
mams. 

ŠUO
Ožkos m etai 

bus patys priešta-
ringiausi Šunims. 
Susiklosčius su-
dėtingoms aplin-
kybėms, Šuniui 

nerekomenduojama būti pernelyg 
aktyviam, verčiau pasirinkti lau-
kiančio poziciją. Malonus faktas, 
kad 2015 metais pagaliau jis galės 
įsikurti savame būste.

KIAULĖ
Kiaul ė 2015 

metais visur bus 
dėmesio centre. 
Energetiniu požiū-
riu Ožkos metai 
Kiaulėms vienas 

iš geriausių periodų. Tai paskatins 
imtis naujovių, išplės galimybių 
ratą visose sferose. Toms Kiaulėms, 
kurioms rūpi asmeninis gyvenimas, 
Ožkos metai padės rasti partnerius. 
O tiems, kuriems svarbesnė karjera 
ir fi nansinė gerovė, Ožka taps augi-
mo ir vystymosi stimulu.

Šaltinis: Sergejus ir 
Vladimiras AZANOVAI

jėga, žadindama 

periodas tiek pro-

2015 metais susilauks neigiamų 
pasekmių.bandymai. Ožkos 

bus patys priešta-

permainos arba 

-IEJI
PAGAL KINŲ 
HOROSKOPĄ

Astrologai teigia, kad atei-
nantys metai bus kupini au-
dringų įvykių, intensyvaus 
darbo ir poilsio. Taip pat metai 
palankūs norintiems sukurti 
šeim. Visi šie dalykai artėjan-
čiais metais padarys teigiamą 
įtaką žmonių santykiams.

AVINAS 
(nuo kovo 20/21 d. 
iki balandžio 20/21 d.)
Avinai turėtų būti atsargūs iš-

laidaudami. Neapgalvotos investi-
cijos ir išlaidos gali nepasiteisinti 
bei tapti pinigų iššvaistymo prie-
žastimi. Finansiniai nemalonumai 
aplenks tuos, kurie prieš priimdami 
sprendimus viską apskaičiuoja ir 
pasveria. Žvaigždės Avinams siūlo 
atsisakyti žalingų įpročių.

JAUTIS
(nuo balandžio 20/21 d. 
iki gegužės 21/22 d.)
Jaučiams 2015-aisiais metais 

reikės teisingai sudėlioti priorite-
tus. Nesikapstykite smulkmenose, 
verčiau kryptingai judėkite savo 
svajonės link. Žvaigždės jums žada 
naujų pajamų šaltinių. Atkreipkite 
dėmesį į naujus pasiūlymus, vienas 
iš jų gali tapti puikia galimybe sė-
kmei pasiekti. Jeigu nepasinaudo-
site nauju šansu, gali tekti dar ilgai 
laukti likimo dovanos.

DVYNIAI
(nuo gegužės 21/22 d. 
iki birželio 21/22 d.)
Dvyniams 2015-ieji metai siūlo 

mažiau leisti laiko draugų kompa-
nijose. Verčiau susiraskite savo vie-
tą bendruomenėje ir nusistatykite 
padėtį visuomenėje. Pirmąjį metų 
pusmetį galimas namų remontas 
arba naujas būstas. Dvyniai turėtų 
permąstyti, kas jie yra ir ką daro gy-
venime apskritai. 

VĖŽYS
(nuo birželio 21/22 d. 
iki liepos 23/24 d.)
Gimusiems po Vėžio ženklu 

rekomenduojama planuoti savo iš-
laidas, išmokti neišlaidauti, vengti 
avantiūrų. Vėžių 2015-aisiais me-
tais laukia sėkmė profesinėje vei-
kloje, išryškės naujos perspektyvos 
karjeroje.

LIŪTAS
(nuo liepos 23/24 d. 
iki rugpjūčio 23/24 d.)
Liūtams pasirodys nauji horo-

zontai, reikės apibendrinti tai, kas 
buvo padaryta. Pagal tikslias 2015-
ųjų metų astrologines prognozes, 
Liūtai neišvengs sėkmės tiek mei-
lėje, tiek darbo srityje. Geriausi 
2015-ųjų metų mėnesiai – gegužė 
ir rugsėjis. 

MERGELĖ 
(nuo rugpjūčio 23/24 d. 
iki rugsėjo 23/24 d.)
Mergelės 2015-aisiais metais 

galės visiškai realizuoti save. Šis 
ženklas neturėtų sustoti pusiaukelė-
je, Mergelė turi nuolat judėti, net jei 
pakeliui pasipainioja įvairių kliū-
čių. Turite būti susikaupę, per daug 
nepasitikėkite kolegomis. Horosko-
pas žada persikėlimą į kitą šalį arba 

gyvenimo sąlygų pagerinimą. 

SVARSTYKLĖS 
(nuo rugsėjo 23/24 d. 
iki spalio 23/24 d.)
Svarstyklės 2015-aisiais metais 

atsidurs įvykių centre, bet būki-
te budrūs, šalia jūsų gali atsirasti 
blogo linkinčių žmonių. Megzda-
mi naujas pažintis būkite išrankūs. 
Savo profesinius įgūdžius demons-
truokite tik ten, kur reikia. Daugu-
ma naujų jus supančių žmonių bus 
patikimi partneriai, svarbiausia su-
prasti, kas yra kas. Verta įsiklausyti 
į savo vidinį balsą, nepriimti skubių 
sprendimų.

SKORPIONAS 
(nuo spalio 23/24 d. 
iki lapkričio 22/23 d.)
Skorpionus 2015-ieji metai 

įspėja apie galimus nemalonumus, 
jeigu nebus apgalvotos buvusių 
veiksmų pasekmės. Sėkmė Skor-
pionus būtinai aplankys, tereikia 
susikoncentruoti į savo profesines 
savybes. Jeigu sugebėsite išreikšti 
save, 2015-ieji metai jums garan-
tuoja fi nansinės padėties stabilumą 
bei ateities gerovę. Sėkmingiausi 
metų mėnesiai – balandis, gegužė 
ir rugsėjis.

ŠAULYS 
(nuo lapkričio 22/23 d.
iki gruodžio 22/23 d.)
Šauliams 2015-aisiais metais 

nederėtų peržengti nustatytų darbo 
pareigų, griežtai laikykitės nuro-
dymų. Pasitikinčių savimi laukia 
sėkmė ir materialinė gerovė. Šie 
metai puikiai tinka saviugdai, sa-
višvietai bei savirealizacijai.

OŽIARAGIS 
(nuo gruodžio 22/23 d. 
iki sausio 20/21 d.)
Ožiaragiams horoskopas pataria 

megzti naujas pažintis, daug ben-
drauti. Naujos pažintys, artimųjų 
bei draugų pagalba padės svajones 
paversti realybe. Žinoma, nederėtų 
pamiršti, kad besąlygiškai kitais 
pasitikėti neverta, tikėkite savimi ir 
klausykite savo vidinio balso. Užsi-
imkite sveika gyvensena, atsisaky-
kite žalingų įpročių. 

VANDENIS
(nuo sausio 20/21 d. 
iki vasario 19/20 d.)
Vandeniai 2015-aisiais metais 

stipriai pakeis požiūrį į gyvenimą. 
Kontroliuokite savo vidinius prieš-
taravimus, galbūt jums reikės pa-
sikeisti, iš naujo pažvelgti į save. 
Šiais metais Vandeniai dėl savo 
sugebėjimų pasieks visokeriopos 
sėkmės. Pradėkite keisti įvaizdį, o 
prieš pavasario sezoną atnaujinkite 
garderobą.

ŽUVYS 
(nuo vasario 19/20 d. 
iki kovo 20/21 d.)
Žuvims žvaigždės žada akty-

vius ir įdomius metus. Svarbiausia 
– neįsitraukite į avantiūras, kurių 
šiais metais likimas nepašykštės. 
Užsiimkite kokia nors sielai mie-
la veikla, pavyzdžiui keliaukite ar 
sportuokite. Horoskopas jums žada 
daug kelionių ir įspūdžių. Geriau-
sias metas atostogoms: pavasario 
pabaiga – vasaros pradžia.

TRUMPAS METŲ 
HOROSKOPAS  KIEKVIENAM 

ZODIAKO ŽENKLUI
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NUOMA

PARDUODA

PERKA

SIŪLO DARBĄ

IŠSINUOMOTŲ pievas 
šienauti, gali būti apleistos. 

Tel. 8 685 51 193.

PASLAUGOS

Gyvas vanduo jūsų šeimai! Gyvas vanduo jūsų šeimai! 

19 l vandens + pristatymas 
į namus = 10 Litų.

Ko n t a kt a i :  8 7 0 0 5 5 7 7 0 .

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ 
savo mėnesinio mokėjimo paslaugų kli-
entams pasiūlė dar vieną laiką ir pinigus 
taupančią paslaugą – kelionių draudimą 
SMS žinute. Naujoji paslauga leis nebesi-
rūpinti kelionių draudimu – šią paslaugą 
bendrovės klientai galės užsisakyti SMS 
žinute jau kirtę Lietuvos sieną. 

„Tele2“ – vienintelis tarp mobiliojo 
ryšio operatorių, siūlantis Lietuvoje tokią 
paslaugą.

Svarbi ausia – patogumas klientui
„Su kiekviena nauja paslauga klientams 

vis išplečiame sąrašą sričių, kur žmonės gali 
sutaupyti laiko ir pinigų. Kelionių draudimas 
SMS žinute yra paprastas, greitas ir patogus. 
Jis patiks nuolat skubantiems ir daug keliau-
jantiems žmonėms. Be to, trumpų kelionių 
metu ši paslauga leis sutaupyti“, – pasakojo 

Mindaugas Kežionis, „Tele2“ Produktų sky-
riaus vadovas.

Kelionių draudimą „Tele2“ siūlo bendra-
darbiaudama su draudimo bendrove „Gjen-
sidige“ ir draudimo paslaugų agregatoriumi 
„Mobassurance“.

