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Valstybës dienos mi-
nëjimas Šilalëje prasidë-
jo šventomis Mišiomis 
Šv. Pranciškaus Asyþie-
èio baþnyèioje, kurias 
aukojo parapijos klebo-
nas dekanas Algis Genu-

Valstybės diena Šilalėje
Brigita ŽEBRAUSKAITĖ

Liepos 6 – oji - Lietuvos karaliaus Mindaugo karûnavimo diena – Vals-
tybës diena. Istoriniai ðaltiniai teigia, kad Mindaugo Iðmintingojo, pasi-
þymëjusio politine áþvalga, tvirtumu, plaèiu dvasiniø vertybiø suvokimu, 
suvienytos valstybës valdymas paliko gilø pëdsakà mûsø tautos istorijoje. 
1253 metais liepos 6 dienà gavæs popieþiaus leidimà karûnuotis Lietuvos 
valstybës valdovu, Mindaugas tapo pirmuoju ir vieninteliu Lietuvos kara-
liumi. Ðá reikðmingà valstybei ávyká minime ir ðvenèiame iki ðiol.

tis. Pamaldose dvasinis 
vadovas parapijieèiams 
priminë šio istorinio ávy-
kio svarbà tautos bei kie-
kvieno tikinèiojo gyveni-
me. 

Vëliau šventë persi-
këlë á aikštæ prie Šila-
lës rajono savivaldybës. 
Þiûrovus skambiomis, 
kiekvienam lietuviui pa-
þástamomis melodijomis 
pasitiko Šilalës kultûros 

centro orkestras, vado-
vaujamas Zigmo Levic-
ko. Šventiná vakarà vedë 
reþisierë Loreta Bartku-
të, daugeliui patriotinë-
mis eilëmis uþgniauþusi 
kvapà. Su Valstybës die-

na šilališkius sveikino Ši-
lalës rajono savivaldybës 
meras Jonas Gudauskas. 
Šventiná koncertà tæsë 
Kultûros centro ir meno 
mëgëjø kolektyvai: ¥Sida-
bro gija´ (vadovë Nata-
lija Taurinskienë), voka-
linis ansamblis ¥Kuplë´ 
(vad. Laima Saroèkienë), 
Didkiemio laisvalaikio 
salës moterø ansamblis 
(vad. Algimantas Saroè-

ka), pusseseriø Petkuèiø 
ansamblis ir Justina Mar-
tinkutë (vad. Laima Petk-
tuvienë).    

Laikrodþiui išmušus 21 
valandà, visi pakilo iš savo 
vietø ir drauge su sceno-

je pasirodþiusiais kolekty-
vais, pridëjæ rankas prie 
širdþiø, sugiedojo ¥Tautiš-
kà giesmæ´. Jau tradicija 
tapæs ir visus pasaulio lie-
tuvius vienijantis ávykis ir 
šiemet nusirito per þemës 
rutulá. Visame pasaulyje 
skambëjo mûsø tautieèiø 
balsai, giedant Lietuvos 
Respublikos himnà. 

Autorës nuotr.

Po Šv. Mišių pajudėjo iškilminga eisena miesto skvero link

Susirinkusius džiugino Kultūros centro ir meno mėgėjų kolketyvai

NUKELTA Á 5 PSL.

Nuo vidurdienio spor-
tininkai rungësi sporto 
varþybose. Atrodë, kad 
su sportininkais varþosi ir 
gamta - nuo ryto dalyvius 
stipriai lepino karštis, vë-
liau oras vësino, net gàs-

Upynos miestelio vasaros 
šventė

Simona POŠKAITĖ

Liepos 7 dienà Upy-
nos miestelyje ðurmu-
liavo tradicinë mieste-
lio vasaros ðventë.

dino lietumi bei griaus-
tiniais. Taèiau nepabûgæ 
gamtos išdaigø, 19 valan-
dà, po ûkio darbø, mies-
telio gyventojai ir sveèiai 

rinkosi á Šv. Mišias Upy-
nos Švè. Mergelës Marijos 
vardo baþnyèioje. Šv. Mi-
šias aukojo Upynos para-
pijos klebonas Eduardas 
Steponavièius, kuris linkë-
jo bûti visiems kaip viena 
šeima, paremti ir palaikyti 
vieni kitus. 

Po pamaldø visi su-
gûþëjo á miestelio aikštæ. 
Šventë prasidëjo Upynos 
kultûros namø kultûri-
nës veiklos vadybininkës 
Renatos Guþauskienës 

sveikinimais. Upynos se-
niûnijos seniûnë Stefa Ka-
þukauskienë pasidþiaugë 
tradicine miestelio švente, 
padëkojo renginio organi-

zatoriams, sporto rungèiø 
dalyviams, meno kolekty-
vams, rëmëjams ir visiems 
susirinkusiems.

Kaip ir kiekvienais me-
tais, taip ir šiemet, šventës 
neaplenkë ir rajono val-
dþios atstovai. Šilalës ra-
jono savivaldybës meras 
Jonas Gudauskas dienà 
dalyvavo sporto varþybo-
se, o vakare - šventës me-
ninëje dalyje. Jis dþiaugësi 
renginio organizatoriais, 
kurie negailëjo jëgø ir lai-

ko, rengdami miestelio 
šventæ, taip pat þiûrovø 
gausa ir aktyvumu. Gerø 
þodþiø taip pat negailëjo 
ir mero pavaduotojas Rai-
mundas Vaitiekus, kuris 
linkëjo geros nuotaikos.

Šventėje šurmuliavo minios žmonių
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Šilalës rajono savival-
dybës kontrolierius (savi-
valdybës kontrolës ir audi-
to tarnyba) siekia, kad visi 
Savivaldybës viešojo admi-
nistravimo subjektai lai-
kytøsi ástatymø, tinkamo 
ir efektyvaus Savivaldybës 
biudþeto lëšø ir turto nau-
dojimo bei finansø valdy-
mo sistemos tobulinimo.

Veiklos tikslas – priþiû-
rëti, ar teisëtai, efektyviai, 
ekonomiškai ir rezultaty-
viai valdomas ir naudoja-
mas Šilalës rajono savival-
dybës turtas, patikëjimo 
teise valdomas valstybës 
turtas, kaip vykdomas Sa-
vivaldybës biudþetas ir 
naudojami kiti piniginiai 
ištekliai.

Veikla grindþiama: 
nepriklausomumo, teisë-
tumo, viešumo, objekty-
vumo ir profesionalumo 
principais, kuriuos nusta-
to Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos ástaty-
mas.

Veikloje vadovaujasi 
Valstybës kontrolieriaus 
patvirtintais Valstybi-
nio audito reikalavimais, 
Valstybës kontrolës pa-

Nr. T1-183 Dël Šilalës 
rajono savivaldybës tary-
bos veiklos reglamento 
patvirtinimo. Patvirtintas 
Šilalës rajono savivaldy-
bës tarybos veiklos regla-
mentas.

Nr. T1-184 Dël 2012 m. 
kovo 29 d. sprendimo Nr. 
T1-94 ¥Dël Šilalës rajono 
savivaldybës teisës aktø ar 
jø projektø antikorupci-
nio vertinimo metodikos 
patvirtinimo´ 2 priedo pa-
keitimo ir išdëstymo nau-
ja redakcija. Pakeistas Ši-
lalës rajono savivaldybës 
teisës aktø ar jø projektø 
antikorupcinio vertinimo 
metodikos 2 priedas.

Nr. T1-185 Dël prita-
rimo Šilalës rajono savi-
valdybës kontrolieriaus 
(savivaldybës Kontrolës 
ir audito tarnybos) 2011 
metø veiklos ataskaitai. 
Pritarta Šilalës rajono sa-
vivaldybës kontrolieriaus 
2011 metø veiklos ataskai-
tai.

Nr. T1-186 Dël Šila-
lës rajono savivaldybës 
tarybos 2012 m. kovo 1 
d. sprendimu Nr. T1-27 
patvirtinto Savivaldybës 
2012 metø biudþeto pa-
keitimo. Patvirtintas pa-
tikslintas Savivaldybës 
biudþetas.

Nr. T1-187 Dël uþda-
rosios akcinës bendrovës 
¥Šilalës autobusø parkas´ 
kreditinës linijos gràþini-
mo termino pratæsimo. 
Taryba leido uþdarajai ak-
cinei bendrovei ¥Šilalës 
autobusø parkas´ vieneriø 
metø laikotarpiui pratæsti 
kreditinës linijos gràþini-
mo terminà.

Nr. T1-188 Dël Ap-
mokëjimo uþ kandidatø 
brandos egzaminø vykdy-
mà, kandidatø darbø ver-
tinimà ir apeliacijø na-
grinëjimà tvarkos aprašo 
pakeitimo. Pakeistas Ap-
mokëjimo uþ kandidatø 
brandos egzaminø vykdy-
mà, kandidatø darbø ver-
tinimà ir apeliacijø nagri-
nëjimà tvarkos aprašas.

Nr. T1-189 Dël Šilalës 
Simono Gaudëšiaus gim-
nazijos nuostatø patvir-
tinimo. Patvirtinti Šilalës 
Simono Gaudëšiaus gim-
nazijos nuostatai.

Nr. T1-190 Dël Šilalës 
r. Kvëdarnos Kazimiero 
Jauniaus gimnazijos nuos-
tatø patvirtinimo. Patvir-
tinti Šilalës r. Kvëdarnos 
Kazimiero Jauniaus gim-
nazijos nuostatai.

Nr. T1-191 Dël Šilalës 
r. Pajûralio pagrindinës 
mokyklos nuostatø patvir-
tinimo. Patvirtinti Šilalës 
r. Pajûralio pagrindinës 
mokyklos nuostatai.

Nr. T1-192 Dël Šilalës 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16-ame posėdyje, 
vykusiame 2012 m. birželio 28 d.,  priimti sprendimai

r. Þadeikiø pagrindinës 
mokyklos nuostatø patvir-
tinimo. Patvirtinti Šilalës 
r. Þadeikiø pagrindinës 
mokyklos nuostatai.

Nr. T1-193 Dël Šila-
lës rajono švietimo centro 
pavadinimo pakeitimo ir 
Šilalës švietimo pagalbos 
tarnybos nuostatø patvir-
tinimo. Pakeistas Šilalës 
rajono švietimo centro pa-
vadinimas á Šilalës švieti-
mo pagalbos tarnyba bei 
patvirtinti tarnybos nuos-
tatai.

Nr. T1-194 Dël prieš-
mokyklinio ugdymo gru-
pës modelio pasirinkimo 
Šilalës r. Teneniø pagrin-
dinëje mokykloje ir pri-
tarimo ikimokyklinio ug-
dymo programai. Leista 
Šilalës r. Teneniø pagrin-
dinei mokyklai nuo 2012 
m. rugsëjo 1 d. rinktis miš-
rø priešmokyklinio ugdy-
mo modelá 3-6 metø vai-
kams ir pritarta mokyklos 
ikimokyklinio ugdymo 
programai.

Nr. T1-195 Dël prieš-
mokyklinio ugdymo gru-
pës modelio pasirinkimo 
Šilalës r. Þadeikiø pa-
grindinëje mokykloje ir 
pritarimo ikimokyklinio 
ugdymo programai. Leis-
ta Šilalës r. Þadeikiø pa-
grindinei mokyklai nuo 
2012 m. rugsëjo 1 d. rink-
tis mišrø priešmokyklinio 
ugdymo modelá 3-6 metø 
vaikams ir pritarta moky-
klos ikimokyklinio ugdy-
mo programai.

Nr. T1-196 Dël Šila-
lës rajono savivaldybës ta-
rybos 2012 m. kovo 1 d. 
sprendimo Nr. T1-39 ¥Dël 
leidimo rengti ir teikti pa-
raiškà pagal priemonæ 
VP3-1.4-AM-06-R ¥Pra-
eityje uþterštø teritorijø 
tvarkymas´ pakeitimo. Pa-
keistas Šilalës rajono savi-
valdybës tarybos 2012 m. 
kovo 1 d. sprendimo Nr. 
T1-39 ¥Dël leidimo reng-
ti ir teikti paraiškà pagal 
priemonæ VP3-1.4-AM-
06-R ¥Praeityje uþterš-
tø teritorijø tvarkymas´ 5 
punktas.

Nr. T1-197 Dël inves-
ticijø projektø rengimo ir 
teikimo valstybës investi-
cijø 2013-2015 metø pro-
gramai. Parengti ir teikti 
Lietuvos Respublikos kul-
tûros ministerijai Valsty-
bës investicijø 2013-2015 
metø programai investici-
jø projektà ¥Dalios Grin-
kevièiûtës vardo Šilalës 
krašto tremtiniø muzie-
jaus Eitvydaièiø g.  Nr. 9 
, Laukuvos mstl., Šilalës 
r., árengimas´, o Lietuvos 
Respublikos  sveikatos ap-
saugos ministerijai Valsty-
bës investicijø 2013-2015 

metø programai investi-
cijø projektà ¥Viešosios 
ástaigos Šilalës rajono li-
goninës patalpø, esanèiø 
Vytauto Didþiojo g. 19, Ši-
lalëje, remontas, siekiant, 
kad patalpos atitiktø hi-
gienos normø reikalavi-
mus´.

