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Už ven ty je prie žaizd rų sto vė
jo dvy li ka kal vių, dir bo bei kū rė 
ir vie nin te lis me džio dro žė jas iš 
Tirkš lių An ta nas Vis kan tas. Anks
tes niuo se ple ne ruo se da ly vau da
vo dau giau me džio dro žė jų.

A. Vis kan tas su kū rė ir at sta tė 
Už ven čio baž ny čios šven to riu je 
sto vė ju sį kry žių, pri si dė jo prie 
bend ro kū ri nio – kal viš kų sau lu
čių ir kry žių me džio, iš pjaus ty da
mas krikš tų fi gū ras.

Įs pū din go dy džio, sie kian tis 
de šimt met rų aukš čio, su la po
jęs 20 sau lu čių ir kry žių, me dis 
lai ki nai pa sta ty tas ša lia ma lū no, 
uži ma anks čiau bu vu sią tink li nio 
aikš te lės erd vę.

Atei ty je sau lu čių ir kry žių me
dis sto vės Ven tos sa lo je, ku rio je 
bus Kal vys tės par kas. Ti ki ma si, 
jog ki tais me tais įvai rius kal vys
tės dar bus jau bus ga li ma eks po
nuo ti sa lo je. Bet iki to lai ko dar 
rei kia sa lą at lais vin ti nuo ve šin
čių žo ly nų, nu ties ti į sa lą liep te lį.

Kal vis Vir gi li jus Mi kuc kis į ple

ne ro pa baig tu ves su si rin ku siems 
pa sa ko jo, jog Kal vys tės par ko 
idė ja ki lo jau ku riant Už ven ty je. 
„Daug kal vių iš vi sos Lie tu vos čia 
su va žiuo ja, nė ra pro ble mų ir di
des nius dar bus nu veik ti“, – sa kė.

Darbaikeičia 
Užvenčioveidą

Už ven ty je vy kęs kū ry bi nis ple
ne ras – anks tes nių jų tą sa. Vi si 
ple ne rai rė mė si kryž dir bys tės tra
di ci jo mis, svar biomis Už ven čiui ir 
is to ri niu, ir kul tū ri niu as pek tu.

Ple ne rus rė mė Kul tū ros rė mi
mo fon das, Kel mės ra jo no sa
vi val dy bė, Už ven čio se niū ni ja, 
bend ruo me nė, pa vie niai rė mė
jai. Neį kai no ja mas Už ven čio ma
lū no sa vi nin kų Mil dos ir Al vy do 
Kny ze lių in dė lis. Ta čiau lė šų nie
kuo met ne bu vo per daug, už tek
da vo tik kū ri niams rei ka lin goms 
me džia goms. Ne pai sant vi sų 
sun ku mų, me ni nin kai dir bo iš 
šir dies, su en tu ziaz mu, ve da mi 
kū ry bi nio įkarš čio ir že mai tiš ko 
už si spy ri mo.

„Daug dar bų per ple ne rus su
kur ta, vi sų neiš var dy ti. Ta čiau 
aiš ku vie na – jie smar kiai pa kei
tė Už ven čio vei dą, su si for ma vo 
kraš to kul tū ri nė erd vė, pa gy vė jo 

Saulučiųirkryželiųmedis– 
Kalvystėsparkopradžiai
Už ven ty je, Mil dos ir Al vy do Kny ze lių ma lū ne, bai gė si 
penk ta sis kal vių ir ak va re li nin kų ple ne ras.
Bū rys ak va re lės meist rų su ren gė di džiu lę sa vo dar bų 
pa ro dą – ak va re lės eks po nuo tos tie siog ant ma lū no 
grin dų. Dvy li ka kal vių ir me džio dro žė jas su kū rė ir ša lia 
ma lū no pa sta tė įspū din go dy džio – 10 met rų kal viš kų 
sau lu čių ir kry žių me dį, ku ris vė liau bus per kel tas į Ven tos 
sa lą – bū si mą jį Kal vys tės par ką po at vi ru dan gu mi.

ir suak ty vė jo mies te lio kul tū ri nis 
gy ve ni mas“, – sa kė ren gi nio ve
dė ja re ži sie rė Ona Gra nic kie nė.

Šių me tų ple ne ro sim bo lis bu vo 
ru se nan ti ug nis. O. Gra nic kie nė 
ci ta vo žy mių žmo nių min tis, jog 
įkvė pi mas at si ran da tik dir bant, 
rak tas į kū ry bin gu mą – no ras kaž

ką ban dy ti, ri zi kuo ti ir pa žiū rė ti, 
kas bus.

„Prie kiek vie no įkvė pi mo la šo 
rei kia dar pri dė ti 99 pra kai to la
šus. Taip ir bu vo per šį ple ne rą, to
dėl da bar ga li me džiaug tis kū rė jų 
įkvė pi mo ir dar bo re zul ta tais“, – 
sa kė vedėja.

Au to rės nuo tr.

Sau lė te ka 5.25,
lei džia si 21.24.
Die nos il gu mas – 15.59.
Mė nu lis – jaunatis.
Sau lė Liūto ženk le.
31oji me tų sa vai tė.

Lie pos tris de šim to ji – Jū ros 
die na. Lie tu va di džiuo ja si tu
rė da ma Bal ti jos jū rą, ku riai pa
gerb ti at si ra do kas me tė Jū ros 
šven tė. Ji ki lo iš žve jų su si bū
ri mų, va ka ro nių, re ga tų.