„Mūsų tikslas yra už prieinamą kainą teikti 
klientams inovatyvias ir kokybiškas paslau-
gas. Todėl praėjusiais metais pradėjome ypač 
aktyvią papildomų paslaugų plėtrą – supapras-
tinome mobiliojo parašo įsigijimą, pristatėme 
„Kaspersky“ apsaugą nuo mobiliųjų virusų, 
telefonų draudimą, internetinę muzikos pa-
slaugą „Deezer“. Ateityje pasiūlysime jų dar 
daugiau“, – sakė M. Kežionis.

Itin palanki kainodara
Nauja „Tele2“ paslauga galės naudotis ir 

išmaniųjų, ir paprastų mobiliųjų telefonų tu-
rėtojai. 

Be paprasto naudojimo, paslauga bus pa-
traukli ir savo kainodara. Draudžiantis SMS 

žinute, kelionių draudimas kainuos 6,91 Lt (2 
Eur) dienai. Tokia kainodara bus ypač palanki 
trumpose kelionėse ir leis sutaupyti.

Pasiūlymą apsidrausti „Tele2“ klientai 
SMS žinute gaus pasiekę kitą valstybę. Drau-
dimui įsigyti tereiks atsakyti į žinutę parašius 
kelionės trukmę, savo vardą, pavardę bei as-
mens kodą. Draudimo apsauga įsigalios iškart, 
gavus patvirtinimo žinutę, o mokestis už pa-
slaugą bus įtrauktas į einamojo mėnesio ryšio 
sąskaitą.

Draudimas apima visas pagrindines rizi-
kas, svarbias kelionėse: būtinosios medicini-
nės pagalbos ir repatriacijos, asmens civili-
nės atsakomybės, bagažo ir asmeninių daiktų 
praradimo, nutrūkusios kelionės bei skrydžio 
vėlavimo.

Bendrovės „RAIT“ birželį atliktos apklau-
sos duomenimis, „Tele2“ yra populiariausias 
operatorius Lietuvoje – iš viso „Tele2“ užima 
53,5 proc. Lietuvos mobiliojo ryšio rinkos.

PR

„TELE2“ KLIENTAI KELIAUDAMI TURĖS 
MAŽIAU RŪPESČIŲ

* UAB „Litana ir Ko“, Gargž-
duose, reikalingi suvirintojas, 
laivų statybos meistras, meta-
linių laivų korpusų surinkėjas. 
El. paštas k.druskiniene@lita-
na-group.com.

* UAB „Nesė“, Klaipėdoje, 
reikalingas valytojas. Tel. +370 
656 89 534.

* UAB „Palink“, Klaipėdo-
je, reikalingi IKI EXPRESS kasi-
ninkas, krovikas. Tel. +370 652 
98 719.

* UAB „Finėja“ reikalingas 
konditerinių gaminių parda-
vėjas-padavėjas. Tel. +370 
606 25 529.

* Kretingalės kooperatinei 
žemės ūkio bendrovei reika-
lingi fermos darbininkai. Tel. 
+370 655 11 981.

* UAB „Eustilita“, Klaipė-
doje, fi rminėje moteriškų rūbų 
parduotuvėje „Introstyle“ rei-
kalingas pardavėjas konsul-
tantas. Tel. +370 618 34 738.

* UAB „Socialinė integra-
cija“, Klaipėdoje, reikalingas 
valytojas (pasiūlymas neįga-
liam asmeniui). Tel. +370 524 
90 992.

* UAB „Eurotiltas“, Klaipė-
doje, reikalingas budintis elek-
tromonteris. Tel. +370 656 27 
066.

* UAB „KESVA“ ir Ko reika-
lingi santechnikas, suvirintojas 
elektra ir dujomis. Tel. +370 463 
66 544.

* UAB Vakarų Baltijos laivų 
statyklai reikalingas suvirinto-
jas. Tel. (8 46) 48 36 78.

* Reikalingas nekilnojamo-
jo turto administratorius Pa-
langoje. El. paštas personalas.
atranka.vb@gmail.com.

* Klaipėdos vaikų laisva-
laikio centrui reikalingi moky-
tojai: grafi ti studijos, gitaros 
studijos, lėlių teatro studijos, 
turizmo studijos, lyderio forma-
vimo studijos, folkloro studijos, 
keramikos, dailės, teatro, mu-
zikos mokytojai. Tel. (8 46) 21 
49 74.

* MB „Balta jūra“ reikalin-
gas pramoginių laivų laivave-
džių rengimo dėstytojas. Tel. 
+370 647 62 005.

* UAB „RENTA Baltic“ rei-
kalingas pardavimų vadybi-
ninkas užsienio rinkai. Tel. +370 
640 30 124.

DARBO PASIŪLYMAI KLAIPĖDOS TERITORINĖJE DARBO BIRŽOJE

Parduotuvei „Žalia 
stotelė“ reikalinga 

pardavėja. 
Tel. 8 651 43 884.

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

ATMINTINOS 
DIENOS 

(sausio 2-8 d.)
6 – Trys karaliai.     

SVEIKINAME 
SAVAITĖS 

VARDUVININKUS 
(sausio 2-8 d.)

2 – Bazilijus, Griga-
lius, Mažvydas, Gailu-
tė, Fulgentas, Stefanija. 

3 – Genovaitė, Viltau-
tas, Vyda, Vida.

4 – Arimantas, Ariman-
tė, Titas, Benediktas, Ar-
minas, Benas, Arminė, An-
dželika, Anželika.

5 – Simonas, Vytau-
tas, Vytautė, Telesfo-
ras, Gaudentas, Simas.

6 – Baltazaras, Kaspa-
ras, Merkelis, Arūnas, Arū-
nė, Melchioras.  

7 – Liucijus, Raimun-
das, Valentinas, Rūte-
nis, Raudvilė.

8 – Apolinaras, Se-
verinas, Teofi lius, Vilin-
tas, Gintė, Teofi lis.

Klaipėdos rajono Lapių 
pagrindinė mokykla išsi-
nuomotų 4 kambarių arba 3 
kambarių su holu butą, namą, 
namo dalį.

Gyvenamosios patalpos 
turėtų būti Lapių kaime arba 
jo apylinkėse, Vėžaičių mies-
telyje, Gargždų mieste ir apy-
linkėse. Siūlyti ir kitas vieto-
ves. 

Nuomojamo būsto 3  kam-
bariai turi būti ne mažesni 
kaip 12 kvadratinių metrų 
ploto, patalpos tinkamos gy-
venti. 

Su  pasiūlymais kreiptis el. 
paštu vlukauskiene@gmail.
com, tel. 8 615 70 454. 

2 aukštų mūrinį namą Gargž-
duose, 9 a žemės, senas sodas, 
malkinė. Graži, patogi vieta.  
Galima parduoti ir dalimis. Tel. 
8 614 16 798.

Metinį ožį ir pusmetinį ožiu-
ką. Tel. 8 605 63 391.

Šieną rulonuose ir galvi-
jų mėšlą. Galime atvežti. Tel. 8 
685 51 193.

Nuolat  vežame keleivius į 
Angliją, Škotiją, Olandiją, Belgi-
ją. Vežame siuntas, tel.: +37063
777666, +447774504220, www.
arcotravel.eu.

Gaminu metalines laiptasi-
jas, hamakus, kt. metalo gami-
nius. Tel. 8 614 16 797.

Prekiauju vaistažolėmis. 
Gargždų turguje antradieniais 
ir penktadieniais 7–12 val. Tel. 
8 605 63 391.

Lietuvių šeima ieško 
auklės(au-pair) prižiūrėti 18 
mėn. berniuką, darbas Jungti-
nėje Karalystėjė. Reikalavimai: 
anglų kalbos pagrindai, mokė-
jimas bendrauti su vaikais. Tel. 8 
616 01 415, el. p. aupair.aukle@
gmail.com

PAŽINTYS
42 m. meilus, nevaikštan-

tis kaunietis laukia lieknos, ne-
rūkančios gyvenimo draugės-
slaugės. Gali išlaikyti, neaiškiai 
kalba. Tel. 8 604 21 603.

Nuoširdžiai užjaučiame REGINĄ 
KERNAGIENĘ, mirus brangiai ma-
mai.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
Klaipėdos rajono skyriaus aktyvas

DĖMESIO!
„GARGŽDŲ KRAŠTO“ LAIKRAŠTYJE:

asmeninis skelbimas –  1,45 Eur (5 Lt),
sveikinimas ir užuojauta –  nuo 5,80 Eur (nuo 20 Lt),

reklama: nespalvotuose puslapiuose 
1 kv. cm – 0,23 Eur (0,80 Lt), spalvotuose – 0,43 Eur (1,50 Lt).

Adresas: Kvietinių g. 1/Klaipėdos g. 6, Gargždai.



Penktadienis, sausio 2 d.

Šeštadienis, sausio 3 d.

Sekmadienis, sausio 4 d.