Nr. T1-198 Dël Šila-
lës rajono savivaldybës ta-
rybos 2012 m. kovo 1 d. 
sprendimo Nr. T1-41 ¥Dël 
Šilalës rajono savivaldybës 
vietinës rinkliavos uþ ko-
munaliniø atliekø surin-
kimà iš atliekø turëtojø ir 
atliekø tvarkymà´ pakei-
timo. Pakeistas Šilalës ra-
jono savivaldybës tarybos 
2012 m. kovo 1 d. sprendi-
mo Nr. T1-41 ¥Dël Šilalës 
rajono savivaldybës vieti-
nës rinkliavos uþ komuna-
liniø atliekø surinkimà iš 
atliekø turëtojø ir atliekø 
tvarkymà´ 32 punktas.

Nr. T1-199 Dël þemës 
ir þemës nuomos mokes-
èio uþ valstybinæ þemæ 
2012 m. Patvirtinti þemës 
ir þemës nuomos mokes-
èio uþ valstybinæ þemæ 
2012 m. tarifai.

Nr. T1-200 Dël Nuo-
mos mokesèio uþ valsty-
binæ þemæ administravi-
mo Šilalës rajone tvarkos 
aprašo papildymo ir pa-
keitimo. Pakeisti Nuomos 
mokesèio uþ valstybinæ 
þemæ administravimo Ši-
lalës rajone tvarkos apra-
šo 25, 35, 38 punktai.

Nr. T1-201 Dël gatviø 
áregistravimo. Leista pa-
teikti áregistruoti Šilalës 
rajono savivaldybës nuo-
savybës teisæ á nekilno-
jamuosius daiktus – Vie-
nybës g. ir Draugystës g., 
esanèias Šilalës mieste.

Nr. T1-202 Dël sutiki-
mo perimti valstybës turtà 
Savivaldybës nuosavybën. 
Taryba sutiko perimti ne-
materialøjá turtà Savival-
dybës nuosavybën.

Nr. T1-203 Dël Šilalës 
rajono savivaldybës Turto 
privatizavimo komisijos 
pakeitimo. Pakeista Šila-
lës rajono savivaldybës 
Turto privatizavimo komi-
sija.

Nr. T1-204 Dël patal-
pos suteikimo panaudos 
pagrindais UAB ¥Šilalës 
šeimos gydytojo prakti-
ka´. Perduota UAB ¥Ši-
lalës šeimos gydytojo 
praktika´ dešimties metø 
laikotarpiui neatlygintinai 
valdyti ir naudotis panau-
dos pagrindais patalpa.

Nr. T1-205 Dël patal-
pos suteikimo panaudos 
pagrindais UAB ¥Gedmi-
na´. Perduota UAB 
¥Gedmina´ penkeriø 
metø laikotarpiui neatly-
gintinai valdyti ir naudotis 

panaudos pagrindais ga-
raþo patalpa.

Nr. T1-206 Dël mo-
kyklinio autobuso perë-
mimo Šilalës rajono savi-
valdybës nuosavybën ir jo 
perdavimo valdyti, naudo-
ti ir disponuoti patikëjimo 
teise. Taryba sutiko Šilalës 
rajono savivaldybës nuo-
savybën perimti mokykliná 
autobusà, kuris bus skirtas 
Šilalës Stepono Dariaus 
ir Stasio Girëno vidurinei 
mokyklai.

Nr. T1-207 Dël pasta-
to pripaþinimo nereikalin-
gu arba netinkamu (nega-
limu) naudoti ir leidimo 
nurašyti bei nugriauti. Ta-
ryba pripaþino nereikalin-
gu arba netinkamu (ne-
galimu) naudoti ir leido 
nugriauti pastatà, esantá 

Laukuvos mstl., Eitvydai-
èiø g. 1.

Nr. T1-208 Dël Šila-
lës rajono savivaldybës ta-
rybos 2012 m. kovo 1 d. 
sprendimu Nr. T1-49 pa-
tvirtinto 2012 metø meli-
oracijos darbø, finansuo-
jamø valstybës biudþeto 
lëšomis, sàrašo pakeitimo. 
Taryba pakeitë Šilalës ra-
jono savivaldybës tarybos 
2012 m. kovo 1 d. spren-
dimu Nr. T1-49 patvirtin-
to 2012 metø melioracijos 
darbø, finansuojamø vals-
tybës biudþeto lëšomis, sà-
rašà.

Nr. T1-209 Dël Pro-
jektø, planuojamø ágyven-
dinti pagal Šilalës rajono 
partnerystës vietos vei-
klos grupës vietos plëtros 
strategijos ¥Šilalës rajono 

vietos plëtros 2007-2013 
m. strategija´ priemonæ 
¥Kaimo atnaujinimas ir 
plëtra´ (Leader metodu), 
sàrašo pakeitimo. Papil-
dytas Projektø, planuoja-
mø ágyvendinti pagal Ši-
lalës rajono partnerystës 
vietos veiklos grupës vie-
tos plëtros strategijos ¥Ši-
lalës rajono vietos plëtros 
2007-2013 m. strategija´ 
priemonæ ¥Kaimo atnau-
jinimas ir plëtra´ (Leader 
metodu), sàrašas.

Tarybos sprendimai 
skelbiami Šilalës rajono 
savivaldybës tinklalapyje 
www.silale.lt, susipaþin-
ti su Tarybos sprendimais 
bei gauti jø kopijas gali-
ma pas Tarybos sekreto-
ræ Laurà Šmidtaitæ (212 
kab., tel. 76 117).

Šilalės rajono savivaldybės kontro-
lieriaus (Savivaldybės kontrolinės 

veiklos ir audito tarnybos) 
2011 metų veiklos ataskaita

(santrauka)
(pritarta Tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T1-185)

Ðilalës rajono savivaldybës kontrolieriaus 
(savivaldybës kontrolës ir audito tarnybos) vei-
klos ataskaita parengta ir pateikta vadovaujantis 
LR vietos savivaldos ástatymu, Ðilalës rajono sa-
vivaldybës tarybos veiklos reglamentu bei 2012 
metø veiklos planu.

rengtomis metodikomis.
Savivaldybës kontro-

lierius (savivaldybës kon-
trolës ir audito tarnyba) 
2011 metais veiklà vykdë 
vadovaudamasi metiniu 
planu. 

2011 metø veiklos pla-
nas ávykdytas visiškai.

Pateiktos išvados Sa-
vivaldybës tarybai: išva-
da dël Savivaldybës 2010 
metø biudþeto ávykdymo 
ataskaitos, išvada dël Ši-
lalës rajono savivaldybës 
valstybës turto 2010 metø 
ataskaitos (VT-01) ir savi-
valdybës turto 2010 metø 
ataskaitos (VT-02) ir ke-
turios išvados dël paskolø 
suteikimo.

Atlikti auditai:
Atsiþvelgiant á auditø 

metu nustatytus dalykus, 
buvo pareikštos trys besà-
lyginës nuomonës.

Atlikus audità Šilalës 
Stepono Dariaus ir Sta-
sio Girëno vidurinëje mo-
kykloje, pateiktos septy-
nios rekomendacijos. Dël 
metiniø finansiniø ir kitø 
ataskaitø bei Savivaldybës 
lëšø bei turto naudojimo 
pareikšta besàlyginë nuo-

monë. 
Atliktas Savivaldybës 

2010 metø biudþeto vyk-
dymo ataskaitø auditas. 
Išvadoje pateikta besà-
lyginë nuomonë. Audito 
ataskaitoje dël atlikto fi-
nansinio audito rezultatø 
buvo pateiktos keturios 
rekomendacijos.  

Atliktas Valstybës tur-
to 2010 m. ataskaitos ir 
Savivaldybës turto atas-
kaitos auditas. Audito iš-
vadoje pateikta besàlyginë 
nuomonë. Audito ataskai-
toje dël atlikto audito re-
zultatø buvo pateiktos aš-
tuonios rekomendacijos.

Atliktas ribotos ap-
imties viešosios ástaigos 
Šilalës rajono ligoninës 
veiklos vertinimas. Verti-
nimo ataskaitoje pateikta 
dvidešimt viena rekomen-
dacija.

Be pagrindinës audito 
veiklos, Šilalës rajono sa-
vivaldybës kontrolierius 
(savivaldybës kontrolës ir 
audito tarnyba) atliko ir 
kitas priskirtas funkcijas. 
Kurtos ir tobulintos ávai-
rios veiklos ir audito ko-
kybæ gerinanèios tvarkos, 
vykdytas biudþeto plana-
vimas, rengtos sàmatos.

Visos atliktø audi-
tø ataskaitos ir visa 2011 
metø veiklos ataskaita 
skelbiamos viešai interne-
to tinklapyje www.silale.lt. 
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Savivaldybės savaitė

¥Kiekvienais metais 
susiduriame su problema, 
jog mokytojai mokomà-
jà medþiagà ima uþsaki-
nëti tik rugsëjo pradþioje. 
Tuomet daþnai viso asorti-
mento pasiûlyti negalime, 
nes tiek mes, tiek leidyklos 
viskà bûna pardavusios. 
Vël pratybø sàsiuviniø at-
siranda per vëlai - tik  spa-
lio mënesá´, - problemà iš-
dëstë A. Fetisova. 

AKTUALU

Simona KVEDERYTĖ

Laikas pasirūpinti pratybų sąsiuviniais

Vasarai ápusëjus 
UAB „Ðilalës knygy-
nas“ darbuotojos Virgi-
nija Þàsytienë ir Angelë 
Fetisova kvieèia Ðilalës 
rajono mokytojus jau 
dabar suskubti pasi-
rûpinti pradiniø klasiø 
pratybø sàsiuviniais. 

Šiemet knygynas 1-4 
klasiø pratybø sàsiuviniø 
asortimentu pasirûpino 
anksèiau. Todël mokyto-
jai, uþsukæ á knygynà ar 
paskambinæ telefonu, gali 
uþsakyti visà reikiamà me-
dþiagà mokiniø ugdymui. 
Geriausia tai padaryti per 
liepos mënesá. Siunta uþ-
sakoma ketvirtadiená, o 
antradiená ji jau gaunama. 
Taigi laukti reikia tik apie 
savaitæ. 

Mokytojams iš karto 
mokëti nereikës. Tai jie 
galës padaryti iki rugsë-
jo 20 dienos. Be to, jeigu 
tikslus mokiniø skaièius 
nëra þinomas, galima imti 
ir didesná pratybø sàsiuvi-
niø skaièiø. Vëliau likusius 
nereikalingus sàsiuvinius 
mokytojai gràþina knygy-
nui.

¥Šilalës knygynas´ dau-

giausia bendradarbiauja su 
leidyklomis ¥Alma litera´ 
ir ¥Šviesa´. A. Fetisova in-
formavo, jog šiemet šios 
leidyklos nieko naujo neiš-
leido, taèiau pratybø sàsiu-
viniø kainos nekilo – liko 
tokios pat. Þinoma, knygos 
ir pratybos yra uþsakomos 
ir iš kitø leidyklø. Pavyz-
dþiui, šešiameèiams daþ-
niausiai mokomoji medþia-
ga gaunama iš ¥Presvikos´. 

A. Fetisova patarë ne-
skubëti ásigyti pratybø 
vyresniøjø klasiø moki-
niams. Jiems tai padaryti 
geriausias laikas – rugsë-
jo pradþia. Juk patys mo-
kytojai nusprendþia, su 
kokio autoriaus medþiaga 
dirbs. Todël, nepasitarus 
su jais, nei mokiniams, nei 
tëvams pirkti pratybø sà-
siuviniø, skirtø 5-12 kla-
sëms, nevertëtø. 

Dalyvavo Bokštø kai-
mo ákûrimo jubiliejuje

Liepos 5 dienà, minint 
Bokštø kaimo ásikûrimo 
450-àsias metines, vyko 
esamø ir buvusiø šio kai-
mo gyventojø sueiga. Ju-
biliejuje dalyvavo ir Ši-
lalës rajono savivaldybës 
meras Jonas Gudauskas, 
kuris sveikino šventës da-
lyvius bei linkëjo tæsti gra-
þias tradicijas, burtis bei 
atsigræþti á gimtàjá kraštà. 
Šventës metu buvo ati-
dengtas ir pašventintas at-
minimo akmuo. Po rengi-
nio šventës organizatoriai 
ir dalyviai persikëlë á Pet-
kø sodybà, kur bendrau-
jant prisiminta Bokštø 
kaimo istorija, þmonës.

Pasirašyta daugiabu-
èiø gyvenamøjø namø 
administravimo sutartis

Liepos 5 dienà Šilalës 
rajono savivaldybës admi-
nistracijos direktorius 
Valdemaras Jasevièius 
ir UAB ¥Inreal pastatø 
prieþiûra´, atstovaujama 
direktoriaus pavaduoto-
jo Rimvydo Ramanaus-
ko, pasirašë Šilalës mies-
to ir Kvëdarnos miestelio 
daugiabuèiø gyvenamøjø 
namø butø ir kitø patal-
pø savininkø bendrosios 
nuosavybës administravi-
mo sutartá. Supaprastin-
to atviro konkurso bûdu 
pagal maþiausios kainos 
vertinimo kriterijø laimë-
toja pripaþinta UAB ¥In-
real pastatø prieþiûra´, 
kuri administravimo pas-
laugas pradës vykdyti nuo 
rugpjûèio 1 dienos. Ben-
drovë paslaugas teiks to-
kiais ákainiais: 0,098 Lt 

(be PVM) ir 0,119 Lt (su 
PVM) uþ 1 kv. m naudin-
gojo ploto per mënesá. Su-
tartis pasirašyta dviems 
metams su galimybe jà 
pratæsti vieneriems me-
tams. Iki šiol šias paslau-
gas teikë UAB ¥Šilalës ko-
munalinis ûkis´. 