Var da die nius šian dien šven čia: 
Al do na, Al do nas, Ju di ta, Nor
ta, Nor tas, Nor tau ta, Nor tau tas, 
Nor tė, Nor ti las, Rad vi lė;

ry toj: Ele na, Ig na cas, Ig na ci ja, 
Ig na ci jus, Ig nas, Ig nė, Ig no tas, 
Le ta, Le tas, Le ti ci ja, San gi na, 
San gi nas, San gir da, San gir das, 
Si gi tas, Vy kin tė.

* 1988 m. įkur ta Lie tu vos po li
ti nių ka li nių ir trem ti nių są jun ga.

* 1994 m. Lie tu vos hid ro me
teo ro lo gi jos cent ras Pak ruo jy je 
už fik sa vo Lie tu vos karš čio re kor
dą – 39 laips nius.

* 1996 m. įkur ta Ka ri nių jū rų 
pa jė gų Jū ros ir pa kran čių ste bė
ji mo tar ny ba.

* 1999 m. Pre zi den tas Val
das Adam kus kar tu su ki tų ša lių 
pre zi den tais, mi nist rais pir mi
nin kais, kanc le riais da ly va vo 
Piet ry čių Eu ro pos sta bi lu mo pa
kto inau gu ra ci jo je Sa ra je ve.

* 2000 m. Vil niaus Kal nų 
par ke šv. Mi šio mis vai ni kuo ta 
sos ti nė je vy ku si krikš čio ny bės 
ju bi lie jui skir ta šven tė „Lie tu vos 
jau ni mo die nos2000“. Šven tė je 
da ly va vo Lie tu vos, Lat vi jos, Vo
kie ti jos, Len ki jos bei Is pa ni jos 
ka ta li kiš ka sis jau ni mas.

* 2001 m. Sei mas ra ti fi ka vo 
Lie tu vos ir Len ki jos vy riau sy bių 
su si ta ri mą dėl bend ra dar bia vi
mo gy ny bos sri ty je.

* 2012 m. 15me tė Lie tu vos 
plau ki kė Rū ta Mei lu ty tė iš ko vo
jo auk so me da lį Lon do no olim
pi nių žai dy nių mo te rų 100 m 
plau ki mo krū ti ne var žy bo se.

SEN TEN CI JA...
„Mums duo tas vie nas lie žu vis, 

bet dvi au sys, kad gir dė tu me du 
kar tus dau giau, ne gu kal bė tu me“.

(Epik te tas)

Už si tę sus karš tiems ir sau
siems orams, Ty tu vė nų miš kų 
urė di jos miš kuo se gais rin gu mas 
pa sie kė ket vir tą kla sę.

Ty tu vė nų miš kų urė das Sva
jū nas Vai te kū nas pra šė žmo nių 
su si lai ky ti nuo iš vy kų į miš kus, 
nes men kiau sia žie žir ba ga li su
kel ti di de lę ug nį.

„Miš kuo se lan ky tis dar ne
drau džia ma, ta čiau vi si tu rė tu
me bū ti są mo nin gi. Miš kuo se 
la bai sau sa, kas die ną si tua ci ja 
da ro si vis su dė tin ges nė“, – sa kė 
urė das.

Urė di jos vy riau sia sis miš ki
nin kas V. Ga siū nas in for ma vo, 
di des nės Kel mės ra jo no da lies 
miš kai yra vi du ti nio ir aukš to 
de gu mo. Dau giau sia rū pes čių 
ke lia spyg liuo čių jau nuo ly nai 
sau so se au gim vie tė se bei aukš
ta pel kių miš kai.

V. Ga siū nas pa ta rė žmo nėms, 
vis dėl to su ma niu siems ap si lan
ky ti miš kuo se, ne nau do ti at vi ros 
ug nies: ne rū ky ti, ne kū ren ti lau
žų. Pas te bė ję dū mus ar gais rą, 

Tytuvėnųmiškųurėdijoje–ketvirtosklasėsmiškųgaisringumas

ME DIS: 10 met rų sau lu čių ir kry že lių me dį kū rė bū rys kal vių ir me džio 
dro žė jas iš skir tin gų Lie tu vos re gio nų.

SAUS RA: Ty tu vė nų miš kų urė di jos 
miš kuo se – ket vir tos kla sės miš kų 
gais rin gu mas. Žmo nėms pa ta ria ma 
miš kuo se ne si lan ky ti.

Da lios KAR PA VI ČIE NĖS nuo tr. žmo nės pra šo mi skam bin ti bend
ruo ju pa gal bos te le fo nu 112.

Si nop ti kai ar ti miau sio mis die
no mis ne ža da nei žy maus oro 
at vė si mo, nei že mę at gai vi nan
čio lie taus. Tem pe ra tū ra lai ky sis 
apie 30 laips nių.

Jei si nop ti kų pro gno zės pa
si tvir tins, Ty tu vė nų miš kų urė

di ja ke ti na su pra šy mu ri bo ti 
lan ky mą si miš kuo se kreip tis į 
Sa vi val dy bę. Įsi vy ra vus saus
rai ir karš čiui, miš kuo se bū tų 
lei džia ma tik dirb ti bū ti niau
sius dar bus, bet ne il sė tis ir ne 
pra mo gau ti.

„Kelmės kraš to“ inf.

Šian dien kai kur trum pai pa
lis, ga li ma per kū ni ja. Tem pe ra
tū ra nak tį 17–22, die ną 30–35 
laips niai karš čio.

Ry toj be veik vi sur nu ma
to mas trum pa lai kis lie tus su 
per kū ni ja, škvalas. Oro tem
pe ra tū ra nak tį 18–21, die ną 
23–31 laip snis ši lu mos.
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