Pirmadienis, sausio 5 d.
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LRT TELEVIZIJA
05:00 Legendos
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas 13
09:50 Tadas Blinda
12:40 Premjera. Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 6
13:05 Džeronimas
13:30 Mažasis princas
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Premjera. Anglijos karalie-
ne pagrobė mano tėvus.
16:40 Rožinė pantera 2
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su 
vertimu į gestų kalbą)
18:30 Žingsnis po žingsnio
18:50 Premjera. Kalėdos 

Manhatane
20:25 Loterija „Perlas“
20:30 Panorama
20:59 Loterija „Perlas“
21:00 Duokim garo! 
22:30 Premjera. Angelas 
keršytojas
23:55 Senis
00:55 Anglijos karaliene pagrobė 
mano tėvus.
01:30 Laba diena, Lietuva. HD 
(kart.)
03:30 Auksinis protas
LNK
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (1)
07:05 Tomas ir Džeris. Robinas 
Hudas ir linksmasis peliukas
08:10 Tomas ir Džeris svečiuose 
pas Ozo šalies burtininką
09:15 Haris Poteris ir Fenikso 
brolija
11:40 Haris Poteris ir netikras 

princas
14:25 Ugnis ir Ledas (58)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
20:50 Šventę švęsti
22:20 Spąstai
00:30 PREMJERA. Mirusiųjų 
namai 2
02:20 Programos pabaiga
TV3
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Caraitis Ivanas ir vilkas 
pilkas 2
08:10 Mikės Pūkuotuko nuotykiai
09:45 Įsikūnijimas
12:55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai
13:30 Vėžliukai nindzės
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:30 Nemylima

16:30 TV Pagalba
18:15 Euras 2015
18:30 TV3 žinios
19:00 Aukštyn
20:50 Planas tėčiui
23:00 Krištolinės kaukolės
00:45 Mirtinas poilsis
02:20 127 valandos
03:55 Programos pabaiga
BTV
07:10 Kalbame ir rodome (102)
08:00 Deividas Bleinas. Tikrovė 
ar magija
09:10 Grupės „Džentelmenai“ 
debiutinio albumo „Deganti aistra“ 
pristatymo koncertas
11:00 Kalbame ir rodome (103)
12:00 Prokurorų patikrinimas 
(231)
13:10 Su Naujaisiais, mamos!
14:45 Amerikos talentai (20)
15:45 Prokurorų patikrinimas 
(232)

17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Mitiajaus pasakėlės 
(17, 18)
19:30 Amerikietiškos imtynės (46)
21:30 Pinigų traukinys
23:30 Farai
23:55 Prokurorų patikrinimas 
(232)
01:30 Zero 2
03:05 Bamba TV
TV1
06:45 Dienos programa
06:50 Keksiukų karai (12)
07:45 Linksmieji žvėreliai (85)
08:15 Teleparduotuvė
08:45 Įspūdingasis Žmogus-
voras (20)
09:10 Teisingumo lyga (14)
09:30 Striksės (12)
10:15 Duok leteną ! (32)
10:45 Karadajus (59)
11:40 Amžiaus paslaptys. Vudu 

galia
12:40 Audra (50)
13:35 Pavogtas gyvenimas (173)
14:30 Būrėja (71)
15:00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein (2)
15:30 Nematomas žmogus (9)
16:30 Linksmieji žvėreliai (85)
17:00 Keksiukų karai (13)
18:00 Meilė ir bausmė (60)
20:05 Karadajus (60)
21:00 DETEKTYVO PREMJERA. 
Džekas Teiloras. Pašautas
22:45 SNOBO KINAS. Netark 
nė žodžio
00:55 Arti namų (9)
01:50 Programos pabaiga
LIETUVOS RYTO TV
06:10 Spąstai tėčiui
07:10 Programa
07:14 TV parduotuvė
07:30 Miestai ir žmonės. Doku-

mentinis f.
11:00 „Iššūkis“ (5; 6; 7)
14:00 Premjera. „Angelo skrydis“ 
(1; 2)
16:00 Žinios
16:15 Šeima- jėga! Finalas
17:00 Žinios
17:15 Šeima- jėga! Finalas. (tęs.)
18:00 Reporteris
18:50 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“ (17)
19:50 Kitoks pokalbis
20:50 Pasaulis X
21:50 Didysis pasivaikščiojimas
22:50 Premjera. „Sibirietiškas 
auklėjimas“
01:10 „Italų detektyvas“ (3)
02:50 „Sibirietiškas auklėjimas“
04:40 „Italų detektyvas“ (3)
LRT KULTŪRA
08:00 Programos pradžia
08:05 Gustavo enciklopedija

08:35 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Laumės juosta 2014Vaikų 
muzikos festivalis
13:35 Kūdikiai
15:00 Land Art Raudondvaris 
2014. Dokumentinis fi lmas. 2014 
m. (kart.)
15:20 Namelis prerijose
16:10 Neskubėk gyventi
16:35 Laiko mašina
18:15 Šiaurietiškas būdas
18:50 Purpurinis vakaras
19:40 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai
20:30 Kauno valstybinio choro 
45-mečio koncertas
22:00 Elzė iš Gilijos
00:00 Panorama (kart.)
00:30 Koncertas „Aš galvoju“
01:55 Programos pabaiga

LRT TELEVIZIJA
05:30 Gimtoji žemė
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas
06:05 Metų panorama. HD (kart.)
06:55 Emigranta
07:45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
08:30 Gimtoji žemė
09:00 Mažasis princas
09:25 Premjera. Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 6
09:50 Džeronimas
10:15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
11:10 Durys atsidaro
11:40 Mokslo ekspresas
12:00 Premjera. Teatro mūzos 
belaisvis
12:45 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas
12:55 Inspektorius Luisas 1
14:30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota)
15:00 Istorijos detektyvai

15:45 Klausimėlis.lt.
16:00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą)
16:15 Sveikinimų koncertas
18:40 Bėdų turgus
19:30 Stilius
20:25 Loterija „Perlas“
20:30 Panorama
21:00 Eurovizija 2015
22:40 Prancūziškas bučinys
00:30 Senis
01:30 Tadas Blinda. Vaidybinis 
nuotykių fi lmas. 1, 2, 3, 4 s. (kart.)
04:00 Eurovizija 2015. Naciona-
linė atranka
LNK
06:25 Dienos programa
06:30 Žuviukai burbuliukai (9)
06:55 Superdidvyrių komanda (1)
07:20 Kaukė (3)
07:45 Šegis ir Skūbis Dū (25)
08:10 Vėžliukai nindzės (23)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (8)
09:00 Ponas Bynas (15)
09:30 Na, palauk! (1, 2)
10:00 KINO PUSRYČIAI. 

PREMJERA. Skūbis-Dū! Ežero 
pabaisos prakeiksmas
11:35 Meistrų knyga
13:35 Mano puikioji auklė (145)
14:05 Didingasis amžius (138)
15:55 Jubiliejinės Auksinio dueto 
Kalėdos
18:30 Žinios
19:00 SUPERKINAS. Žaislų 
istorija 2
20:45 Keistas penktadienis
22:35 Dubleris
00:10 Rimti vyrai
01:50 Programos pabaiga
TV3
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Redakajus
07:30 Smurfai
08:00 Didvyrių draugužiai
08:30 Būrys
09:00 Svajonių ūkis
09:30 Mamyčių klubas
10:00 Mitybos balansas
10:30 Beatos virtuvė
12:00 Karalius Ralfas
14:00 Baltoji Iltis

16:15 Kurt Sejitas ir Šura
17:20 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:00 Šok su manimi
19:30 Konkurso pertraukoje - 
Eurojackpot
22:30 Be įsipareigojimų
00:40 Malena
02:15 Krištolinės kaukolės
03:45 Programos pabaiga
BTV
07:15 Auksinis duetas
09:00 Laba diena
09:30 Apie žūklę
10:00 Padėkime augti
10:30 Šefas rekomenduoja
11:00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Vengrijoje
12:00 Arčiau mūsų
12:30 Mitiajaus pasakėlės (17)
13:00 Džiunglių princesė Šina 
(29)
14:00 Šeimynėlė (53, 54, 55, 56)
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Bosas (5)
18:00 Mistinės istorijos (4)

19:00 Muzikinė kaukė. Geriausieji
21:30 MANO HEROJUS. Asas
23:15 AŠTRUS KINAS. 1000 
negyvėlių namai
01:00 Bamba TV
TV1
06:40 Dienos programa
06:45 Gepardų dienoraščiai (9)
07:15 Gepardų dienoraščiai (10)
07:50 Duok leteną ! (31)
08:15 Teleparduotuvė
08:45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (94)
09:35 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (95)
10:30 Afrika. Pavojinga tikrovė (1)
11:30 Gyvūnai. Faktai ir įdomy-
bės (16)
12:00 Mano virtuvė (39)
12:30 Penki ingredientai (33)
13:00 Kinų virtuvė su Goku (5)
13:30 Bučiuotis, vesti, vengti? (1)
14:00 Superauklė (13)
15:00 Darbščiosios gražuolės (8)
16:00 Būrėja (72)
16:30 PREMJERA. Magiškasis 

Rio (1)
17:05 Dvidešimt minučių (34)
18:05 Dvidešimt minučių (35)
19:05 ROMANTIKA. Vėl sninga
21:00 NemaRUS kinas. Absur-
distanas
22:40 Atpildas (42)
00:50 Sekso magistrai (11)
02:00 Programos pabaiga
LIETUVOS RYTO TV
05:15 Didysis pasivaikščiojimas
05:55 Gamtos pasaulis
06:05 Spąstai tėčiui. Realybės 
šou. Ukraina. 2011 m.
07:35 Programa
07:39 TV parduotuvė
07:55 „Neprilygstamieji gyvūnai“
09:00 Didysis pasivaikščiojimas
10:00 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai“ (1)
11:00 Spąstai tėčiui
12:45 „Kulinaras“ (4; 5; 6)
16:00 Žinios
16:20 „Genijai iš prigimties“
17:00 Žinios
17:30 Nuoga tiesa

18:35 „Laukinis pasaulis“
19:00 Žinios
19:30 „Išgyventi Afrikoje“
20:00 „Iššūkis“ (2/2)
21:00 Žinios
21:30 „Netikęs auklėjimas“ (2/3)
22:10 „Kruvina žinutė“ (3/3)
00:10 „Piranijos“
01:50 Didysis pasivaikščiojimas
02:30 „Kruvina žinutė“ (3/3)
03:55 „Piranijos“
LRT KULTŪRA
08:00 Programos pradžia
08:05 Namelis prerijose
09:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. Laida lenkų kalba 
(subtitruota, kart.)
09:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis (subtitruota)
09:30 Krikščionio žodis. Laida 
rusų kalba (subtitruota, kart.)
09:50 Kelias
10:10 Rožinė pantera
11:45 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba

12:00 Laumės juosta 2014
13:35 Grafi kos stebuklai
14:15 Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro 75-mečiui
14:45 Violetos Urmanos koncer-
tas Marijampolėje
16:20 Globalios Lietuvos apdova-
nojimai 2014
18:00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą)
18:20 Vilniaus Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio (Bernardinų) parapijos 
200 metų jubiliejui. Tėveliukas. 
Dokumentinis fi lmas
18:45 Muzika gyvai. Lukas Geniu-
šas. „Vėlyvo sovietmečio postmo-
dernas. naujasis paprastumas“
20:00 Kalėdos Manhatane
21:35 Angelas keršytojas
23:00 Panorama (kart.)
23:30 Pavelo Giunterio 50-mečio 
koncertas. „Born to Beat Wild“
01:00 Lengvai ir linksmai! Muziki-
nė naujametė programa
02:00 Programos pabaiga