Šilalës rajono savi-
valdybë Šilalës miesto ir 
Kvëdarnos miestelio gy-
ventojams primena, kad 
administravimo paslaugos 
teikiamos tiems daugiabu-
èiams namams, kuriø sa-
vininkai nëra ásteigæ dau-
giabuèiø namø bendrijø ir 
nëra sudaræ jungtinës vei-
klos sutarèiø.

Moksleiviø dainø 
šventëje 2012

Liepos 6 dienà meras 
Jonas Gudauskas dalyva-
vo Moksleiviø dainø šven-
tëje sostinëje. Vilniaus se-
namiestyje prie Gedimino 
paminklo jis stebëjo folklo-
ro kolektyvø pasirodymus, 
tarp jø ir šilališkiø. Vëliau 
meras dalyvavo savivaldy-
biø vëliavø parade ir vëlia-
vø pakëlimo ceremonijoje 
bei Valstybës dienos minë-
jime Prezidentûroje. Savi-
valdybës meras tàdien ap-
silankë ir Vilniaus Antano 
Vivulskio pagrindinëje mo-
kykloje, kur buvo apsistojæ 
šventëje dalyvavæ šilališkiai 
– šokëjai, choristai ir jø va-
dovai.

Dalyvavo Upynos 
miestelio šventëje

Liepos 7 dienà Upy-
noje surengta tradicinë 
miestelio vasaros šventë. 
Meras Jonas Gudauskas 
dienà dalyvavo sporto var-
þybose, o vakare – vietos 
meno mëgëjø surengta-
me koncerte. J. Gudaus-
kas dþiaugësi puikiai suor-
ganizuota švente, þiûrovø 
gausa. Renginyje sveikini-

mo þodá tarë ir mero pa-
vaduotojas Raimundas 
Vaitiekus, kuris linkëjo 
upyniškiams bei miestelio 
sveèiams šilto bendravimo 
ir gerø emocijø. 

Lankësi Þemaièiø Kal-
varijoje

Liepos 8 dienà meras 
Jonas Gudauskas lankë-
si Þemaièiø Kalvarijoje, 
kur dalyvavo šv. Mišiose 
švè. Mergelës Marijos Ap-
silankymo bazilikoje. Pa-
maldose dalyvavo ir LR 
Seimo pirmininkë Irena 
Degutienë. Po šv. Mišiø 
meras turëjo progà pa-
sikalbëti ne tik su Seimo 
pirmininke, bet ir su vys-
kupu Jonu Boruta – aptar-
tos šiandienos aktualijos, 
taip pat tartasi dël pasi-
rengimo Þemaièiø krikšto 
600 metø minëjimui.

Šilalëje stabtelëjo Lie-
tuvos televizijos projektas 
„Lietuvos liepsna“

Liepos 6-àjà, Mindau-
go karûnavimo dienà, Lie-
tuvos televizijoje startavo 
2012 metø Olimpinëms 
þaidynëms skirtas projek-
tas ¥Lietuvos liepsna´, 
kuris davë pradþià 20 die-
nø ugnies kelionei aplink 
Lietuvà. Iki pat Olimpi-
ados atidarymo liepos 27 
dienà ¥Lietuvos liepsna´ 
lankys daugybæ Lietuvos 
miestø, miesteliø ir kai-
mø, kuriuose gimë, augo, 
mokësi á Olimpiadà kovoti 
vykstantys sportininkai.

Liepos 8 dienà pro-
jektas ¥Lietuvos liepsna´ 
atvyko á Šilalæ, kuri uþau-
gino du olimpieèius. Tai 
- irkluotoja Donata Viš-
tartaitë ir dviratininkas 
Ramûnas Navardauskas. 
Šilalës miesto pušyne va-
saros muzikos šventës 
¥Superfiesta´ metu ugná 
kartu su šilališkiais ir Šila-

lës rajono dviraèiø sporto 
klubo ¥Kvëdarna´ dvira-
tininkais áþiebë Šilalës ra-
jono savivaldybës meras 
Jonas Gudauskas. Meras 
palinkëjo olimpieèiams 
þemaitiško uþsispyrimo ir 
aukštø pasiekimø.

¥Lietuvos liepsnos´ 
projekto laidos per Lietu-
vos televizijà bus transliuo-
jamos du kartus per dienà 
– pirmà kartà laidoje ¥La-
bas rytas´, antrà kartà – iš 
karto po ¥Panoramos´.

Tartasi dël pamin-
klø partizanams atiden-
gimo šventës bei A. ir O. 
Jurskiø palaikø perlaido-
jimo Karûziškës kaime
Liepos 10 dienà meras 
Jonas Gudauskas ir Savi-
valdybës administracijos 
direktoriaus pavaduoto-
ja Vera Macienë, Tarybos 
narë ir Lietuvos politiniø 
kaliniø ir tremtiniø sà-
jungos valdybos narë Lo-
reta Kalnikaitë bei Kul-
tûros centro direktorius 
Antanas Kazlauskas vyko 
á Upynà ir Vytogalà, kur 
buvo apþiûrima, kaip pa-
siruošta liepos 22 dienà 
vyksianèioms paminklø 
partizanams atidengimo 
ceremonijoms abiejuo-
se miesteliuose. Tà paèià 
dienà aplankytos ir Karû-
ziškës dvaro giminës kapi-
naitës Medvëgalio kalno 
atšlaitëje. Èia rugpjûèio 
4 dienà bus perlaidoja-
mi Lietuvos kariuomenës 
pulkininko leitenanto, du 
dešimtmeèius atidavusio 
Pirmosios nepriklauso-
mos Lietuvos kariuome-
nei, Alfonso Jurskio ir jo 
þmonos Onos palaikai.

TPRC Pajûrio sky-
riaus bendrabutis nebus 
uþdarytas

Liepos 10 dienà Pa-
jûryje meras Jonas Gu-

dauskas ir Savivaldybës 
Švietimo, kultûros ir spor-
to skyriaus vedëja Rasa 
Kuzminskaitë susitiko su 
Tauragës profesinio ren-
gimo centro ir šio Centro 
Pajûrio skyriaus vadovais 
bei Pajûrio skyriaus ben-
drabuèio nuomininkais. 
Siekiant sumaþinti Pajûrio 
skyriaus išlaidas, nuo 2013 
metø sausio 1 dienos pla-
nuojama uþdaryti bendra-
butá. Skyriaus mokiniams, 
kurie ateinanèiais mokslo 
metais pageidaus gyventi 
bendrabutyje, bus siûlo-
ma mokytis Centre ir gy-
venti Centro bendrabuty-
je, tuo tarpu bendrabutyje 
gyvenantys nuomininkai 
yra áspëti apie gyvenamø-
jø patalpø nuomos sutar-
ties nutraukimà. Po antra-
diená vykusios diskusijos 
nutarta pratæsti nuomos 
sutartá su gyventojais, ben-
drabutyje taip pat leista 
gyventi ir studentams, bei 
nuspræsta, kad šildymo se-
zonas nuo 2013 metø sau-
sio 1 dienos bendrabutyje 
nebus nutrauktas.

Savivaldybës atstovai 
Narkomanijos ir alkoho-
lizmo prevencijos komisi-
jos posëdyje Seime

Liepos 11 dienà LR 
Seimo Narkomanijos ir 
alkoholizmo prevencijos 
komisija Seimo Konsti-
tucijos salëje surengë iš-
plëstiná Komisijos posëdá. 
Posëdyje dalyvavo Savi-
valdybës administracijos 
direktoriaus pavaduoto-
ja Vera Macienë ir Vaiko 
teisiø apsaugos skyriaus 
vedëja Birutë Sragauskie-
në. Seminare pristatyti al-
koholio ir kitø narkotikø 
tyrimo Europos mokyklo-
se rezultatai, diskutuota 
apie alkoholio ir tabako 
prieinamumo nepilname-

èiams prekybos centrø te-
ritorijoje, taip pasidalinta 
geràja patirtimi kuriant ir 
ágyvendinant vaiko gero-
vës strategijà, aptarti kiti 
klausimai.

Susitiks su Lietuvos 
automobiliø keliø direkci-
jos atstovu

Šiandien, liepos 12 die-
nà, meras Jonas Gudaus-
kas savivaldybëje priims 
Lietuvos automobiliø ke-
liø direkcijos prie Susisie-
kimo ministerijos Vietiniø 
keliø skyriaus vedëjà Sta-
nislovà Stanèikà. Vizito 
metu bus apþiûrimi ágy-
vendinami keliø projektai 
Šilalës rajone.

Gyventojams siunèia-
mi mokëjimo pranešimai 
uþ komunaliniø atliekø 
surinkimà

Šilalës rajono savival-
dybë informuoja gyvento-
jus, kad Tauragës regiono 
atliekø tvarkymo centras 
(TRATC) gyventojams 
pradëjo siøsti mokëjimo 
pranešimus uþ komuna-
liniø atliekø surinkimà 
ir tvarkymà. Iškilus klau-
simams gyventojai gali 
kreiptis á Savivaldybæ 
arba TRATC pranešime 
nurodytais telefonø nu-
meriais. Primenama, kad 
vietinë rinkliava mokama 
kas ketvirtá á pranešime 
nurodytà TRATC suren-
kamàjà sàskaità iki eina-
mojo ketvirèio paskutinio 
mënesio 15 dienos arba 
galima sumokëti ir uþ tris 
ketvirèius.

Rima Kairytë,
Komunikacijos ir informa-
ciniø technologijø skyriaus 

vyr. specialistë

Dëmesio rajono gyventojams!
Informuojame, kad Šilalës rajono savivaldybë vykdo triukšmo prevencijos 

2008–2013 metø programà. 
Prašome Šilalës rajono gyventojø iki 2012 m. rugpjûèio 1 d. el. paštu (dovydas.

dainauskis@silale.lt) pateikti informacijà apie triukšmingas vietas, kuriose gali 
bûti viršijami maksimalus ir ekvivalentinis garso lygiai, tuo sukeldami neigiamà 
poveiká gyventojø sveikatai.

Matavimai bus atliekami nemokamai.

Valdemaras Jasevièius, Savivaldybës administracijos direktorius

Kvietimas teikti paraiškas pagal Šilalės rajono kaimo 
rėmimo plėtros programą

Šilalës rajono savivaldybës tarybos 2011 m. birþelio 30 d. sprendimu Nr.T1-
234 patvirtinta Šilalës rajono kaimo rëmimo plëtros programos paraiškø atran-
kos komisija organizuoja paraiškø atrankà pagal Šilalës rajono kaimo rëmimo 
plëtros programà.

 Paraiškas programos finansinei paramai gauti gali teikti visuomeninës or-
ganizacijos, kurios planuoja organizuoti rajonines þemdirbiø varþytuves ir šven-
tes, þemdirbiai, kurie planuoja dalyvauti artojø varþytuvëse. 

Norintys dalyvauti atrankoje pateikia tiksliai ir išsamiai uþpildytà paraiškà.
Paraiškos priimamos iki liepos 19 d. Savivaldybës administracijos priimamaja-

me ( J. Basanavièiaus g. 2, I a. 108 kab.) 
 Šilalës rajono kaimo rëmimo plëtros programà ir paraiškos formà galite rasti 

Savivaldybës interneto svetainëje www.silale.lt.

   Kristina Dambrauskienë, komisijos pirmininkë                                          
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O viskas prasidëjo 
taip...

Karolis, interneto pus-
lapyje www.itervitae.me 
save apibûdina, kaip pro-
gramuotojà, logikos, pro-
to akibrokštø ir pasaulio 
tyrinëtojà. Mokslo ir fi-
losofijos ¥vergas´ baigë 
Šilalës Stepono Dariaus 
ir Stasio Girëno viduri-
næ mokyklà. Vëliau vei-
klaus ir aktyvaus vaikino 
kelias pasuko á Jungtinæ 
Karalystæ. Karolis ásto-
jo á Newcastle universite-

Iter Vitae – Gyvenimo kelionė

„Vienà vasaros vakarà, begurkðnodami þalià 
arbatà, godþiai tyrinëjom ant Karolio sienos iðties-
tà pasaulio þemëlapá. Kaip gera bûtø imti ir apke-
liauti toká, regis, nedidelá lopelá. „Gal kada nors“, 
– atsidusom. Mintis, kaip ákyri musë neapleido, 
ir po pusmeèio abu sutarëm 2012 metø pirmàjà 
dienà pakelti nykðtá ir leistis á „Gyvenimo kelionæ.
Abu bûdami ið maþos mielos Lietuvos, ne kartà 
kelionëse pasakojom, kur mûsø girios ir eþerai, 
kuo þmonës ten gyvena ir tiki. Tokià misijà tæsi-
me, o savam kraðtui paþadam paliudyti apie pa-
saulio svetingumà“, – du keliautojai – ðilaliðkis 
Karolis Kazlauskis ir Evelina Savickaitë apibûdi-
na savo, jau pusmetá besitæsianèios „Gyvenimo 
kelionës“, misijà.