LRT TELEVIZIJA
05:00 Pinigų karta
05:50 Lašas po lašo
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas 13
09:50 Miestelio ligoninė
10:40 Pasaulio panorama
11:10 Savaitė
11:40 47 dienos tarp ryklių
12:35 Keliai. Mašinos. Žmonės
13:05 Istorijos detektyvai
13:50 Lašas po lašo
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios

15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Hartlando užuovėja 6
17:00 Premjera. Akis už akį 2
17:45 Premjera. Naisių vasara 6
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su 
vertimu į gestų kalbą)
18:45 Premjera. Muškietininkai
19:35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
20:25 Loterija „Perlas“
20:30 Panorama
21:10 Dėmesio centre
21:29 Loterija „Perlas“
21:30 Teisė žinoti
22:20 Pinigų karta
23:10 Vakaro žinios
23:40 Muškietininkai

00:30 Senis
01:30 Laba diena, Lietuva. HD 
(kart.)
03:25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
04:15 Teisė žinoti
LNK
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (2)
07:00 Tomo ir Džerio nuotykiai 
(8, 9)
07:50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (111)
08:50 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 1 dalis
11:40 Skūbis-Dū! Ežero pabaisos 
prakeiksmas
13:15 Mažieji Tomas ir Džeris 

III (43)
13:40 Keista šeimynėlė (4)
14:05 Na, palauk! (1)
14:20 Ugnis ir Ledas (59)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:10 VAKARO SEANSAS. 
Bundoko šventieji 2: Visų 
šventųjų diena
00:25 Taikinys (12)
01:20 Nikita (19)
02:15 Detektyvė Džonson (6)
03:10 Programos pabaiga
TV3

06:35 Teleparduotuvė
06:50 Simpsonai
07:20 Simpsonai
07:50 Gydytojos dienoraštis
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
10:55 Be įsipareigojimų
12:55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai
13:30 Vėžliukai nindzės
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 VIRAL‘as
20:30 Farai
21:00 Pasmerkti 3

21:30 TV3 vakaro žinios
22:10 Kerštas
23:10 Išgyvenimas
00:05 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
01:05 Elitinis būrys
01:30 Naujokė
02:00 Skandalas
02:50 Vilfredas
03:20 Programos pabaiga
BTV
06:35 Sveikatos ABC televitrina
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Mistinės istorijos (5)
09:00 Bosas (5)
10:00 Bosas (6)
11:00 Kalbame ir rodome (104)
11:55 Prokurorų patikrinimas 

(232)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Jokių kliūčių (7)
15:00 Amerikos talentai (21)
16:00 Prokurorų patikrinimas 
(233)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų (6)
19:00 PREMJERA. Policija ir 
Ko (1)
20:00 Visa menanti (1)
21:00 Patrulis
21:30 Baltoji pūga
23:25 Dakaras 2015 (2)
23:55 PREMJERA. Tikras 
kraujas (1)
01:45 Bamba TV

TV1
06:45 Dienos programa
06:50 Keksiukų karai (13)
07:45 Linksmieji žvėreliai (86)
08:15 Teleparduotuvė
08:45 Įspūdingasis Žmogus-
voras (21)
09:10 Teisingumo lyga (15)
09:30 Striksės (13)
10:15 Duok leteną ! (33)
10:45 Karadajus (60)
11:40 Amžiaus paslaptys. Dviese 
prie bedugnės
12:40 Audra (51)
13:35 Pavogtas gyvenimas (174)
14:30 Būrėja (68)
15:00 Natūralioji kulinarija su 

LRT TELEVIZIJA
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:35 Mokslo ekspresas
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas
06:05 Durys atsidaro
06:35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, kart.)
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.)
08:30 Girių horizontai
09:00 Mažasis princas
09:25 Premjera. Vakavilis
09:50 Džeronimas
10:15 Aviukas Šonas 4
10:20 Gustavo enciklopedija
10:50 Premjera. Brolių Grimų 
pasakos. 26 s. Apie žvejį ir jo 
pačią 
12:00 Premjera. Zigmas Zinkevi-
čius. Pamilęs lietuvių kalbą
13:00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro 11
14:40 Lengvai ir linksmai! Dainuo-
ja Stasys Povilaitis (kart.)
15:10 Premjera. 47 dienos tarp 

ryklių
16:00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą)
16:15 Krepšinis. LKL čempiona-
tas. Utenos „Juventus“ - Prienų 
„Prienai“
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai
19:25 Pasaulio panorama
19:55 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Sniego karalienė
00:00 Senis
01:00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro 11
02:35 Pasaulio panorama
03:05 Savaitė
03:30 Istorijos detektyva
04:15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.)
LNK
06:25 Dienos programa
06:30 Žuviukai burbuliukai (10)
06:55 Superdidvyrių komanda (2)
07:20 Kaukė (4)
07:45 Šegis ir Skūbis Dū (26)

08:10 Vėžliukai nindzės (24)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (9)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI. Džor-
džas ir drakonas
11:50 Vaikis
13:50 Mano puikioji auklė (146, 
147)
14:50 Didingasis amžius (139)
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:00 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 1 dalis
21:45 Šerlokas Holmsas
00:10 Teisė žudyti
02:10 Programos pabaiga
TV3
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Redakajus
07:30 Bidamanų turnyras
08:00 Didvyrių draugužiai
08:30 Būrys
09:00 Svajonių sodai
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Teisinguolis Dadlis

12:00 Mėnulio princesė
14:00 Baltoji iltis 2. Mitas apie 
baltąjį vilką
16:15 Kurt Sejitas ir Šura
17:20 Ekstrasensai detektyvai
18:30 TV3 žinios
19:00 Savaitės komentarai
19:30 Lietuvos talentai 2014
22:00 Geras žmogus
00:05 Aklųjų šalis
02:10 Programos pabaiga
BTV
07:00 Mistinės istorijos (4)
08:00 Brydės
08:30 Tauro ragas
09:00 Autopilotas
09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu
10:00 Sekmadienio rytas
11:00 Atėjo ... Sabas
12:00 Nacionalinė Geografi ja. 
Gėlavandenių monstrų medžio-
tojas (5)
13:00 Džiunglių princesė Šina 
(30)
14:00 Sveikinimai
16:00 Muchtaro sugrįžimas

17:00 Bosas (6)
18:00 Mistinės istorijos (5)
19:00 MEILĖS ISTORIJOS. Ro-
samunde Pilcher. Užimtos širdys
21:00 Grubus žaidimas (15)
22:00 Grubus žaidimas (16)
23:00 Dakaras 2015 (1)
23:30 Interviu su vampyru
00:55 Bamba TV
TV1
06:40 Dienos programa
06:45 Kinų virtuvė su Goku (5)
07:15 Bučiuotis, vesti, vengti? (1)
07:50 Duok leteną ! (32)
08:15 Teleparduotuvė
08:45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (96, 97)
10:30 Afrika. Pavojinga tikrovė (2)
11:30 Gyvūnai. Faktai ir įdomy-
bės (17)
12:00 Mano virtuvė (40)
12:30 Penki ingredientai (34)
13:00 Bučiuotis, vesti, vengti? (2)
13:30 Bučiuotis, vesti, vengti? (3)
14:00 Superauklė (14)
15:00 Stverk pinigus ir bėk (1)
16:00 Būrėja (73,74)

17:05 Šeštasis pojūtis (5, 6)
18:05 Geriausias Britanijos 
kirpėjas (3)
19:05 Nustebink mane (3)
21:00 SEKMADIENIO DETEK-
TYVAS. Mergina, kuri užkliudė 
širšių lizdą (1)
22:45 Mergišius
00:35 Darbščiosios gražuolės (8)
01:25 Programos pabaiga
LIETUVOS RYTO TV
05:50 Spąstai tėčiui
07:25 Programa
07:29 TV parduotuvė
07:45 „Neprilygstamieji gyvūnai“
08:50 Kitoks pokalbis
09:50 Namų daktaras
10:25 Vantos lapas
11:00 Šiandien kimba
11:30 Girių takais
12:00 „Pasaulis nuostabus“
12:30 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai“ (2)
13:30 „Laukinis pasaulis“
14:00 „Air America“ (12; 13)
16:00 Žinios
16:20 „Genijai iš prigimties“

17:00 Žinios
17:30 Spąstai tėčiui
19:00 Žinios
19:30 „Išgyventi Afrikoje“
20:00 Pasaulis X
21:00 Žinios
21:30 „24/7“
22:30 „Victoria s Secret 2014“
23:30 „Devyni jardai“
01:30 „24/7“
02:10 „Victoria s Secret 2014“
02:55 „Devyni jardai“
04:30 Spąstai tėčiui
LRT KULTŪRA
08:00 Programos pradžia
08:05 Dainų dainelė 2014
09:35 Septynios Kauno dienos
10:10 Rožinė pantera 2
11:45 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba
12:00 „Kaunas Talent 2014“Tarp-
tautinis jaunųjų talentų konkursas
14:25 Šventadienio mintys
14:50 J. Štrausas. Operetė 
„Šikšnosparnis“
17:30 Smilgos uoga
18:00 Žinios (su vertimu į gestų 

kalbą)
18:15 Rusų gatvė. Žinios 
(subtitruota)
18:45 ...formatas. Poetė Violeta 
Šablinskaitė
19:00 Autoritetas apie autoritetus
20:15 Teatro mūzos belaisvis
21:00 Penkios emigrantiškos 
novelės
21:30 Koncertas „Pakelkim 
mes taurę“. Atlikėjai Nomeda 
Kazlaus (sopranas), Oscar 
Marin (tenoras), Linas Dužinskas 
(fortepijonas)
23:00 Panorama (kart.)
23:30 Džiazo muzikos vakaras. 
XXVII tarptautinis festivalis 
„Vilnius Jazz 2014“. Grupė „Emil 
Viklicky Trio“ (Čekija)
00:20 Galingi Gruzijos balsai. 
Muzikinis Gruzijos peizažas. 
Vyrų vokalinis ansamblis „Iberija“ 
(Gruzija). Programoje gruzinų 
liaudies muzika (kart.)
01:15 Lengvai ir linksmai! Muziki-
nė naujametė programa
02:10 Programos pabaiga



Antradienis, sausio 6 d.

Trečiadienis, sausio 7 d.

Ketvirtadienis, sausio 7 d.

Redakcija už galimus TV programų pakeitimus ir netikslumus neatsako. 
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LRT TELEVIZIJA
05:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas 13
09:50 Miestelio ligoninė
10:40 Gyvenimas
11:30 Auksinis protas
12:45 Žingsnis po žingsnio
13:05 Istorijos detektyvai
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Hartlando užuovėja 6 
(Heartland 6)
17:00 Premjera. Akis už akį 2
17:45 Premjera. Naisių vasara 6
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su 
vertimu į gestų kalbą)
18:45 Labdaros renginys „Ištiesk 
gerumui ranką 2015“. HD
20:25 Loterija „Perlas“
20:30 Panorama
21:10 Dėmesio centre
21:29 Loterija „Perlas“
21:30 Premjera. Valensa. Vilties 

žmogus
23:40 Vakaro žinios
00:10 Senis
01:10 Laba diena, Lietuva. HD 
(kart.)
03:05 Stilius
03:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaika
04:45 Bėdų turgus
LNK
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (5)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris 
III (45)
07:25 Keista šeimynėlė (6)
07:50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (114)
08:50 24 valandos
09:50 Yra kaip yra
11:00 Gyvenimo receptai II (1)
11:55 KK2
12:45 Oplia!
13:15 Mažieji Tomas ir Džeris 
III (46)
13:40 Keista šeimynėlė (7)
14:05 Na, palauk! (4)
14:20 Ugnis ir Ledas (62)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos

18:30 Žinios.
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:10 VAKARO SEANSAS. 
Juodojo vanago žūtis
00:55 Taikinys (3)
01:50 Nikita (22)
02:45 Sveikatos ABC televitrina
03:15 Programos pabaiga
TV3
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Simpsonai
07:20 Simpsonai
07:50 Gydytojos dienoraštis
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai
13:30 Vėžliukai nindzės
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Ginčas be taisyklių
20:30 Opiumas liaudžiai
21:00 Pasmerkti 3
21:30 TV3 vakaro žinios

22:10 Kobra 11
23:15 Išgyvenimas
00:10 Kaulai
01:10 Elitinis būrys
01:40 Naujokė
02:05 Skandalas
02:55 Vilfredas
03:25 Programos pabaiga
BTV
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Policija ir Ko (3)
09:00 Kietakaktis
11:00 Kalbame ir rodome (145)
11:55 Prokurorų patikrinimas 
(235)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Jokių kliūčių (10)
15:00 Amerikos talentai (24)
16:00 Prokurorų patikrinimas 
(236)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų (9)
19:00 Policija ir Ko (4)
20:00 Visa menanti (4)
21:00 Farai
21:30 Denis - grėsmė visuome-
nei. Kalėdos
23:05 Dakaras 2015 (5)

23:35 Tikras kraujas (4)
00:55 Visa menanti (3)
01:50 Prokurorų patikrinimas 
(235)
02:50 Bamba TV
TV1
06:45 Dienos programa
06:50 Mano puikioji auklė (5, 6)
07:45 Linksmieji žvėreliai (89)
08:15 Teleparduotuvė
08:45 Įspūdingasis Žmogus-
voras (24)
09:10 Teisingumo lyga (18)
09:30 Striksės (16)
10:15 Duok leteną! (36)
10:45 Karadajus (63)
11:40 Griežčiausi tėvai (2)
12:40 Audra (53)
13:35 Pavogtas gyvenimas (177)
14:30 Būrėja (72)
15:00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein (6)
15:30 Griežčiausi tėvai (3)
16:30 Linksmieji žvėreliai (89)
17:00 Mano puikioji auklė (7, 8)
18:00 Be kaltės kalta (2)
20:05 Karadajus (64)
21:00 KETVIRTADIENIO DETEK-
TYVAS. Midsomerio žmogžudys-

tės VII. Šiaudinė moteris
22:55 Sekso magistrai (12)
00:40 Arti namų (11)
01:35 Programos pabaiga
LIETUVOS RYTO TV
05:00 Reporteris
05:35 Lietuva tiesiogiai
06:00 „Mikropasauliai“
06:30 Gamtos pasaulis
06:40 Miestai ir žmonės. Doku-
mentinis f.
06:45 Programa
06:49 TV parduotuvė
07:05 Reporteris
07:55 Keliauk! Pažink! Pasidalink! 
Ištisus metus
08:00 „Niekam tavęs neatiduosiu“ 
(3)
09:00 „Spąstai“ (3)
10:05 „Komisaras Megrė“
11:10 Reporteris
12:00 Šeima- jėga! Finalas
13:30 Patriotai
14:35 TV parduotuvė
14:50 „Miestelio patruliai“
16:00 Žinios
16:20 „Gamink sveikiau!“. Realy-

bės dokumentika.“
17:00 Žinios
17:20 Lietuva tiesiogiai
18:00 Reporteris
18:50 „Albanas“ (32)
19:55 Spąstai tėčiui
22:00 Reporteris
22:42 Įdomi Lietuva
22:50 Nuoga tiesa
23:50 „Kulinaras“ (18)
00:50 Reporteris
01:25 Lietuva tiesiogiai
01:50 „Nebylus liudijimas“ (13/4)
02:40 Reporteris
03:15 Lietuva tiesiogiai
03:40 „Mikropasauliai“
04:10 „Nebylus liudijimas“ (13/4)
LRT KULTŪRA
08:00 Programos pradžia
08:05 Namelis prerijose
09:00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.)
12:00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba
12:15 Pavelo Giunterio 50-mečio 
koncertas. „Born to Beat Wild“. 
2014 m. (kart.)

13:45 Lengvai ir linksmai!
14:30 Zigmas Zinkevičius
15:30 Kultūros savanoriai (kart.)
16:00 Mažasis princas
16:30 Namelis prerijose
17:20 Neskubėk gyventi
17:45 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba (kart.)
18:00 Koncertas Latvijos 
pirmininkavimo Europos Sąjungai 
pradžiai
19:30 Kultūrų kryžkelė. Menora
19:45 Legendos
20:30 Labanaktukas
21:00 Naktinis ekspresas
21:30 LRT aukso fondas
22:45 Land Art Raudondvaris 
2014. Dokumentinis fi lmas. 2014 
m. (kart.)
23:00 Europos tautų istorija 
Klaipėdos krašte
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Panorama (kart.)
00:40 Dėmesio centre
01:00 Elito kinas. Jauna ir graži
02:35 Programos pabaiga

LRT TELEVIZIJA
05:25 Durys atsidaro
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas 1
09:50 Miestelio ligoninė
10:40 Emigrantai
11:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai
12:25 Teatro mūzos belaisvis. Do-
kumentinis fi lmas apie Lietuvos 
teatro tyrinetoją Vytautą Maknį
13:10 Specialus tyrimas
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Hartlando užuovėja 6
17:00 Premjera. Akis už akį 2
17:45 Premjera. Naisių vasara 6
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su 
vertimu į gestų kalbą)
18:45 Premjera. Muškietininkai
19:35 Gyvenimas
20:25 Loterija „Perlas“

20:30 Panorama
21:10 Dėmesio centre
21:29 Loterija „Perlas“
21:30 Auksinis protas
22:45 Žingsnis po žingsnio
23:10 Vakaro žinios
23:40 Muškietininkai
00:30 Senis
01:30 Laba diena, Lietuva. HD 
(kart.)
03:25 Gyvenimas
04:15 Auksinis protas
LNK
05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Smalsutė Dora (4)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris 
III (44)
07:25 Keista šeimynėlė (5)
07:50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (113)
08:50 Pagalbos skambutis
09:50 Yra kaip yra
11:00 Nuo... Iki...
11:55 KK2
12:45 Oplia!
13:15 Mažieji Tomas ir Džeris 
III (45)

13:40 Keista šeimynėlė (6)
14:05 Na, palauk! (3)
14:20 Ugnis ir Ledas (61)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:25 Gyvenimo receptai II (1)
21:30 Žinios
22:10 VAKARO SEANSAS. 
Šešios kulkos
00:25 Taikinys (2)
01:20 Nikita (21)
02:15 Detektyvė Džonson (8)
03:10 Programos pabaiga
TV3
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Simpsonai
07:20 Simpsonai
07:50 Gydytojos dienoraštis
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai
13:30 Vėžliukai nindzės
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai

15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Žvaigždžių dešimtukas
21:00 Pasmerkti 3
21:30 TV3 vakaro žinios
22:05 Vikingų loto
22:10 Elementaru
23:10 Išgyvenimas
00:05 Ieškotojas
01:00 Elitinis būrys
01:30 Naujokė
01:55 Skandalas
02:45 Vilfredas
03:15 Programos pabaiga
BTV
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Policija ir Ko (2)
09:00 Brolis už brolį (3, 4)
11:00 Kalbame ir rodome (144)
11:55 Prokurorų patikrinimas 
(234)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Jokių kliūčių (9)
15:00 Amerikos talentai (23)
16:00 Prokurorų patikrinimas 
(235)
17:00 Muchtaro sugrįžimas

18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų (8)
19:00 Policija ir Ko (3)
20:00 Visa menanti (3)
21:00 Farai
21:30 Meilė per atstumą
23:25 Dakaras 2015 (4)
23:55 Tikras kraujas (3)
00:50 Visa menanti (2)
01:45 Prokurorų patikrinimas 
(234)
02:45 Bamba TV
TV1
06:45 Dienos programa
06:50 Mano puikioji auklė (3, 4)
07:45 Linksmieji žvėreliai (88)
08:15 Teleparduotuvė
08:45 Įspūdingasis Žmogus-
voras (23)
09:10 Teisingumo lyga (17)
09:30 Striksės (15)
10:15 Duok leteną ! (35)
10:45 Karadajus (62)
11:40 Laiko gijos (6)
13:35 Pavogtas gyvenimas (176)
14:30 Būrėja (64)
15:00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein (5)