Brigita ŽEBRAUSKAITĖ

tà studijuoti elektronikos 
ir kompiuteriø inþinerijos 
specialybës. Jaunas stu-
dentas sugebëjo suderinti 
ir studijas, ir darbà. Be-
simokydamas jaunuolis 
metë sau iššûká - praëjusià 
vasarà vienas autostopu 
pasiekë šiauriausià Euro-
pos taškà - Nordkapp`à, ir 
áveikë 6000 km. 42 dienas 
trukusi kelionë buvo ne 
tik savæs išbandymas, bet 
ir neákainojama patirtis. 
Taèiau Karoliui to buvo 
negana... Studijas baigæs 
su pagyrimu ir piniginiu 
apdovanojimu, platesniø 
horizontø ir savæs ieško-
ti jis nusprendë kelionë-
je aplink pasaulá, á kurià 
išsiruošë su bendraminte 
Evelina Savickaitë. 

Su Evelina Karolis su-
sipaþino studijø Jungtinëje 
Karalystëje metu. Evelina 
- ¥lyg ant lyno pusiausvyros 
beieškanti tarp psichologi-
jos ir menø (fotografijos, 
teatro, filmo) akrobatë, 
vietoje nenustygstanti pa-
saulio keleivë, dvasios 
ir þmoniø þmogus´(taip 

mergina apibûdinama toje 
paèioje interneto svetainë-
je), kurià jau galima vadin-
ti uþkietëjusia keliautoja: 
norëdama savanoriauti ji 
autostopu apkeliavo Iz-
raelá, pabuvojo Pietryèiø 
Azijos, Afrikos ir Pietø bei 
Centrinës Amerikos daly-
se. 

Apie kelionæ aplink 
pasaulá Karolis ir Eveli-
na tylomis svajojo seniai... 
kol vienà dienà nuspren-
dë, kad reikia ryþtis šiam 
þingsniui: suvienyti jëgas, 
pasidalinti sukaupta pa-
tirtimi ir išvykti á pusantrø 
metø truksianèià ¥Gyveni-
mo kelionæ´. 

Akibrokštas tëvams ir 
pasiruošimas

¥Aišku, kai Karolis pa-
reiškë, kad þada keliauti 
aplink pasaulá, iškilo daug 
klausimø: Kas ir kaip? Ko-
dël ir su kuo? ir t.t. Taèiau 
mane guodë tai, kad jis jau 
turëjo keliavimo patirties, 
o ir bendraþygë, pasirodo, 
esanti patyrusi keliautoja. 
Vis dëlto, buvo neramu´, 
– atvirauja Karolio mama 

Inga Kazlauskienë. 
Pasiruošimas ¥Gyve-

nimo kelionei´ vyko at-
sakingai ir apgalvotai. 
Jaunuoliai braiþë kelius 
þemëlapyje, sudarë reika-
lingø daiktø sàrašà, ben-
dravo su patyrusiais ke-
liautojais, domëjosi vizø 
išdavimu, pagaliau skie-
pijosi. Taèiau visko su-
planuoti neámanoma - 
neþinosi, ko ir kada gali 
prireikti, kokios kliûtys ir 
iššûkiai laukia ¥Gyveni-
mo kelionës´ kelyje. Be 
to, pasiimti su savimi daug 
daiktø tiesiog nebuvo ga-
limybës. Reikëjo išlikti 
praktiškiems ir pasiimti tik 
bûtiniausius daiktus, mat 
visa, kà ásidësi – teks nešti 
ant peèiø: drabuþiai – dve-
jos kelnës, šortai, kelnës ir 
striukë nuo lietaus, kepu-
rë, pirštinës, skara, dau-
giafunkcinis šalikas, pû-
kuotë, kojinës ir moèiutës 
vilnonës kojinës, sandalai, 
kelioniniai batai, treji ap-
atiniai, maudymosi áran-
ga; maistui – dujø viryklë 
su balionëliu, 200 vandens 
filtravimo tableèiø, þieb-
tuvëlis, 2 kempinëlës, aliu-
minis dubenëlis, termo-
sinis puodelis, plastikinis 
indelis, pûslë vandeniui (2 
l), ¥šakut-šaukštis´, peilis; 
elektronikos prietaisai, hi-
gienos reikmenys, palapi-
në, miegmaišis, èiuþinu-
kas, šilko ádëklas, miego 
drabuþiai, dokumentai, 
popierius ir rašiklis, aki-
niai nuo saulës, išsigelbë-
jimo maišas, neuþpuèiami 
degtukai, Lietuvos vëlia-
va ir t.t. Daugumà daiktø 

Karolis ir Evelina sudëjo 
á kompresinius maišus – 
taip lengviau. Kiekvieno 
keliautojo kuprinë sveria 
apie 30 kg.

Kodël?
Karolis teigia, kad pa-

laikanèiøjø ágyvendinti 
savo svajonæ, kaip ir abe-
jojanèiø, buvo daug. Kilo 
ávairiø klausimø: Kodël? 
Kam to reikia? Kas iš 
to? Todël vaikinas á visus 
šiuos klausimus atsakë ir 
jo apsisprendimà lëmusias 
prieþastis paaiškino savo 
asmeninëje interneto sve-
tainëje www.indiguus.net. 

¥Norëèiau asmeniškai 
pasiaiškinti kai kuriems 
draugams ir manæs nesu-
prantantiems þmonëms, 
kodël aš tai darau. Visgi, 
nors ir jauèiu beribá mane 
supanèiø draugø palaiky-
mà, tikiu, jog ne visi su-
pranta, kokie asmeniniai 
troškimai mane verèia 
sekti šiuo rizikos ir nuo-
tykiø keliu. Pirma, pami-
nësiu, kodël tai nedarau 
– nebandau garsiai šûkau-
ti, norint atkreipti á save 
dëmesá, nesiekiu naujo 
rekordo, nebandau bëg-
ti nuo prievolës ar nesë-
kmiø. Tai darau - nes no-
riu:

Pasilinksminti. 
Rodos, visà gyvenimà 

tarsi bëgau man jau sukur-
tu keliu: Mokykla – Uni-
versitetas – Darbas. Man 
22-eji. Skubëjau, stengiau-
si, niekur laiko nešvais-
èiau. Naudojau gyvenimà 
standartinës upës – kar-
jeros – plaukimui. Viskas 
buvo šaunu, taèiau jauèiu, 
jog prieš tæsiant šità yri-
màsi, atëjo laikas padary-
ti kaþkà, kà liepia mano 
prislopinta širdis. Plaukti 
prieš srovæ. Plaukti maþu 
intaku jos šaltinio link. 
Labai tikiuosi, kad per 
šiuos ateinanèius metus 

mes pasilinksminsime, at-
siduodami tam, ko seniai 
jau troškome ir kaip visa-
da - gardþiai pasijuoksime 
net ir ašarø apsuptyje.

Atrasti save, atras-
ti ramybæ. Paprastais þo-
dþiais šnekant – sustiprë-
ti. Noriu paskandinti save 
mintyse, nuskæsti ir vël 
prisikelti. Sugriauti savo 
pamatus ir iš griuvësiø su-
kurti Akropolá. Ne, ne tà 
spindintá – tà stiprø, þiniø 
kupinà, miestà.

Atrasti laisvæ. Minties 
laisvæ, kuri išvaduota net 
nuo paties savæs. 

Pasidalinti kaþkà su 
kitais, Lietuva. Kelionëse, 
kuriose keliavau vienas, 
supratau, jog nepasidali-
jant šiuo nuostabiu tavo 
akis verianèiu vaizdu, ar 
šiais aštriausiais turgaus 
kvapais, visi prisiminimai 
ir potyriai slapta saugo-
mi giliai atminties labi-
rintuose pasimiršta ir nu-
blanksta. Visø pirma jie 
net neágauna tokios pa-
èios vertës, kokià turë-
tø tai padovanojus kitam 
þmogui. Daugelio matyto 
filmo ¥Into the wild¡ pa-
grindinio herojaus þodþiai 
¥Happiness only real when 
shared” (Laimë yra tikra 
tik tuomet, kada ja dalija-
masi) man taip pat yra la-

bai artimi.
Þinau, kad kai kurios 

mano išvardintos prieþas-
tys yra tik kova su vëjo 
malûnais ir, greièiausiai, 
kai kurie tikslai niekad ne-
bus pasiekti, taèiau bandy-
ti kaþkiek juos paþaboti - 
yra svarbiausia. Bandyti´. 
(ištrauka iš Karolio teks-
to, patalpinto svetainëje 
www.indiguus.net)

Kaip apkeliauti pasau-
lá be pinigø?

Anot Karolio mamos I. 
Kazlauskienës, Evelina ir 
Karolis puikus pavyzdys, 

kaip galima apkeliauti pa-
saulá be dideliø išlaidø: 
¥Dirbdamas ir studijuoda-
mas Jungtinëje Karalystë-
je, Karolis ne tik sugebëjo 
save išlaikyti, bet ir susi-
taupyti. Šiek tiek santau-
pø prieš vykdamas á kelio-
næ turëjo, taèiau pusantrø 
metø kelionei padengti - 
to tikrai neuþtektø.´ Ka-
rolis ir Evelina keliauja 
autostopu. Ir, kaip rodo 
rezultatai, – jiems seka-
si puikiai! Pasak keliau-
tojø, þmonës be galo geri 
ir ilgai tranzuoti netenka. 
Pervaþiavæ visà Europà, 
Azijà, keliavæ per Laosà, 
Tailandà, Kinijà, Malaizi-
jà ir Indonezijà bei dauge-
lá kitø, šiuo metu lietuviai 
sveèiuojasi Australijoje. 
Èia jie planuoja pabuvo-
ti kiek ilgiau nei mënesá 
ar net kelis, mat jaunuo-
liai nori susirasti darbus 
ir šiek tiek uþsidirbti, kad 
galëtø nusipirkti kelto bi-
lietà á Pietø Amerikà...

Susidomëjusiems
Apie Karolio ir Eveli-

nos nutrûktgalviškus nuo-
tykius, kliûtis ir sëkmes, 
áspûdþius, patyrimus iš 
pirmø lûpø galite suþino-
ti apsilankæ jø tinklalapyje 
www.itervitae.me, taip pat 
jø straipsniai neretai publi-
kuojami ir www.15min.lt. 

Karolis tranzuoja Kinijos dykumoje 

Karolį ir Eveliną priėmęs ir vaišinęs budistų vienuolis 
Tailande

Evelina ir Karolis Kazachstano sniegynuose

Keliautojų įveiktas maršrutas
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Svajoniø telefonas – 
tik uþ tris rekomendacijas

¥Šiais metais atliktas 
RAIT tyrimas atskleidë, 
jog aktyviausiai draugams, 
šeimos nariams ir giminai-
èiams savo mobiliojo ryšio 
operatoriø rekomenduoja 
¥Tele2´ klientai. Norime 
jiems atsidëkoti, todël re-
komendacijas teikianèiø 
klientø laukia maloni stai-
gmena. ¥Tele2´ jiems do-
vanos nuolaidà, su kuria 
svajoniø telefonas beveik 
nieko nekainuos´, – sakë 
Tomas Burovas, ¥Tele2´ 
marketingo vadovas.

Akcijos sàlygos pa-
prastos – reikia reko-
menduoti tris naujus 
vartotojus, išsiunèiant 
trumpàjà SMS þinutæ nu-
meriu 1560 ir tekste ára-
šius R 868XXXXXX (re-
komenduojamo asmens 
telefono numerá). Þinutës 
kaina – 15 ct. 

Rekomenduoti gali visi 
¥Tele2´ privaèiø mënesio 
mokëjimo paslaugø klien-
tai bei PILDYK naudo-
tojai, išankstinio ryšio pa-
slauga besinaudojantys 6 
ar daugiau mënesiø.

T. Burovas pabrëþia, 
jog nuolaida telefonui tei-
kiama tik tuomet, jei trys 

ÞINIOS

Rekomenduojantiems „Tele2“ 
– svajonių telefonas 

už 1 200 litų
Telekomunikacijø bendrovës „Tele2“ klientai 

gali svajoti apie bet kurá telefonà, nes ðià vasarà 
já gali ásigyti beveik uþ dykà. Bendrovë dovanoja 
1 200 Lt nuolaidà telefonui kiekvienam – tereikia 
rekomenduoti tris naujus kitø tinklø klientus, ku-
rie sutiks perkelti savo numerius á „Tele2“.

PR

kitø šalies ryšio tinklø 
naudotojai perkelia savo 
numerá á ¥Tele2´. Reko-
menduojamas klientas 
turëtø atvykti á bet kurá 
¥Tele2´ salonà ir sudaryti 
24 mën. trukmës sutartá, 
ásigyti patinkantá telefonà 
bei pasirinkti vienà iš mo-
këjimo planø: ¥300 min.´, 
¥500 min.´, ¥PLIUS´ ar 
¥Skambink´. 

Dovanos – ir esa-
miems, ir naujiems klien-
tams

Tinkamai tris reko-
mendacijas pateikæs 
¥Tele2´ klientas telefo-
nà išsirinkti gali be jokiø 
sutarèiø, jam tereikia su-
mokëti simboliná 1 Lt mo-
kestá. Pasinaudoti akcija 
vienas klientas gali tiek 
kartø, kiek rekomendaci-
jø gali pateikti.

Uþ suteiktà 1 200 Lt 
sumà klientai gali ásigy-
ti bet kurá ¥Tele2´ salone 
esantá telefonà ar keletà 
jø, arba atvirkšèiai, sumo-
këti trûkstamà papildomà 
sumà pasirinkdami bran-
gesná telefonà.