15:30 Griežčiausi tėvai (2)
16:30 Linksmieji žvėreliai (88)
17:00 Mano puikioji auklė (5, 6)
18:00 Be kaltės kalta (1)
20:05 Karadajus (63)
21:00 Žaidėjas
22:40 Detektyvė Rizoli (12)
23:35 Begėdis (2)
00:40 Arti namų (10)
01:35 Programos pabaiga
LIETUVOS RYTO TV
05:00 Reporteris
05:35 Lietuva tiesiogiai
06:00 „Mikropasauliai“
06:30 Gamtos pasaulis
06:40 Miestai ir žmonės. Doku-
mentinis f.
06:45 Programa
06:49 TV parduotuvė
07:05 Reporteris
07:55 „Niekam tavęs neatiduosiu“ 
(2)
09:00 „Spąstai“ (2)
10:05 „Komisaras Megrė“
11:10 Reporteris
12:00 Nuoga tiesa
13:00 Vantos lapas
13:30 „Neprilygstamieji gyvūnai“

14:35 TV parduotuvė
14:50 „Miestelio patruliai
16:00 Žinios
16:20 „Gamink sveikiau!“. Realy-
bės dokumentika.“
17:00 Žinios
17:20 Lietuva tiesiogiai
18:00 Reporteris
18:45 Keliauk! Pažink! Pasidalink! 
Ištisus metus
18:50 Laikas krepšiniui
19:00 Vilniaus „Lietuvos rytas“ 
- Zgoželeco „Turow“. Tiesioginė 
transliacija iš „Lietuvos ryto“ 
arenos.“
21:00 Sąmokslo teorija
22:00 Reporteris
22:50 Patriotai
23:50 „Kulinaras“ (17)
00:50 Reporteris
01:25 Lietuva tiesiogiai
01:50 „Nebylus liudijimas“ (13/3)
02:40 Reporteris
03:15 Lietuva tiesiogiai
03:40 „Mikropasauliai“
04:10 „Nebylus liudijimas“ (13/3)
LRT KULTŪRA
08:00 Programos pradžia
08:05 Namelis prerijose

09:00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.)
12:00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba
12:15 Kultūra + (kart.)
12:45 Teatro mūzos belaisvis 
13:30 „Kaunas Talent 2014“. 
Tarptautinis jaunųjų talentų 
konkursas (kart.)
16:00 Animacinis fi lmas
16:30 Namelis prerijose
17:20 Neskubėk gyventi
17:45 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba (kart.)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita 
(subtitruota)
18:15 Lietuvių dokumentikos 
meistrai
19:00 Istorijos detektyvai
19:55 Kultūros savanoriai
21:00 Naktinis ekspresas
21:30 Brilijantinis tenoras
22:30 Dabar pasaulyje
23:00 Elito kinas. Premjera. 
Jauna ir graži
00:30 Panorama (kart.)
01:10 Dėmesio centre
01:30 Linija, spalva, forma
02:15 Programos pabaiga

LRT TELEVIZIJA
05:00 Brilijantinis tenoras
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas 13
09:50 Miestelio ligoninė
10:40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
11:30 Eurovizija 2015. Naciona-
linė atranka
13:10 Pinigų karta
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Hartlando užuovėja 6
17:00 Premjera. Akis už akį 2
17:45 Premjera. Naisių vasara 6
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su 
vertimu į gestų kalbą)
18:45 Premjera. Muškietininkai
19:35 Emigrantai
20:25 Loterija „Perlas“
20:30 Panorama
21:29 Loterija „Perlas“
21:30 Specialus tyrimas

22:20 Istorijos detektyvai
23:15 Vakaro žinios
23:45 Muškietininkai
00:35 Senis
01:35 Laba diena, Lietuva. HD 
(kart.)
03:25 Specialus tyrimas
04:10 Emigrantai
LNK
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (3)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris 
III (43)
07:25 Keista šeimynėlė (4)
07:50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (112)
08:50 Vaikis
11:00 Džordžas ir drakonas
12:45 Oplia!
13:15 Mažieji Tomas ir Džeris 
III (44)
13:40 Keista šeimynėlė (5)
14:05 Na, palauk! (2)
14:20 Ugnis ir Ledas (60)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2

20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios
22:10 VAKARO SEANSAS. 
Meksikietis
00:30 Taikinys (1)
01:25 Nikita (20)
02:20 Detektyvė Džonson (7)
03:15 Programos pabaiga
TV3
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Simpsonai
07:20 Simpsonai
07:50 Gydytojos dienoraštis
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai
13:30 Vėžliukai nindzės
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 VIP
21:00 Pasmerkti 3
21:30 TV3 vakaro žinios

22:10 Transporteris
23:15 Išgyvenimas
00:10 CSI kriminalistai
01:05 Elitinis būrys
01:35 Naujokė
02:00 Skandalas
02:50 Vilfredas
03:20 Programos pabaiga
BTV
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Policija ir Ko (1)
09:00 Brolis už brolį (1)
10:00 Brolis už brolį (2)
11:00 Kalbame ir rodome (105)
11:55 Prokurorų patikrinimas 
(233)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Jokių kliūčių (8)
15:00 Amerikos talentai (22)
16:00 Prokurorų patikrinimas 
(234)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų (7)
19:00 Policija ir Ko (2)
20:00 Visa menanti (2)
21:00 Farai
21:30 Kietakaktis

23:20 Dakaras 2015 (3)
23:50 Tikras kraujas (2)
00:55 Visa menanti (1)
01:50 Prokurorų patikrinimas 
(233)
02:50 Bamba TV
TV1
06:45 Dienos programa
06:50 Mano puikioji auklė (1, 2)
07:45 Linksmieji žvėreliai (87)
08:15 Teleparduotuvė
08:45 Įspūdingasis Žmogus-
voras (22)
09:10 Teisingumo lyga (16)
09:30 Striksės (14)
10:15 Duok leteną! (34)
10:45 Karadajus (61)
11:40 Amžiaus paslaptys. Gyva-
sis ir negyvasis vanduo
12:40 Audra (52)
13:35 Pavogtas gyvenimas (175)
14:30 Būrėja (69)
15:00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein (4)
15:30 Griežčiausi tėvai (1)
16:30 Linksmieji žvėreliai (87)
17:00 Mano puikioji auklė (3, 4)
18:00 Meilė ir bausmė (62)

20:05 Karadajus (62)
21:00 Laiko gijos (6)
22:40 Detektyvė Rizoli (11)
23:35 Begėdis (1, 2)
01:05 Sveikatos ABC televitrina
01:30 Programos pabaiga
LIETUVOS RYTO TV
05:00 Reporteris
05:35 Lietuva tiesiogiai
06:00 „Mikropasauliai“
06:30 Gamtos pasaulis
06:40 Miestai ir žmonės. Doku-
mentinis f.
06:45 Programa
06:49 TV parduotuvė
07:05 Reporteris
07:55 „Niekam tavęs neatiduosiu“ 
(1)
09:00 „Spąstai“ (1)
10:05 „Komisaras Megrė“
11:10 Reporteris
12:00 Spąstai tėčiui
13:45 „Tyrinėtojai. Nesantuokinis 
Jekaterinos sūnus“
14:35 TV parduotuvė
14:50 „Miestelio patruliai“
16:00 Žinios
16:20 „Gamink sveikiau!“

17:00 Žinios
17:20 Lietuva tiesiogiai
18:00 Reporteris
18:50 „Albanas“ (30)
19:55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“ (19)
21:00 Patriotai
22:00 Reporteris
22:42 Pažangi Lietuva
22:50 Kitoks pokalbis
23:50 „Kulinaras“ (16)
00:50 Reporteris
01:25 Lietuva tiesiogiai
01:50 „Nebylus liudijimas“ (13/2)
02:40 Reporteris
03:15 Lietuva tiesiogiai
03:40 „Mikropasauliai“
04:10 „Nebylus liudijimas“ (13/2)
LRT KULTŪRA
08:00 Programos pradžia
08:05 Namelis prerijose
09:00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.)
12:00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba
12:15 Elzė iš Gilijos. Drama
14:10 Autoritetas apie autoritetus. 
Pokalbis su Prezidentu Valdu 

Adamkumi. 2014 m. (kart.)
15:30 Lengvai ir linksmai!
16:00 Džeronimas
16:30 Namelis prerijose
17:20 Neskubėk gyventi
17:45 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba (kart.)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas (subtitruota)
18:15 Pasaulio dokumentika. 
Saulės dovanos
19:00 LRT Kultūros akademija.
19:45 Linija, spalva, forma
20:30 Labanaktukas
21:00 Naktinis ekspresas
21:30 Ištesėtas pažadas. Vilniaus 
paslaptys
22:30 Zigmas Zinkevičius. 
Pamilęs lietuvių kalbą
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Panorama
00:40 Dėmesio centre
01:00 LRT Kultūros akademija 
(kart.)
01:30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės
02:15 Programos pabaiga

Anabele Lengbein (3)
15:30 Nematomas žmogus (10)
16:30 Linksmieji žvėreliai (86)
17:00 Mano puikioji auklė (1)
17:30 Mano puikioji auklė (2)
18:00 Meilė ir bausmė (61)
20:05 Karadajus (61)
21:00 Meilė ir kiti narkotikai
23:05 Detektyvė Rizoli (10)
00:35 Stverk pinigus ir bėk (1)
01:25 Programos pabaiga

LIETUVOS RYTO TV
05:00 Reporteris
05:35 Lietuva tiesiogiai
06:00 „Mikropasauliai“
06:30 Gamtos pasaulis
06:40 Miestai ir žmonės. Doku-
mentinis f.
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Namų daktaras
08:00 Vantos lapas

08:30 Girių takais
09:00 Šiandien kimba
09:30 Kitoks pokalbis
10:30 Nuoga tiesa
11:30 Pasaulis X 2/14
12:30 „24/7“
13:30 „Neprilygstamieji gyvūnai“
14:35 TV parduotuvė
14:50 „Miestelio patruliai“
16:00 Žinios
16:20 Namų daktaras

17:00 Žinios
17:20 Lietuva tiesiogiai
18:00 Reporteris
18:50 „Albanas“ (29)
19:55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“ (18)
21:00 Nuoga tiesa
22:00 Reporteris
22:50 Didysis pasivaikščiojimas
23:50 „Kulinaras“ (15)
00:50 Reporteris

01:25 Lietuva tiesiogiai
01:50 „Nebylus liudijimas“ (13/1)
02:40 Reporteris
03:15 Lietuva tiesiogiai
03:40 „Mikropasauliai“
04:10 „Nebylus liudijimas“ (13/1)
LRT KULTŪRA
08:00 Programos pradžia
08:05 Brolių Grimų pasakos
09:00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.)

12:00 Žinios. Ukraina. Laida 
rusų kalba
12:15 Šventadienio mintys
12:45 Muzika gyvai. Lukas 
Geniušas. „Vėlyvo sovietmečio 
postmodernas. naujasis paprastu-
mas”. 2014 m. (kart.)
14:00 Lengvai ir linksmai! Muziki-
nė naujametė programa
15:00 Gimtoji žemė
15:30 Girių horizontai

16:00 Džeronimas
16:30 Namelis prerijose
17:20 Neskubėk gyventi
17:45 Žinios. Ukraina. Laida rusų 
kalba (kart.)
18:00 Rusų gatvė. Žinios (subti-
truota, kart.)
18:25 Krepšinis. LKL čempiona-
tas. Kauno „Žalgiris“ – Mažeikių 
„Mažeikiai“. Tiesioginė transliacija 
iš Kauno. HD

20:30 Labanaktukas
21:00 Kultūra +
21:30 Prancūziškas bučinys
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Panorama
00:40 Dėmesio centre
01:00 Kultūros savanoriai
01:30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės
02:00 Programos pabaiga
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kampelis...
Išminties

L inkiu
Gargždų krašto žmonėms...

Novelė    

Albinas KLIZAS

Šįkart, vieną penktadienio pa-
vakarę, drybsojau plastmasiniame 
geltonos spalvos krėsle prie savo 
namo sodo, po apšepusia kriauše. 
Ne kartą, matydami mane užsisva-
jojusį, namiškiai siųsdavo repliką 
po replikos: „Sėdėk sėdėk, prikris 
plaukai visokių mašalų, dar būtų 
gerai, kad erkė įsisiurbtų, tada gal 
susimąstysi, kam tokią baidyklę rei-
kia saugoti“. Tie jų priekaištai ne 
šiandien man girdimi, bus jų dar 
užtektinai, kol ši kriaušelė šlamės 
prie atviro namo langu. Ne taip jau 
lengva atsinešti pjūklą ir per pus-
valandį paguldyti medelį ant šono, 
kad vėl atsirastų skylėtas dangus, 
tačiau kur surasti tame pačiame 
sode kitą tokią patrauklią vietą, 
kad vėl galėtum ramiai parymoti. O 
po šia kriaušele, kiek pamenu, būta 
malonių  valandėlių; kas be ko, 
su visa šeimyna, dukterims, žentu, 
anūkais ir savo mieliausiąja apsės-
davome stalą, vienas kitas butelis 
alaus nulenkdavo galvą, kartais 
ir stipresnio taurelė nukeliauda-
vo per rankas, tik jos, moteriškos, 
prisilietusios skaidraus skysčio 
prie lūpų, tuojau susiraukdavo ir 
siųsdavo mums, vyrams. Mes ir 
užbaigdavome. Neaplenkdavo šios 
vietelės po kriauše ir mano dar-
bovietės vyrai. Žiūrėk, jau darbo 
savaitė pasiekdavo penktadienį, 
vienas kitas vyras, sutiktas moky-
tojų kambaryje, prasitardavo tyliai, 
kad moterys neišgirstų; sumauta ši 
savaitė, darbai lipo vienas ant kito, 
gerokai ištampė nervus, tai ne pro 
šalį susitikti po kriauše, šiek tiek 
atsipalaiduoti. Net mokyklos direk-
torius, būdamas geresnės nuotai-
kos, retkarčiais prasitardavo: „Jo-
nai, šiandien niekur neišvažiuoji? 
Gal susibėkim po darbų po tavąja 
kriauše, nes tavo toks sodas – vien 
lapuočiai, kurie slepia žmones nuo 
pašalinės akies“. Ir vyrai, kurie ne-
turėdavo namuose ūkinių rūpesčių, 
be didelių raginimų, atšuoliuodavo 
į sutartą vietą. Vyrai, pedagogai, 
kaip ir visi mirtingieji, išlenkdavo 
po taurelę kokios „Starkos“, vienas 
kitas,  pabandydavęs net alaus iš 
stiklinaitės patraukti, bet svarbiau-
sia – nuoširdžios kalbos ir ne tokios 
nuobodžios kaip pedagogų tarybos 
posėdžiuose, kur moterškynas už-
valdęs salę savo šnekumu, aikčio-
jimais ir kaltinimais visokio lygio 
valdžioms. Ir švietimo ministrai 
žodžiais gauna atsakančiai į spran-
dą. Gerai, kad jie gyvo tų moteriš-
kų grūmojimų negirdi. Tos šnekos 
nepasiekia tų veikėjų aukštybėse, o 
anot vyrų, kartais verčia vemti, bet 
šiaip taip jie iškentėję santūriai pa-
tyli. Kas kita vyriška kalba apie po-
litiką, moteris, vienas kitas pritildy-
tas žodis net apie seksą, kuris labai 
netinkamas mokytojui prie veido, 
lydimas audringo juoko, net ploji-

mų. Vyrai, būdami laukinės prigim-
ties, lieka vyrai. Čia, po kriauše, 
laikinai nelieka jokių pareigų, tik 
vardai su kandžiomis replikomis, 
kurias galėtum vadybiniu požiūriu  
pavadinti – tikras darbas grupėse. 
Tos kalbos ir likdavo vyrų grupėje. 
Bet tie pasėdėjimai po porą valan-
dų neužtrukdavo iki išnaktų. Nie-
kas neieškodavo papildomai, kad 
galėtų nusibaigti, užtekdavę, kiek 
turėdavę, kiek sumažindavę dienos 
įtampą. Gatvė, viešasis gyvenimas 
tramdė jaunosios kartos auklėto-
jus. Niekam nereikėjo papildomai 
aiškinti ir išvengti pašalinių akių ir 
apkalbų, jog vyrai, mokytojai, pasi-
slėpę girtuokliauja. To netoleruotų 
direktorius, bet ir jam patikdavo 
pabūti neformalioje aplinkoje, pa-
būti vyriškoje aplinkoje, atsiplėšti 
nuo moteriškos draugystės. Dažnai 
jis susimąstydavo, kodėl mokyklo-
se tiek mažai vyrų, kaltindavo ap-
kiautusią švietimo ministeriją ir jos 
kvailą požiūrį, jog vaikų auklėjimui 
reikalingi ir vyrai, kurie atskirose 
mokyklose nesiekia vienos rankos 
pirštų. Širdyje džiaugėsi direkto-
rius, kad vyrai žino saiką, niekas 
niekur neišsireklamuodavo – vis-
kas, kas buvo kalbėta po kriauše, 
kaip į vandenį, net antrosios pusės, 
žmonos, neišklausdavusios, protin-
gos pritardavo nuostatai, kad ir vy-
rams reikia pabūti vyriškoje aplin-
koje. Ta vieta po kriauše žinoma tik 
siauram vyrų mokytojų ratui ir, jei 
jos prireikdavo tik tada, kai jiems 
pribręsdavo laikas vyriškam pokal-
biui – taip atsirado tokia tradicija 
– neofi ciali šventė. Vyrų mokytojų 
šventė.     

Jonas dažn+i prisimena, kiek 
daug laiko nusinešė Minijos upės 
vandenys, kai jis mūrijo šį savo 
namą. O jo pasodinta kriaušelė vis 
stiebėsi į viršų, nieko nekliudoma, 
šakojosi į šalis, tik kasmet vis plėtė 
didesnį pavėsį nuo karštų vasaros 
saulės spindulių. Pirmieji tą pavėsį 
pasirinko namo statybininkai. Kai 
šie „paimdavo kaip reikia“, tekda-
vo Jonui valandų  valandas klau-
sytis nuobodžių, grubių, palydimų 
keiksmažodžių tauškalų, kartais be 
ryšio, ir nieko nepadarysi – žmonės 
plytą dailiai mūrijo į sienas, lenkė 
prie žemės vamzdį, o žodis, ištar-
tas jų lūpomis, nepakluso, atrodo, 
dingsta, stringa užkliuvęs, užsiker-
ta kažkur viduje. Kartais Jonas, 
būdavo, pagauna išdraskytą mintį 
ir pataiso pašnekovą, tas jį pagiria: 
„Ot, mokytas žmogus perskrodė 
mane kaip peiliu, suprato. Dabar 
aišku, kas dirba plytas kilnodamas, 
kas su pieštuku žodžius medžioja“. 
Ypač džiaugdavosi pastarieji, kai 
Jonas parodydavo ištraukęs vieną 
kitą butelaitį, laikraščio kamščiu 
užkimštą: „Tu mus, Jonai, šitokia 
pavaišinki, nusibodo ta valstybinė, 
be jokio skonio, pili pili, o smegeni-
nė kaip šalta, taip šalta. Kas kita – 
šitoji, vos įtrauki vieną kitą lašelį į 
burną ir jauti karštį paduose“. Tada 