Be to, dovanos laukia 
ir naujøjø ¥Tele2´ klientø 
– juos rekomendavæs as-
muo gali áteikti kuponà su 
vienu iš trijø specialiø pa-

siûlymø:
300 min. pokalbiø ir 1 

GB duomenø uþ 15 Lt per 
mënesá; 

420 min. pokalbiø, 
2000 SMS ir 1 GB duome-
nø uþ 25 Lt per mënesá; 

kalbëti neribotai uþ 0 ct 
per min. ¥Tele2´ tinkle uþ 
12 Lt mënesiná mokestá. 

Akcija vyksta iki rug-
sëjo 15 d. visoje Lietu-
voje. Suteikta nuolaida 
perkantys telefonà gali 
pasinaudoti iki spalio 31 
d. Daugiau informacijos 
apie akcijà galima gauti 
uþsukus á ¥Tele2¡ salonà 
arba bendrovës svetainëje 
www.tele2.lt. 

Bendrovës ¥RAIT´ 
kovo mën. atliktos apklau-
sos duomenimis, ¥Tele2´ 
yra populiariausias ir la-
biausiai rekomenduoja-
mas operatorius Lietuvo-
je. Beveik pusë apklausos 
dalyviø teigë, kad naudo-
jasi ¥Tele2´ paslaugomis. 

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMENUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME
LIEPOS 22 DIENĄ 10 VAL. LIEPOS 22 DIENĄ 10 VAL. 

Į VYTOGALĄ, S. GIRĖNO GIMTINĘ, VYKSIANČIĄ KONFERENCIJĄĮ VYTOGALĄ, S. GIRĖNO GIMTINĘ, VYKSIANČIĄ KONFERENCIJĄ
„BURIAMĖS PUOSELĖTI VYTOGALOS KAIMO TAUTINĮ PAVELDĄ“„BURIAMĖS PUOSELĖTI VYTOGALOS KAIMO TAUTINĮ PAVELDĄ“

PROGRAMA:PROGRAMA:
10.00 val. Konferencijos dalyviø registracija.10.00 val. Konferencijos dalyviø registracija.
10.15 val.  Sveèiø pasisakymai.10.15 val.  Sveèiø pasisakymai.
10.45 val. Pranešimai apie tautiná Vytogalos kaimo paveldà.10.45 val. Pranešimai apie tautiná Vytogalos kaimo paveldà.
12.00 val. Parodomieji tradiciniai amatai.12.00 val. Parodomieji tradiciniai amatai.
Vyks audimo, verpimo, vëlimo amatø demonstravimas.Vyks audimo, verpimo, vëlimo amatø demonstravimas.
13.00 val. Liaudies muzikos grupës  „SMAGRATIS” pasirodymas.13.00 val. Liaudies muzikos grupës  „SMAGRATIS” pasirodymas.
13.45 val. Konferencijos dalyviø maitinimas.13.45 val. Konferencijos dalyviø maitinimas.
Konferencijos metu  vaišinsime Vytogalos kaimo kulinarinio paveldo Konferencijos metu  vaišinsime Vytogalos kaimo kulinarinio paveldo 
gaminiais.gaminiais.

Nuoširdþiai tikimës Jûsø dalyvavimo.Nuoširdþiai tikimës Jûsø dalyvavimo.
Konferencijos organizatoriai: Vytogalos kaimo bendruomenëKonferencijos organizatoriai: Vytogalos kaimo bendruomenë

M. Vitkus gimë 1923 
m. balandþio 17 d. Šila-
lës r. 1949 metais baigë 
Kauno universiteto Me-

Mirė mikrochirurgijos pradininkas Lietuvoje M. Vitkus
Liepos 9 dienà, eidamas 89-uosius metus, 

mirë gydytojas, mikrochirurgijos ákûrëjas Lietu-
voje, docentas, habilituotas medicinos mokslø 
daktaras, Lietuvos Didþiojo kunigaikðèio Gedi-
mino ordino Karininko kryþiaus kavalierius, Vy-
èio kryþiaus ordino riterio kryþiaus kavalierius, 
Meèislovas Vitkus.

dicinos fakultetà, 1951–
1953 m. dirbo Skuodo 
r. ligoninës vyr. gydyto-
ju, chirurginio skyriaus 

vedëju. 1953–1960 m. 
vadovavo Respubliki-
nës Klaipëdos ligoninës 
Traumatologijos skyriui, 
1960–1967 m. – Respu-
blikinës Vilniaus ligoni-
nës chirurgijos skyriui, 
buvo rekonstrukcijos ir 
mikrochirurgijos centro 
vadovas, dëstë VU Me-
dicinos fakultete.

XX a. 8 dešimtme-
èio pabaigoje M. Vitkus 

iš JAV atsiveþë mikrochi-
rurgijos centro idëjà ir 
ágyvendino jà Lietuvoje. 
1980 m. Vilniaus ¥Raudo-
nojo kryþiaus´ ligoninëje 
(dabar – VUL Santariš-
kiø klinikø Centro filialas) 
kartu su savo sûnumi prof. 
Kæstuèiu Vitkumi M. Vit-
kus pirmàkart Lietuvoje 
replantavo du visiškai am-
putuotus rankos pirštus. 
Po poros metø – 1982 m. 
balandþio 1 d. – šioje li-
goninëje buvo ákurtas Re-
konstrukcinës mikrochi-
rurgijos (dabar – Plastinës 
ir rekonstrukcinës chirur-
gijos) skyrius. Tuo metu 
visose Baltijos šalyse tai 
buvo vienintelis tokio po-
bûdþio chirurgijos padali-
nys.

M. Vitkus yra Lietu-

vos valstybinës premijos 
laureatas (1988 m.), 2002 
m. buvo apdovanotas Lie-
tuvos Didþiojo kunigaikš-
èio Gedimino ordino Ka-
rininko kryþiumi, Vyèio 
kryþiaus ordino riterio 

kryþiumi ir Lietuvos ka-
riuomenës kûrëjø savano-
riø medaliu uþ ginkluotà 
pasipriešinimà 1940–1990 
m.

Velioná galima pagerb-
ti Lietuvos Kariuomenës 
Šv. Ignoto baþnyèios me-
nëje, adresu Šv. Ignoto 
g. 6, Vilniuje, nuo treèia-
dienio, liepos 11 dienos, 
10.00 val iki 21.00 valan-
dos.

Ketvirtadiená, liepos 
12 dienà, 10 valandà, Lie-
tuvos Kariuomenës Šv. 
Ignoto baþnyèioje bus lai-
komos Šventos mišios, 12 
valandà ávyks atsisveikini-
mas su Velioniu, o laido-
tuvës - 13 valandà Kairë-
nø kapinëse.

„Šilalës þiniø“ inf. Šventinëje programo-
je netrûko Upynos kultû-
ros namø meno mëgëjø 
atliekamø dainø: moterø 
ansamblis dainavo apie 
senà parkà, vaikø ir jau-
nimo liaudiškos muzikos 
kapela grojo trankø ¥Ves-
tuviná popuri´, jaunoji so-
listë Þiedë visus dþiugino 
linksma dainele ¥Èiunga 
èianga´, taip pat  Jurgitos 
ir Renatos, Monikos ir 
Ievos bei Paulinos ir Rû-
tos duetai þavëjo þiûro-
vus. Labiausiai laukiamas 
buvo maþøjø vaikuèiø iš 
VšÁ ¥Suodnas´ pasiro-
dymas. Maþieji miestelio 
meno mëgëjai  su daine-
le ¥Èiuku èiuku´ dþiugi-
no tëveliø, seneliø ir visø 
susirinkusiøjø širdis. Taip 
pat netrûko ir linksmø 
šokiø, kuriuos atliko mer-
gaièiø bei ¥Poniškø pa-
neliø´ šokiø kolektyvai. 
Visø šventës merginø šir-
dis pavergë jaunatviškas 
vaikinø tercetas, kuriam 
savo šokiu pritarë mergi-
nø šokiø grupë.  Vaikinai 
atliko dainà ¥Umbrella´. 
Po dainos jiems abejingø 
neliko. 

Upynos miestelio vasaros 
šventė

Šventës metu Šila-
lës kultûros centro dar-
buotojai ir Upynos mies-
telio meno mëgëjai 
parodë spektaklá. Pagrin-
dinius vaidmenis atliko 
Liuda Vismantaitë, Dþiul-
jeta Kareivienë, Kæstas 
Kareiva, Jovita Bûtautai-
të, Audrius Guþauskas ir 
Þydrûnas Liekis.

Oficialioji renginio da-
lis baigta skambant finali-
nei dainai ¥Šiam pasauly´, 
kurià atliko Monikos ir Ie-
vos duetas.

Po inscenizuoto meno 
mëgëjø pasirodymo, šven-
tæ tæsë dainininkas Simo-
nas Donskovas su šokëjo-
mis.

Sporto klubo ¥Upyna´ 
vadovas Antanas Dobilas 
kartu su meru ir seniû-
ne apdovanojo sportiniø 
rungèiø nugalëtojus. Bë-
gimo rungtyje vaikø gru-
pëje pirmàjà vietà uþëmë 
Petras Stonys, merginø 
grupëje pirmàjà vietà 
pelnë Deimantë Gedvi-
laitë, moterø – senjoriø 
grupëje  - Lina Dobilienë. 
Vaikinø grupëje nepra-
lenkiamas buvo Vaclovas 
Stirbys, o vyrø – senjorø 
grupëje pirmàjà vietà iš-

kovojo Jonas Gudauskas. 
16 kg svarmens kilnojimo 
rungtyje nepralenkiamas 
buvo Deividas Bušinskas, 
24 kg svarmens - lygiø ne-
buvo Jonui Gudauskui, 
kuris ir uþëmë pirmà vie-
tà. 

Šaškiø þaidime pir-
mà vietà iškovojo Anta-
nas Petraitis. Geriausiu 
šachmatininku tapo Aidas 
Valteris. Smiginio rung-
tyje vaikø grupëje tai-
kliausias buvo Tadas Gu-
dauskas, o suaugusiøjø 
grupëje nepralenkiamas 
buvo Karolis Jurgaitis. 
Vaikø grupëje virvës trau-
kimo rungtyje stipriausia 
buvo ¥Upyniukø´ koman-
da. Maþàjá futbolà 3x3 ge-
riausiai suþaidë ¥Þaibo´ 
komanda. Kojûkais grei-
èiausiai vaikø grupëje ëjo 
Audra Dobilaitë, mote-
rø grupëje nepralenkia-
ma buvo Lina Dobilienë, 
o greièiausiu kojûkais ei-
nanèiu vyru tapo Gintaras 
Adomavièius.

Atëjus vakarui visi 
šoko, trypë ir kartu daina-
vo su šeimyniniu Dariaus 
ir Jolantos duetu. 

Autorës nuotr.

ATKELTA IÐ 1 PSL.
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UAB „GROVIDA” perka:

karves,
bulius, 
telyèias, 
veršelius

Atsiskaito iš karto. Sveria 
sąžiningai el.svarstyklėmis.

Tel.: 8 685 01 800, 
       8 699 26 969

Ketvirtadienis
Liepos 12 d.
LTV

06.00 Labas rytas.
09.00 „Komisaras Reksas“ (N-7).
10.00 „Hartlando užuovėja“ (kart.).
10.30 LRT vasaros studija. 
Tiesioginė Lietuvos radijo laida
12.00 Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės spaudos konferen-
cija. Tiesioginė transliacija.
12.30 „Senis“ (N-7) (kart.).
13.45 „Tuk tuk Indija“ (3).
14.50 Žinios.
15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7).
16.00 „Hartlando užuovėja“
17.05 „Senis“ (N-7).
18.15 Šiandien.
18.45 „Mūsų dienos - kaip šventė“
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Lietuvos liepsna.
21.15 Kine kaip kine.
21.45 „Vyrų vasara“ (N-7). Per 
pertrauką - 22.10 Loterija „Perlas“.
23.15 Vakaro žinios.
23.30 „Vyrų vasara“ (tęs.).
00.00 „Kankinimai“ (2).

TV3
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(kart.).
07.25 „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 „Hana Montana“
08.55 „Meilės sūkuryje“
10.00 „Pasmerkti“
11.00 „Kelei nuo Džastino“ (N-7).
12.35 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai.
13.10 „Bakuganas“
13.40 „Nepaprastas pasaulis“
14.10 „Ant bangos“
14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“
15.10 „Simpsonai“(N-7).
15.40 „Meilės prieglobstis“
16.40 „Paveldėtojai“
18.45 TV3 žinios.
19.10 Ką manai?
20.10 „Be namų“
21.00 Ūkininkas ieško žmonos.
21.35 TV3 vakaro žinios.
22.00 TV serialas „Aferistas“
23.00 „Pabaisa atrakcionų 
parke“(S).
00.50 „Įstatymas ir tvarka. 
Operatyvinių tyrimų skyrius“

LNK
06.15 Dienos programa.
06.20 „Smalsutė Dora“
06.50 „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.20 Juokas juokais (kart.).
07.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(N-7) (kart.).
09.45 Pirmas kartas su žvaigžde 
(N-7) (kart.).
10.15 Kažkas atsitiko (N-7).
10.45 Kitas! (N-7).
11.15 „Laumės juosta 2011“ (kart.).
13.10 „iKarli“
13.40 „Keista šeimynėlė“
14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(N-7).
16.10 KK2 (N-7).
17.10 Nuo... iki...
18.10 „Šeimynėlė“ (N-7).
18.45 Žinios
19.15 „Namai, kur širdis“ (N-7).
20.00 „Pavogta laimė III. Pavojinga 
sąjunga“ (N-7).
21.00 Pirmas kartas su žvaigžde 
(N-7).
21.30 Juokas juokais.
22.00 Žinios
22.35 „Mentalistas“ (N-7).
23.35 „Taikinys“ (N-7).
00.30 „Trauma“ (N-7).
01.25 Sveikatos ABC (kart.). 