tokie pasisėdėjimai vyko iki gilių iš-
naktų. Nors esi kiekvienam už  die-
nos darbus sumokėjęs šlamančiųjų, 
bet tokia nerašyta taisyklė, kad po 
visų sunkių dienos darbų – vaka-
rienė, kuri turi būti kaip reik. Nėra 
jokių galimybių išsisukti nuo pa-
baigtuvių, būtų didelis nusikaltimas 
palikti juos be vakarienės. Pasklistų  
miestelyje kalbos, kad mokytojas 
„skriaga“, tada šio amato žmonių 
kol kas neprisiprašysi prie savųjų 
statybų, išsisukinės, teisinsis, kad 
jau užprašyti kitur mūryti sienų. Kas 
kita tokios vakarienės metu, su ran-
kų  paspaudimais ir perkirtimais, 
kurie tuojau pat tų visų graibstomi 
žmogeliai pamirštami, bet rytą pri-
meni jiems vakarykštį pažadą, ir 
jie nesiginčija, neišsisukinėja, kad 
buvo sutarta. Jonas kartais pasišai-
po iš savęs, kad vieta po kriauše jau 
tapo istorinė, kad po tokių pokalbių 
su statybininkais namas augo kaip 
ant mielių – kilo į viršų. Brangi ši 
vieta jam, bet kas atsitiko, kad  jau  
dveji metai, kai į kriaušės lapus įsi-
suko kažkoks suskis, pirmiausia alei 
vienos nukrisdavo tik ką užsimezgu-
sios kriaušaitės, pusiau pajuosdavo 
lapai, įsitaisydavo juose kažkokie 
mašalai, kurie stačiai krisdavo ant 
stalo, ant sėdinčiųjų galvų. Pavo-
jinga, gertum alų arba kavą, ding-
tų apetitas ir bėgtum iš šios vietos. 
Miestelio didysis sodininkas, kuris 
prieš metus, nupjovęs kriaušės vir-
šūnėlę, naujaip įskiepijo į kriaušę, 
įsprausdamas į kamieno žievę dvi  
naujos rūšies kriaušelių šakeles, ku-
rios prigijo ir šakojosi į visas puses, 
dar perspėjo, kad reikia palaukti 
kito pavasario, gal savaime dings 
tas kriaušės lapų juodumas. Ir buvo 
vilčių, nes šį pavasarį taip skaisčiai 
pražydo kriaušė, ir lapai žali žali 
blizgėjo saulėje, maniau, kad liga 
savaime dingo. Dar paprašiau mo-
kyklos direktoriaus, kad jis įamžin-
tų kriaušės žydėjimą, nes jis geras 
fotografas, mokąs surasti meninio 
vaizdo kampą, bet kasdieniniai 
skubūs reikalai neleido žmogui ati-
trūkti nuo mokyklos šurmulio. Liko 
kriaušė neįamžinta, greitai nužydė-
jo, o liga vėl atsinaujino. Kasryt ant 
geltono stalo, kėdžių, suoliuko kri-
to vos pradėjusios megztis   kriau-
šaitės, pamažu atsinaujino juoda 
spalva  žaliuose lapuose. Ir po ku-
rio laiko, kaip ir pernai, vėl stovėjo 
liūdnai apšepęs medis, matyt, vengė 
nutūpti ant jo šakelių net sode iš-
augintos zylutės, netraukė jų. Gal 
pajuodę lapai gąsdindavo paukšte-
lius, tik pilki varnėnai, atskridę iš 
tolimosios Rusijos vietų, gyventojų 
vadinami „sibiriakai“, tūpdavo, kur 
papuola, neaplenkdavo ir kriaušės, 
nes iš ten buvo geras matomumas, 
kaip pasiekti  raudonai prinokusias 
vyšnaičių viršūnes. Dažnai juos 
pastebime, bet prisitaikė vieną kitą 
kartą, šeimai išvykus į Klaipėdą, jie 
atsilygino kerštu – kam jųjų nepri-
leidai prie vyšnaičių, kam viršūnėse 
iškėlei mėlynos spalvos baidykles. 
Tąkart „sibiriakai“ kaip reikiant 
pasiautė sode, ne tik nurinko dar 
nenunokusių vyšnių uogeles, bet ant 
stalo, kėdžių ir suolų po kriauše pri-
dergė išmatų, kad ilgai prisimintum 
jųjų kerštą. Paukščiai, kaip žmonės, 
pasirodo, yra kerštingi.

– Tėvai, šį rudenį turi tą kriaušę 
savo rankomis nurėžti. Tas suskis 
jau persimeta į obelį, pažiūrėk, juo-
dų lapų atsiranda, – kurstė juoda-
jam darbui  mano gyvenimo draugė. 
Ir ji teisi, bet viena mintis man neda-
vė ramybės ir priminė vieną  žmogų, 
kuris galbūt jau du dešimtmečiai il-
sisi Laugalių kapinėse. Atsikėlė jis 

Tadas Kareiva, jaunimo klubo 
„Žiburys“ vadovas:

Mieli Klaipėdos rajono gyvento-
jai, lai Jūsų šv. Kalėdų ramybė ilgam 
pasilieka Jūsų namuose, lai Naujieji, 
įžengę su dvyliktuoju dūžiu, tampa 
gera naujų metų pradžia. Tegul šie 
metai būna džiaugsmo, brandžių su-
manymų, vilties gražiausios kupini.

Gabija Šutkutė, Klaipėdos ra-
jono jaunimo reikalų tarybos narė, 
Agluonėnų etnografi nės sodybos 
vadovė:

Metų pabaiga – tai atliktų darbų 
apmąstymo metas, kai galvoje suka-
si daugybė minčių. Didelis tempas, 
nuolatinis skubėjimas neleidžia pa-
sidžiaugti akimirka. Todėl norėčiau 
visiems palinkėti  bent per šventes 
susėsti su draugais ir artimaisiais prie 

bendro vaišių, tiesiog pabūti drauge. O ko kartais žmogui 
daugiau ir reikia – tik šilto apkabinimo, gero žodžio ir mylin-
čių žmonių šalia. Su šventėmis jus, mielieji!

Virginija Riaukaitė-Pokvytienė, 
Aleksandravo kaimo bibliotekinin-
kė:

Miela matyti, kaip keičiasi, gra-
žėja, jaunėja mano gimtieji Gargždai 
ir šis kraštas. Didžiųjų švenčių proga 
linkiu 2015 metais išlaikyti jaunatviš-
ką dvasią ir nestokoti puikių sumany-
mų, kilnių darbų.

Skaidra Karalienė, Gargždų vai-
kų ir jaunimo laisvalaikio centro di-
rektorė:

Tegul užtenka laiko džiaugsmui, 
meilei ir geriems darbams.

iš Suvalkijos lygumų, nupirko mūsų 
gatvėje sukiužusią lūšną, gyveno 
ramiai abu su žmona bevaikiai. 
Žmogelis, kurio nei vardo, nei pa-
vardės nežinojau, tik daug vyresnis 
už mane, buvo labai darbštus, pats 
išgražino lūšną ir dar pakėlė antrą 
aukštą. Medžiagų nepirko, tik su 
dviratėliu kaskart iš įvairių pasvie-
čių tempė plytgalius, lentgalius ir 
pamažu kaip kregždė sulipdė antrą 
aukštą. Prisimenu, vieną rytą tas 
suvalkietis atbogino ant savo dvi-
ratuko gerokai išstypusią, panašią į 
žilvičio rykštelę kriaušaitę, nepasa-
kė, iš kur, iš kokio sodo, tik paaiški-
no, kad jo sodelyje nėra kur įterpti, 
o kriaušaitė patraukli, negi išmesi į 
šiukšlių dėžę.

– Veltui dovanoju, tegu bus at-
minimas man negrįžtamai išėjus. 
Matau, jūsų sode, mokytojau, dar 
yra vietos, kad ir prie namo, turėtų 
gerą kriaušių derlių vesti, – įkalbė-
jo tada tas suvalkietis.

Įpiršo jis, kuklus Suvalkijos 
lygumų žmogelis, tą kriaušaitę, 
ir aš ją pasodinau prie pat namo. 
Pavasarį ilgokai kriaušaitė nerodė 
gyvybės ženklų, todėl jau rengiau-
si išrauti ir išmesti, bet per dukters 
vestuves vienas svečias pastebėjo, 
kad viena kita šakelė sprogsta, ir 
taip ana pamažu atsigavo. Augo, 
šakojosi į visas puses, augo kar-
tu su mano dukromis ir anūkais, 

kasmet spalio viduryje su paskuti-
niais lapais ant žemės paberdavo 
išpampusių geltonų kriaušių, kurių 
užtekdavo ir pakramsnoti, ir užkon-
servuoti.

Kriaušės viršūnė jau pasiekė 
antrą namo aukštą, bet saulės ne-
užstojo, o vasarą dovanodavo ma-
lonų pavėsį, tad po sunkų darbų ga-
lėdavau atsipūsti, ramiai paskaityti 
laikraštį ar knygą, ar šiaip krėsle 
nieko neveikdamas padrybsoti. O 
kartais imdavau plunksną. Prisi-
pažinsiu, kad straipsniai gimdavo 
ir po kriauše. O dabar imk į ran-
kas pjūklą ir savo rankomis vienu 
mostu šį didelį medį nurėžk. Kitos 
išeities, matyt, nebus, nes liga ga-
lutinai pribaigė kriaušę, bet ką pa-
sakysiu savo bendradarbiams, kad 
neliko pavėsio, gal surasime kitą 
vietą sode. Pasodinsiu nupirkęs 
turguje kriaušaitę ar obelaitę, kol ji 
užaugs ir sulapos, laikas žmogaus, 
skubančio  saulėlydžio takais, jau 
nelauks,  gal vaikaičiai pamėgs šią 
vietą, bet atmintis skaičiuos jau kitą 
laiką, o vis tik liko dar neatsakytas 
klausimas, ar tos kriaušaitės viduje 
buvo to suvalkiečio siela, ar mano, 
dar nesuspėjusio įsikurti, galbūt 
grūmėsi dvi nematomos sielos ir 
neliko medeliui kitos išeities – pa-
likti žalią sodą.

Gargždai, 2014-10-01  

PO KRIAUŠE     