BTV
06.29 Programa.
06.30 Televitrina.
07.00 Žinios (kart.).
07.25 Smagiausios akimirkos
08.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) 
(kart.).
09.00 Kviečiu vakarienės.
09.30 „Miesčionys“ (N-7).
10.00 „Margoša: moterimi negim-
stama“.
11.00 „Be namų negerai: naujas 
gyvenimas“.
12.00  Ekstrasensų mūšis (N-7) 
(kart.).
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) 
(kart.).
14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (kart.).
15.00 „Srautas I“ (N-7).
16.00 Baimės faktorius (N-7).
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7).
19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7).
20.00 Žinios.
20.25 „Naujoji banga 2011“.
01.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) 
(kart.).
02.20 Galileo: norintiems žinoti 
(kart.).
02.50 Bamba (S). 

LTV2
08.00 Gustavo enciklopedija.
08.30 „Neskubėk gyventi“ (26).
09.00 Labas rytas (kart.).
11.30 Kūrybos metas (kart.).
12.00 Lietuvos balsai (kart.).
14.00 „Poezijos pavasaris 1994“ 
(kart.).

14.10 „Kai mūzos prabyla“ (kart.).
14.35 „Sugrįžimas“ (kart.).
15.40 Būtovės slėpiniai
16.15 Grynas gyvenimas.
17.00 Žinios (kart.).
17.15 Kultūrų kryžkelė. Laida rusų 
kalba.
17.30 Durys atsidaro.
18.00 „Neskubėk gyventi“
18.30 Triumfo arka.
20.10 „Poezijos pavasaris 1994“ 
(kart.).
20.20 Kuluarai.
21.00 „Pasakojimai iš Japonijos“
21.20 Pinigų karta.
22.10 „Prokurorai“
23.00 Johanno Strausso muzika prie 
ežero...
00.00 Panorama (kart.).
00.30 Lietuvos liepsna
00.40 Vakaro autografas.
01.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.

„Lietuvos ryto“ TV
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Ryto reporteris.
07.45 Lietuva-Londonas.
08.00 Ryto reporteris.
09.15 Vasara su Asta.
10.15 Girių takais.
10.55 „Ar Stalinas grįžta?“ (N-7).
12.00 Lietuvos diena.
13.00 Lietuva-Londonas.
13.15 TV parduotuvė.
13.45 Skonio reikalas.
14.45 Vasara su Asta.
15.45 „Adolfas Hitleris“ (N-7).
16.00 Žinios..
16.10 „Adolfas Hitleris“ (tęs.) (N-7).
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Žinios.
18.20 Vasara su Asta.
19.20 Pašėlę TV pokštai (N-7).
19.55 „Nužudyti bin Ladeną“ (N-7).
21.00 Reporteris.
21.55 Lietuva-Londonas.
22.10 Lietuva tiesiogiai.
22.45 Vasara su Asta.
23.45 Pasaulio krepšinio apžvalga.
00.20 Reporteris.
01.15 „Adolfas Hitleris“ (N-7).

Penktadienis
Liepos 13 d.
LTV

06.00 Labas rytas.
09.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) 
(kart.)
10.00 „Hartlando užuovėja“ (kart.).
11.00 LRT vasaros studija. 
Tiesioginė Lietuvos radijo laida.
12.00 „Senis“ (N-7) (kart.).
13.15 Bėdų turgus.
14.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (su subtitrais).
14.50 Žinios.
15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7).
16.00 „Hartlando užuovėja“
17.05 „Senis“ (N-7).
18.15 Šiandien. Su vertimu į gestų 
kalbą.
18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama..
21.00 Lietuvos liepsna.
21.15 Duokim garo! Per pertrauką - 
22.10 Loterija „Perlas“.
23.15 „Blogi namai“ (N-14).

TV3
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(kart.).
07.25 „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 „Hana Montana“.
08.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Pasmerkti“.
11.00 „Kaip vesti milijonierę“.
12.35 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai.
13.10 „Bakuganas“.
13.40 „Nepaprastas pasaulis“.
14.10 „Ant bangos“.
14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
15.10 „Simpsonai“ (N-7).
15.40 „Meilės prieglobstis“.
16.40 „Paveldėtojai“.
18.45 TV3 žinios.
19.10 Ką manai?
20.10 „Kapų plėšikė Lara Kroft“ 
(N-7).
22.00 „Nėra ko prarasti“ (N-7).
00.00 „Labai rusiškas filmas II“ 
(N-7).
01.35 „Pabaisa atrakcionų parke“ 
(S).

LNK
06.15 Dienos programa.
06.20 „Smalsutė Dora“
06.50 „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.20 Juokas juokais (kart.).
07.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(N-7) (kart.).
09.45 Pirmas kartas su žvaigžde. 
(N-7) (kart.).
10.15 Kažkas atsitiko. Pramoginis 
šou (N-7).
10.45 Kitas! (N-7).
11.15 „Slavianskij bazar 2011“ 
(kart.).
13.10 „iKarli“
13.40 „Keista šeimynėlė“.
14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(N-7).
16.10 KK2 (N-7).
17.10 Nuo... iki...
18.10 „Šeimynėlė“ (N-7).

18.45 Žinios.
19.15 „Ledų šventė 2010“.
21.15 „Prezidento sprendimas“ 
(N-7).
00.00 „Bėgantys į žvaigždes“ (N-14).
01.50 „Ilgas savaitgalis. Gamtos 
kerštas“ (N-14). 

BTV
06.29 Programa.
06.30 Televitrina.
07.00 Žinios (kart.).
07.25 Smagiausios akimirkos.
08.00 Prajuokink mane (kart.).
09.00 Kviečiu vakarienės. Kulinarijos 
šou.
09.30 „Miesčionys“ (N-7).
10.00 „Margoša: moterimi negim-
stama“.
11.00 „Be namų negerai: naujas 
gyvenimas“.
12.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) 
(kart.).
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) 
(kart.).
14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (kart.).
15.00 „Srautas I“ (N-7).
16.00 Baimės faktorius (N-7).
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7).
19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7).
20.00 Žinios.
20.25 Amerikos talentai VI.
21.25 „Seniai pulkininkai“ (N-7).
23.15 Amerikietiškos imtynės (N-14).
00.15 Galiūnų čempionų lygos 
etapas Suomijoje (kart.).
01.15 Bamba (S). 

LTV2
08.00 „Nuotykiai elfų šalyje“.
08.30 „Neskubėk gyventi“ (27).
09.00 Labas rytas (kart.).
11.30 Keliaukim!
12.00 „Triumfo arka“ (kart.).
13.35 Kuluarai (kart.).
14.15 „Atominės akimirkos“
15.20 „Prokurorai“ (kart.).
16.10 Miesto kodas (kart.).
17.00 Žinios (kart.).
17.15 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Kaimo akademija.
17.55 „Yra šalis...“
20.00 „Nauji iššūkiai nacionaliniam 
saugumui“. 
21.00 Arti toli.
21.35 Kapitonų mūšis.
22.10 „Ambasadorius. Vytautas 
Antanas Dambrava“
23.00 „Vilnius Mama Jazz“
00.00 Panorama (kart.).
00.30 Lietuvos liepsna (kart.).
00.40 Auksinės melodijos.
01.40 Programos pabaiga. 

„Lietuvos ryto“ TV
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Ryto reporteris.
07.45 Lietuva-Londonas.
08.00 Ryto reporteris.
09.15 Vasara su Asta.
10.15 Pašėlę TV pokštai (N-7).
10.55 „Adolfas Hitleris“ (N-7).
12.00 Lietuvos diena.
13.00 Lietuva-Londonas.
13.15 TV parduotuvė.
13.45 Skonio reikalas.
14.45 Vasara su Asta.
15.45 „Nužudyti bin Ladeną“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.05 „Nužudyti bin Ladeną“ (tęs.) 
(N-7).
17.00 Žinios.
18.20 Pašėlę TV pokštai (N-7).
18.55 „Inspektorius Luisas“ (N-7).
21.00 Reporteris.
21.55 Lietuva-Londonas.
22.10 Vertas kinas (N-7).
00.55 „Zona“ (N-14).
02.55 Programos pabaiga. 

Ðeðtadienis
Liepos 14 d.
LTV

07.30 Grynas gyvenimas.
08.30 Gimtoji žemė.
09.00 „Nuotykiai elfų šalyje“
09.25 „Džeronimas“
09.50 „Aviukas Šonas“
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Pulsas.
11.00 Ryto suktinis.
12.00 Mūsų miesteliai.
13.00 „Kaimynai“
14.15 „Juokis“
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).
16.10 Sveikinimų koncertas.
18.30 „Frosto prisilietimas“ (N-7).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Lietuvos liepsna.
21.15 „Benai, plaukiam į Nidą“
23.15 „Kūnas“
01.05 Programos pabaiga. 

TV3
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 „Katašunis“
07.30 „Redakajus“
08.00 „Slaptasis agentas Konoras“
08.30 „Moderni šeima“ (N-7).
09.00 „Choras“
10.00 „Kamelotas“ (N-7).
11.00 „Pelės medžioklė“ (N-7).
12.55 „Aiškiaregys“ (N-7).
13.55 Šok su manimi (N-7).
17.40 Beatos virtuvė.

18.45 TV3 žinios.
19.00 „Man per brangu...“ (N-7).
21.00 „Grafas Montekristas“ (N-7).
23.40 „Jokių stabdžių!“ (N-14).
01.35 „Kapų plėšikė Lara Kroft“ 
(N-7).
03.30 Programos pabaiga. 

LNK
06.25 Dienos programa.
06.30 „Pirmykštė žemė“
06.55 „Kidas Padlis“
07.20 „Garfildas“
07.45 „Policijos akademija“
08.10 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“
08.35 „Sunkus vaikas“
09.00 Apie ūkį ir bites.
09.30 Girių horizontai.
10.00 „Kramtukai III“ (N-7).
11.50 „Čakas“ (N-7).
12.55 „Detektyvė Rizoli“ (N-7).
13.55 „Šeimynėlė“ (N-7) (kart.).
15.10 „Širdies balsas“.
17.15 „Detektyvė Džonson“ (N-7).
18.15 Išdykę seniokai. (N-7).
18.45 Žinios.
19.00 Koncertas „Neįtikėtini italų 
nuotykiai Lietuvoje“.
21.00 „Apie Šmitą“ (N-7).
23.35 „Malibu ekspresas“ (N-14).
01.40 Farai (N-7). 

BTV
06.29 Programa.
06.30 Televitrina.
07.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (kart.).
08.00 Tylos riba (N-7) (kart.).
08.30 Amerikos talentai VI (kart.).
09.30 Autofanai. TV laida.
10.00 Šeštadienio rytas.
11.00 Galiūnų čempionų lygos 
etapas Vokietijoje.
12.00 Žmogus prieš gamtą (N-7).
13.00 Galileo: norintiems žinoti 
(kart.).
14.00 Prajuokink mane (kart.).
15.00 „Rameno mergina“ (kart.).
17.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7).
18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7).
19.00 „Jūrų velniai“ (N-7).
20.00 Žinios.
20.20 „Baladė apie Bomberį“ (N-7).
21.20 „Nežabota jėga“ (N-14).
23.10 „Kruvinoji Rein“ (S).
00.55 Bamba (S). 

LTV2
08.00 Kultūrų kryžkelė.
09.30 Keliaukim! (kart.).
10.00 Miesto kodas.
10.45 Negali būti.
11.15 Laiko ženklai (kart.).
12.00 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas Visuomenės harmoniza-
vimo parke Prienų rajone.
14.00 Kapitonų mūšis (kart.).
14.35 Muzikos istorijos (kart.).
15.05 Etnokultūros ratas (kart.).
15.30 Čiurlionio kodas.
16.25 Arti toli (kart.).
17.00 Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas Visuomenės harmoniza-
vimo parke Prienų rajone.
18.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.
19.00 Nacionalinės filharmonijos 
sezono uždarymo koncertas.
20.25 „Namo“
21.35 „Tas Žalgiris“
21.55 Tarptautinis menų 
čempionatas ART-O-THLON.
23.00 Panorama (kart.).
23.30 Lietuvos liepsna (kart.)
23.40 „Yra šalis...“ (kart.).
01.55 Programos pabaiga. 

„Lietuvos ryto“ TV
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Reporteris.
07.30 „Dičkis šuo Klifordas“.
08.05 „Padūkėlis Eliotas“.
08.30 „Oskaro oazė“.
08.40 Šiandien kimba.
09.20 „Jaunikliai“ (N-7).
10.00 „Mirtis rojuje“ (N-7).

11.00 Griūk negyvas! (N-7).
11.25 „Gamink sveikiau!“
12.00 Reporteris.
12.30 Skonio reikalas.
13.40 „Frankenšteinas“ (N-7).
14.50 „Ar Stalinas grįžta?“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.10 Pasaulio irklavimo 
čempionatas. Tiesioginė transliacija 
iš Trakų.
18.00 Žinios.
18.20 Griūk negyvas! (N-7).
19.00 „Mirtis rojuje“ (N-7).
20.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7).
21.00 Reporteris.
21.30 „Detektyvas Linlis“ (N-7).
23.40 „Ji varo mane iš proto“ (N-7).
01.30 Pasaulio krepšinio apžvalga.
02.05 Programos pabaiga. 

Sekmadienis
Liepos 15 d.
LTV

07.30 Grynas gyvenimas.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Keliautojai - laiko valdovai“
09.25 „Džeronimas“
09.50 „Aviukas Šonas“
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Vaikų ir jaunimo koncertas 
Šventojoje
12.00 Šv.Mišių tiesioginė transliacija 
iš Marijampolės bazilikos.
14.00 Puaro“ (N-7).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).
16.10 Lyderiai.
17.15 „Tarp žemės ir dangaus. Tapy-
toja Dubingiuose“.
17.45 Septynios Kauno dienos.
18.15 Žingsnis po žingsnio.
18.30 Stilius.
19.30 Bėdų turgus.
20.30 Panorama.
20.45 Savaitė.
21.15 Lietuvos liepsna.
21.30 5-ųjų TAFISA pasaulio sporto 
visiems žaidynių atidarymas.
23.55 Grynas gyvenimas (kart.)
00.55 Programos pabaiga. 

TV3
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 „Katašunis“
07.30 „Redakajus“
08.00 „Slaptasis agentas Konoras“
08.30 „Moderni šeima“ (N-7).
09.00 „Choras“.
10.00 „Kamelotas“ (N-7).
11.00 „Dinotopija“ (N-7).
12.40 „Naujokė II“ (N-7).
14.25 „Jums žinutė“ (N-7).
16.10 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai.
16.40 „Detektyvas Monkas“ (N-7).
17.40 Beatos virtuvė.
18.45 TV3 žinios.
19.00 Lietuvos talentai.
22.00 „Tiksinti bomba“ (N-14).
23.45 „Aš - ne blogesnė“
02.10 „Jokių stabdžių!“ (N-14).
04.10 Programos pabaiga. 

Lnk
06.30 „Pirmykštė žemė“
06.55 „Kidas Padlis“
07.20 „Garfildas“
07.45 „Policijos akademija“
08.10 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“
08.35 „Sunkus vaikas“
09.00 Sveikatos ABC.
10.00 „Išlaisvinti Vilį II“
12.00 „Čakas“ (N-7).
13.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7).
14.00 „Šeimynėlė“ (N-7) (kart.).
15.10 „Širdies balsas“.
17.15 „Detektyvė Džonson“ (N-7).
18.15 Išdykę seniokai (N-7).
18.45 Žinios.
19.00 Teleloto.

20.00 Pirmas kartas su žvaigžde.
20.30 „Mis slaptoji agentė“ (N-7).
22.45 „Raštingumo sezonas“ (N-7).
00.55 „Detektyvė Džonson“ (N-7) 
(kart.). 

BTV
05.59 Programa.
06.00 Gyvenimas kupinas 
džiaugsmo. 
06.30 Televitrina.
07.00 Užkalnio 5. Pokalbių šou 
(kart.).
08.00 Duok labas.
08.30 Tauro ragas (N-7).
09.00 Auksarankiai (N-7) (kart.).
09.30 Statybų TV.
10.00 Skanus pokalbis (kart.).
11.00 Prajuokink mane (kart.).
12.00 „Plėšrūnai“. „Vandenynų 
pabaisos“.
13.00 Galileo: norintiems žinoti 
(kart.).
13.30 Nacionalinė loterija „10 
milijonų“.
14.00 Sveikinimų koncertas.
16.00 Gyvenimo spalvos (kart.).
17.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7).
18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7).
19.00 Kalbame ir rodome.
20.00 Žinios.
20.20 „Naujakuriai“.
21.20 „Svajonių viešbutis. Keiptau-
nas“ (N-7).
23.15 „Viskas apie seksą“ (N-14).
01.05 Bamba (S). 

LTV2
08.00 „Dainų dainelė 2012“.
09.30 Mokyklos langas.
10.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.15 „Yra šalis...“ (kart.).
13.30 „Tas Žalgiris“ (kart.).
13.50 Žmonijos žodinio ir nemateria-
laus paveldo šedevrai.
15.00 Šventadienio mintys.
15.30 Mūsų miesteliai.
16.20 Veidai (kart.).
17.15 „Frosto prisilietimas“ (N-7).
18.50 „Sparnas prie sparno“.
19.15 Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureato Jono Mikelinsko 
autorinis vakaras Rašytojų klube.
20.35 „Vilnius Mama Jazz“ (kart.).
21.35 „Kūnas“
23.10 Panorama (kart.).
23.40 Lietuvos liepsna (kart.).
23.50 Triumfo arka (kart.).
01.25 Programos pabaiga. 

„Lietuvos ryto“ TV
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Reporteris.
07.30 „Dičkis šuo Klifordas“.
08.05 „Padūkėlis Eliotas“.
08.30 „Oskaro oazė“.
08.40 Namų daktaras.
09.20 „Jaunikliai“ (N-7).
10.00 Teritorija.
10.30 Šiandien kimba. 
11.00 Pasaulio irklavimo 
čempionatas. Tiesioginė transliacija 
iš Trakų
12.35 Skonio reikalas.
13.30 Pasaulio irklavimo 
čempionatas. Tiesioginė transliacija 
iš Trakų.
15.15 „Ką žinojo popiežius?“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.05 Pašėlę TV pokštai (N-7).
17.00 Žinios. Orai.
17.05 Gongo Gangas.
18.00 Žinios.
18.20 Griūk negyvas! (N-7).
19.00 „Mirtis rojuje“ (N-7).
20.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7).
21.00 Žinios.
21.15 24/7. 
22.15 „Tristanas ir Izolda“ (N-7).
01.00 Šiandien kimba.
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SKELBIMAI

Parduoda

Užsienio 
įmonė

eksportuojanti 
veršelius į Izraelį 

brangiai superka 
veršelius

nuo 50 kg iki 100 kg, iki 2 
mėnesių (be jokių išlygų).

Moka 6-21 proc. PVM,
sveria elektroninėmis

svarstyklėmis.
Tel.: 8 630 43 203, 
     8 688 43 630.

J. BASANAVIÈIAUS G. 10 A, ÐILALË   /   TEL./FAKSAS 8-449 74115   /   MOB. 8-687 47673   /   DARBO LAIKAS: I-V NUO 8 VAL. IKI 17 VAL., VI NUO 8 VAL. IKI 13 VAL.  /   INFO@SILOAIDAS.LT

Sigito Laurinavièiaus I Á

S U P E R K A
bulius,
karves,
telyčias,
veršelius.

Atsiskaito iš karto. 
Tvarko visus dokumentus 

išmokoms gauti.
Tel. 8 652 05 800

Brangiai superkame ávairaus 

amþiaus arklius.
 

Tel. 8 678  52 313

Parduoda gabalines durpes kûrenimui (maþai lie-
ka pelenø), pjuvenø ir baltarusiškus durpiø briketus. 

Tel. 8 677 90 190

Giedame laidotuvėse, metinėse ir kituose 
religiniuose renginiuose. 

Algimantas Saročka
 Tel. 8 615 55 270

Kelmës durpiø briketai
Tai - ekologiškai švarus kuras, 
tinkantis visø tipø kieto kuro ka-
tilams, þidiniams, krosnims. 

Pelenai naudojami kaip tràša. VASAROS KAINOS: 
su pristatymu (1 t) -  300 Lt, fasuotos (1t) - 350 Lt.

Tel. (8 441) 45 737, mob. 8 656 45 166 ŽŪKB                  

PERKA GALVIJUS
KARVES, TELYČIAS, BULIUS. 

MĖSINIUS BRANGIAU!
PAGAL SKERDENAS ARBA GYVĄ 
SVORĮ SVERIA, MOKA IŠ KARTO, 

6 - 21 PROC. PAIMA PATYS.

Tel.: 8 685 444 21, 
        8 685 300 35

MĖSA

Klojame grindinio trinkeles savo ir uþsakovo me-
dþiagomis. Pagrindus tankiname su 400 kg vibroplokš-
te. Árengta per 250 objektø. Suteikame 3 m. garantijà. 

Tel. 8 684 29 667

Atliekame tinkuojamø ir ventiliuojamø fasadø 
árengimà, klijuojame klinkerines plyteles. Konsul-
tuojame, sudarome sàmatas, geriausiomis kaino-
mis tiekiame fasado sistemø medþiagas. Suteikia-
me garantijà. 

Tel. 8 684 29 667

Kapø tyla ir juoda þemelë 
amþinam poilsiui priglaudë my-
limà Mamà.

Dalijamës skausmu ir nuoširdþius uþuo-
jautos þodþius skiriame Juzefai 
JURKUVIENEI ir jos artimiesiems.

Tëvynës sàjungos - Lietuvos krikšèioniø 
demokratø partijos Šilalës skyrius

PRANEŠIMAS ALFONSUI JUCIUI (g. 1960-
05-05) ir BIRUTEI  RUBIENEI (g.1961-03-19, n.v. 
reg. Lokystos g.10, Leviškiø km.) 

 
 Pranešame, kad 2012-07-23 d. 8.30 val. bus 

atliekami þemës sklypo proj. Nr.1071-1, esanèio 
Nevoèiø km. Šilalës raj., kadastriniai matavimai. 
Šis sklypas ribojasi su Jûsø  sklypais proj. Nr. 790-
2 (8767/0002:0387) ir Nr. 554-2 (8767/0002:0207). 
Kvieèiame nurodytu laiku dalyvauti nustatant ben-
drà sklypø ribà. Neatvykus arba neinformavus apie 
negalëjimà dalyvauti likus ne maþiau kaip 2 die-
noms iki darbø pradþios, matavimai bus atliekami 
Jums nedalyvaujant.

   Darbus atlieka UAB ¥Dasbasas´, Draugystës 
g. 47, Šilalë. El.paštas: baskiened@gmail.com. Tel. 
pasiteiravimui 8 685 83 283.

PARDUOTUVĖS DIREKTORĖS (-IAUS) 
ŠILALĖJE

Darbo aprašymas:
·  Aukštos kokybës klientø aptarnavimo kultû-

ros parduotuvëje kûrimas ir palaikymas, pardavi-
mø tikslø ágyvendinimas;

· Produkto valdymas, pardavimø stebëjimas ir 
analizë, prekiø likuèiø kontrolë, tinkamas prekiø 
pateikimas;

·  Parduotuvës finansiniø rodikliø analizë;

· Parduotuvës personalo atranka, ávedimas á 
darbà, ugdymas, motyvavimas;

· Tinkamo prekiø išdëstymo uþtikrinimas bei 
palaikymas.

Reikalavimai:
· Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas ir pa-

našaus darbo patirtis;

· Prekybos procesø bei maisto produktø koky-
bës ir higienos uþtikrinimo standartø išmanymas;

· Geri darbo kompiuteriu ágûdþiai;

· Orientacija á pardavimus, iškeltø tikslø siekimà;

· Puikûs planavimo, organizavimo ir kontrolia-
vimo ágûdþiai;

· Orientacija á aukštà klientø aptarnavimo kokybæ;

·  Reiklumas sau ir kitiems, gebëjimas uþsibrëþti 
tikslus ir jø siekti.

Ámonë siûlo:
· Darbà besipleèianèioje kompanijoje;

· Geras darbo sàlygas;

·Laiku mokamà stabilø darbo uþmokestá, atitin-
kantá kompetencijà ir socialinës garantijas.

Tel. 8 (5)20 45 105 el. paštas diana@cvonline.lt

* Darbdavio, jam atstovaujanèio asmens
* Ámonës darbuotojø saugos ir sveikatos 
tarnybos specialisto
* Ámonës vadovo, vykdanèio ámonës darbuotojø              
saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas
* Elektriniø krautuvø ir veþimëliø vairuotojo
* Krautuvø vairuotojo
* Autokrautuvo vairuotojo
* Miško ruošos darbø vadovo
* Medkirèio

Didþiausia Lietuvoje konsultacijø kompanija 
„SDG“ organizuoja mokymus, seminarus, rengia mo-
kymo programas. Prekiauja saugos ir sveikatos þen-
klais (nurodomieji, áspëjamieji, draudþiamieji), ins-
truktavimø registravimø ir kt. þurnalais.

Bûkite su mumis ir bûsite geriausi!
www.sdg.lt

 S. Dariaus ir S. Girëno g. 22, Tauragë, 
taurage@sdg.lt, tel. (8 446) 79 001, 

faksas (8 446) 79 002, mob. tel. 8 612 96 113

MOKYMAI * KONSULTACIJOS * AUDITAI

Skubiai reikalingi plastikinių 
langų montuotojai.
Tel. 8 621 67 049

Na mai, bu tai ir kiti 
statiniai

Sodo sklypą su nameliu (yra visi 
patogumai), 8 arai žemės. Vyšnių 
g., namo nr. 39, bendrija „Draugys-
tės 3“. Arba išnuomoju. Tel. 8 605 
88 8 44

Šilalėje dviejų kambarių butą, 67 
kv. m, antras aukštas, tvarkingas, 
šalia prekybos centras „Maxima“, 
uždaras kiemas. Kaina – 105 000 
Lt. Garažą prie policijos komisa-
riato. Kaina – 8500 Lt. Galima 
išsimokėtinai. Tel. 8 682 14 062

Butą Šilalėje, Žemaitės g., trečia-
me aukšte, su baldais ir buitine 
technika. Garažą Žemaitės g. Tel. 
8 699 69 443 

3 kambarių butą (58,8 kv. m., 2 
a.), Vasario 16-osios g. Galima su 
baldais. 25 a žemės sklypą namo 
statybai Šilalėje (visi dokumentai 
sutvarkyti). Tel. 8 612 70 576

2 kambarių butą Žemaitės g., 
pirmame aukšte. Tinka komercinei 
veiklai. Tel. 8 687 49 389

Gy vū nai
8 savaičių Taksų veislės šuniuką. 
Tel. 8 641 63 855

Karves. Tel.; 8 679 15 940, 8 650 
47 277, 8 682 68 243

Kiaulę skerdimui. Apie 140 kg. Tel. 
8 698 88 191

Ūkininko užaugintas mėsines 
„Broiler“ vištas. Kaina – 12 Lt/kg.  
Tel. 8 657 90 614

Pieningą karvę. Kaina – 2800 Lt. 
Tel. 8 685 655 77

Ki ta
Pigiai lapuočių skaldytas, sausas 
malkas. Kaina – 50 Lt /m3. Lau-
kuva. Tel. 8 611 30 265

Žvyrą, malkas, 1000 l plastmas-
ines talpas, elektrinius piemenis, 
izoliatorius, kuoliukus, vielą, aku-
moliatorius, „Kauno grūdų” kom-
binuotosius pašarus karvėms, 
kiaulėms, paršeliams, viščiukams, 
vištoms, triušiams. Didesnį kiekį 
perkantiems taikome nuolaidas. 
Traiškome grūdus, malame. Tel. 8 
601 89 066

Šilutėje, Žemaičių Naumiesčio g. 
3, baldų parduotuvėje, naujus ir 
naudotus baldus iš vakarų Euro-
pos. Baldus atvežame. Tel. (8 441)  
52 634. Dirba nuo 8 iki 18 val., 
šeštadienį nuo 8 iki 14 val.

Palankiomis kainomis statybinę 
medieną, terasines lentas, lauko 
bei vidaus apdailos lenteles. Pri-
statome. Tel. 8 610 03 030

Per ka
Sodybą su žeme Šilalės r. Tel. 8 
656 57 624

Brangiai mišką su žeme arba 
išsikirtimui visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676  
41 155

UAB SP VERSLAS senus automo-
bilius, sutvarkome dokumentus 
išregistravimui, pasiimame patys. 
Automobiliai gali būti nevažiuo-

jantys arba daužti. Superkame 
aukštomis kainomis. Superkame 
plėveles, plastmases ir polietile-
ninius maišus. Tel. 8 615 41 008

Antrinio perdirbimo įmonė brangiai 
metalo laužą. Atvažiuojame paimti į 
vietą. Tel. 8 659 11 025

Mišką su žeme arba išsikirtimui. 
Tel. 8 613 74 861

Brangiai mišką. Atsiskaitome iš 
karto. Tel. 8 698 09 992

Brangiai juodojo ir spalvotojo me-
talo laužą. Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis, parsivežame patys. 
Tel. 8 611 16 880

Nuolat perkame mišką su žeme, 
statų mišką išsikirsti Žemaitijoje. 
Geros kainos, greitas atsiskaity-
mas. Tel.: 8 618 03 982, 8 657 
91 295

UAB nuolat brangiai veršelius 
auginti (nuo 2 sav. iki 2 mėn., taip 
pat žalmargius ir žaluosius). Moka 
PVM. Tel. 8 657  97 906

Nuolat įvairaus amžiaus galvijų 
prieauglį, karves. Tvarko dokumen-
tus išmokoms gauti. Pasiima patys, 
atsiskaito iš karto. Tel.: (8 449) 51 
609, 8 698  05 536

Reikalingi
Įmonei, darbui Skandinavijoje bei 
Vokietijoje, reikalingi įvairių sričių 
statybininkai (vidaus ir išorės 
darbams), pagalbiniai darbininkai 
statybose, fabrikuose bei žemės 
ūkyje, taip pat kitų specialybių 
darbuotojai. Tel. 8 657 99 882

Lietuvos Skandinavijos įmonei reika-
lingi patyrę stogdengiai,statybininkai 
prie karkasinių namų statybos. 
Tel. 8 671 54 853 

Odontologijos klinikai, odontologo 
padėjėja–bendrosios praktikos 
slaugytoja. Tel.: (8 449) 74 188, 
8 614 20 674

Pa slau gos
Keičiame stogus, kalame fasadą me-
dinėmis ir plastikinėmis lentelėmis. 
Tel.: 8 656 49 445, 8 627 98 847

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus! Garantija, 
aptarnavimas; www.Melkerlita.lt. 
Tel.: 8 686  83 265 (Rolandas), 8 
616  08 020 (Linas)

Atliekame žemės kasimo ir stum-
dymo darbus su ratiniu ekskava-
toriumi. Kasame tvenkinius. Taip 
pat žemės stumdymo darbus su 
vikšriniu buldozeriu. Tel. 8 655 
97 493

Kokybiškai kasame ir valome 
vandens telkinius, sutvarkome 
žemes. Tel. 8 689 70 161

Iš nuo mo ja
Kambarius svečių namuose. Tel. 8 
687 49 389

Pamesta
Telefonas HUAWEI 650 (išmanu-
sis, juodos spalvos, su dėklu). 
Pamestas Laukuvoje, Draugystės 
g. arba Šilalės plente. Radusiam 
atsilyginsiu. Tel.: 8 673 14 668 
(Gražina), 8 638 90 654 (Povilas) 
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Ran kraščiai ne grąži na mi ir ne cen zū ruo ja mi. Ho no ra ras 
mo ka mas tik už re dak ci jos už sa ky tus straips nius.

Už skel bi mų ir re kla mos tu ri nį re dak ci ja ne at sa ko. 
Straips nių au to rių min tys ne bū ti nai tu ri su tap ti 

su re dak ci jos po zi ci ja. 
Laik raš tį spaus di na UAB „Vakarų spaustuvė“. 

Kaip smulkaus ar vidutinio verslo savinin-
kas, Jûs turite daugiau svarbiø reikalø nei 
apskaitos tvarkymas. Mûsø veiklos tikslas – 
Jums teikti šias paslaugas:

 
 - apskaitos vedimas UAB, IÁ ir kt.; 
 - apleistos apskaitos sutvarkymas;
 -  vidaus audito paslaugos; 
 - deklaravimo paslaugos fiziniams asmenims;
 - apskaitos paslaugos gali bûti teikiamos pas klientà; 
 - Jûs netgi galësite ásigyti ¥raktà´ nuotoliniam 

prisijungimui prie savo duomenø.  

Mes galime sukurti tokius verslo santykius, kurie 
Jûsø verslui bus naudingi ir neš sëkmæ.  

Tel. 8 699 35 584, 
Dariaus ir Girëno g. 54, Šilalë, UAB „Rudagys“

ÁMONË PERKA spygliuoèiø brandø miškà. 
Moka iki 25 000 Lt/ ha. Perka egliø ir pušø ràstus.

Atsiskaitome iš karto.
 Tel. 8 686 73 475

Parduodame: þvyrà, smëlio-þvyro mišiná, 
sijotà þvyrà (fr 0-4), þvyrà 
keliams, þvirgþdà. 

Galime pristatyti á vietà.

Tel. 8 670 76 808Tel. 8 670 76 808
el. p. uab.simuva@gmail.comel. p. uab.simuva@gmail.com

PERKAME MIŠKĄ
su žeme 

arba išsikirtimui.
Perkame apvalią medieną.

Atsiskaitome iš karto.
UAB „Medienos 
prekybos grupė“

Tel.: 8 616 38 526, 
      8 618 15 177PROGRAMA:PROGRAMA:

10 val.10 val. – Šv. Mišios.– Šv. Mišios.
12 val. 12 val. –– Šv. Mišios – Škaplierinës atlaidai.Šv. Mišios – Škaplierinës atlaidai.
13.30 val 13.30 val – Iškilmingas šventës atidarymas, koncertas.– Iškilmingas šventës atidarymas, koncertas.
19 val.9 val. – Tauragës krašto ,,Ugnies“ choro, solisto – Tauragës krašto ,,Ugnies“ choro, solisto 
Liudo Mikalausko ir Kauno diksilendo ,,DixBand“ Liudo Mikalausko ir Kauno diksilendo ,,DixBand“ 
gyvo garso koncertas.gyvo garso koncertas.
21.30 val.21.30 val. – Geguþinë su Dariumi ir sesute Jolanta.– Geguþinë su Dariumi ir sesute Jolanta.

Laukuvos seniûnijaLaukuvos seniûnija

Liepos 15 d. kvieèiame visus Liepos 15 d. kvieèiame visus 
á Škaplierinës atlaidus – á Škaplierinës atlaidus – 

Laukuvos miestelio šventæLaukuvos miestelio šventæ

Šventëje bus linksma ir Šventëje bus linksma ir 
maþiems, ir dideliems!maþiems, ir dideliems!

Kvieèiame 2012 m. liepos 21 dienà Kvieèiame 2012 m. liepos 21 dienà 
10.00 val. dalyvauti10.00 val. dalyvauti

Šilalës rajono medþiotojø šventëje,Šilalës rajono medþiotojø šventëje,
kuri vyks Pajûrio seniûnijoje, kuri vyks Pajûrio seniûnijoje, 

Raganës miškelyjeRaganës miškelyje
10.00 val.10.00 val.  ŠŠventës atidarymas.ventës atidarymas.
10.30 val. 10.30 val. ŠŠaudymo varþybos á stovintá taikiná audymo varþybos á stovintá taikiná 
(šeimø nariams ir kitiems šventës dalyviams (šeimø nariams ir kitiems šventës dalyviams 
vyks ávairûs atrakcionai ir varþybos).vyks ávairûs atrakcionai ir varþybos).
12.30 val.12.30 val. SStovyklavieèiø ir stendø apþiûra.tovyklavieèiø ir stendø apþiûra.
13.00 val. 13.00 val. EEstafetës su ávairiomis stafetës su ávairiomis 
kliûtimis tarp bûreliø.kliûtimis tarp bûreliø.
14.00 val.14.00 val. VVirvës traukimas.irvës traukimas.
16.00 val.16.00 val. RRezultatø paskelbimas, ezultatø paskelbimas, 
prizø teikimas.prizø teikimas.

Organizatoriai:Organizatoriai:
Šilalës medþiotojø ir þvejø draugijaŠilalës medþiotojø ir þvejø draugija

Mus rasite:Mus rasite:
Šilalėje, Šilalėje, VVasario 16-osios g.asario 16-osios g.

SveikinaSveikina

Jubiliejaus proga

Vandà Bedalienæ,Vandà Bedalienæ,
gyvenanèià Struikuose,

O metai juk ne tam, kad juos skaièiuotø.
Èia buvo vasara – Ir vël klevai rudi.
Èia tik þiema balta skara praëjo,
O pamiškëj ir vël berþai þali.
Tad nestabdyki laikrodþio rodykliø,
Kad nereikëtø vietoje stovët,
Tegul negráš vaikystë ir jaunystë,
Bet liks dienø branda ir jø prasmë.

sveikina ir ilgiausiø metø bei 
geros sveikatos linki 

UAB „Antano paslauga“ kolektyvas.

SveikinaSveikina
Metø tëkmë atvedë Jus
Prie graþaus jubiliejaus.
Teneleidþia ši sukaktis pavargti
Gyvenimo kasdienybëje.
Tegul ramybë gaubia Jûsø namus, 
Tegul Dievas laimina 
Jûsø dþiaugsmus ir vargus.

Graþaus jubiliejaus 
proga sveikiname

Ievà Petrauskienæ,
 gyvenanèià Dirkintø kaime

Nevoèiø kaimo bendruomenë

Projektas „ Nedelsk“ vël Šilalës rajone !

 Tæsiama ¥Roþinio kaspino auto-
busiuko´ akcija! Laiku diagnozavus 
krûties vëþá, galima išgelbëti 90 pro-
centø serganèiøjø. Autobusiukas su gy-
dytojø komanda liepos 13 - 15 d. moterø 
lauks šiose rajono vietose:

Liepos 13 d.
Pajûryje (prie ambulatorijos) 
nuo 9 iki 13 val., registracija tel. 58203.
Kvëdarnoje (prie ambulatorijos ) 
nuo 14 iki 18 val., registracija tel. 55252.

Liepos 14 d.
Šilalëje (prie Šilalës krašto neágaliøjø 
sàjungos, S. Dariaus ir S. Girëno g. 41a)
nuo 10 iki 14 val. ir nuo 15 iki 19 val., 
registracija tel. 74427, 8 652 99 511.

Liepos  15 d.
Laukuvoje (prie ambulatorijos ) 
nuo 9 iki 13 val., registracija tel. 56133.

Violeta Kasnauskaitë, 
Šilalës krašto neágaliøjø sàjungos pirmininkë

Parduoda namà Šilalëje, Vasario 16-oios g. 3 
(380 m2). Dalis namo yra komercinës paskirties. 

Tel. 8 687 34 362

Šilalës miesto centre nuomojame patalpas 
pokyliams, pobûviams, gimtadieniams. 
Nakvynë 20 þmoniø.

Tel. 8 687 34 362


