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TapoLietuvosčempionais
De vy nio lik me tis Lu kas Kaž dai lis 

tik šių me tų pa va sa rį bai gė Ty tu vė nų 
gim na zi ją ir pra dė jo stu di juo ti eko
no mi ką Vil niaus uni ver si te te. Jau na
sis tink li nin kas žai džia uni ver si te to 
ko man do je.

Ne pa mirš ta ir Ty tu vė nų. Vis dar 
žai džia Ty tu vė nų „An ti vio“ sa lės 
tink li nio ko man do je, ku ri praė ju
siais me tais ta po Lie tu vos čem pio
ne. Čem pio no ti tu lą tuo met pel nė 
ir Lu kas Kaž dai lis bei ki tas jau nas 
žai dė jas Gil ber tas Ker pė. Šie met ši 
ko man da užė mė ant rą ją vie tą Lie tu
vo je, pir mą ją už lei du si šiau lie čiams 
– „El ga Mas ter Idea“ ko man dai.

Nukelta į 3 psl.

Dvi sa vai tes, spa lio 
6–19 die no mis, Po li ci jos 
de par ta men to ini cia ty va 
Kel mės po li ci jos 
ko mi sa ria to pa tru liai 
ro dė su stip rin tą dė me sį 
pės tie siems, dvi ra ti nin kams 
ir va de lio to jams, 
da li jo at švai tus, švie są 
at spin din čias lie me nes, 
o šiurkš čiau pa žei du sius 
Ke lių eis mo tai syk les 
bau dė. Pa rei gū nai sa ko, 
jog eis mo da ly viai ge ro kai 
są mo nin ges ni ne gu prieš 
penk me tį. Ta čiau pa žei dė jų 
vis dar pa si tai ko.

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Avaringiausiaslaikas
Kel mės ra jo no po li ci jos ko mi sa

ria to pa tru lių bū rio va das Al vy das 
Bu tau tas in for ma vo, kad su stip rin
ta eis mo da ly vių kont ro lė vyk dy ta 
to dėl, kad ar tė ja tam su sis me tas, 
kai anks ti tems ta ir vė lai auš ta. 
Tuo lai ko tar piu žūs ta daug pės
čių jų ir dvi ra ti nin kų. Nuo praė ju
sių me tų spa lio iki šių me tų ko vo 
ša lies ke liuo se žu vo 71 pės čia sis ir 
7 dvi ra ti nin kai.

Kel mės ra jo no ke liuo se šiais me
tais žu vo 5, su žeis ti 42 žmo nės. 
Tarp jų ne ma žai pės čių jų. Per 32 
šie met įvy ku sias eis mo ne lai mes 
vie na pės čio ji žu vo, pen ki su ža lo ti.

Pa ly gi nti su praė ju siais me tais, 
kai ra jo ne ne žu vo nė vie nas žmo
gus, šių me tų re zul ta tai blo ges ni. 
Ta čiau pa ly gi nti su tais lai kais, kai 
per me tus ava ri jos nu si neš da vo po 
ke lio li ka gy vy bių, da bar ti nė si tua
ci ja ro do žmo nių są mo ningėjimą.

Pa vyz džiui, 2005 me tais ra jo no 
ke liuo se įvy ko 479 ava ri jos, 69 iš 

Policijaruošiažmonestamsiajammetui
Au to rės nuo tr.

DO VA NOS: Po li ci jai sma gu da ly ti 
Šiau lių re gio no ke lių do va nas 
lie me nių ir at švai tų ne tu rin tiems 
eis mo da ly viams. Bet dar ge riau 
bū tų, jei gu žmo nės, su pra tę jų 
svar bą, nu si pirk tų pa tys. 

TytuvėniškistinklininkasgarsinaLietuvą

DVE JE TU KAS: Lu ko Kaž dai lio (de ši nė je) ir Ar no Rum še vi čiaus 
dve je tu kas Ita li jo je vy ku sia me Eu ro pos pa plū di mio tink li nio 
čem pio na te lai mė jo tre čią ją vie tą. 

Lu ko KAŽ DAI LIO al bu mo nuo tr.

Sau lė te ka 7.59,
lei džia si 18.07.
Die nos il gu mas – 10.08.
Mė nu lis – del čia.
Sau lė Svars tyk lių ženk le.
43io ji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia: Alio di ja, Alo di ja, Dan guo
lė, Do na ta, Do na tas, Kor du la, 
Min ge da, Min ge das, Min gė las, 
Se ve ra, Se ve ras, Se ve ri na, Se
ve ri nas, Vil ta ras.

* 1920 m. Lie tu vos Stei gia
ma sis Sei mas su da rė Ma žą jį 
Sei mą, o pa ts dėl Len ki jos ag
re si jos prieš Lie tu vą lai ki nai 
nu trau kė dar bą.

* 1938 m. Gra žai čiuo se, 
Šiau lių ap skri ty je, gi mė fo tog
ra fas, me ni nin kas, pub li cis tas, 
ra šy to jas Skir man tas Va liu lis. 
Mi rė 2011 m.

* 1988 m. Vil niu je pra si dė jo 
Lie tu vos Per sit var ky mo Są jū
džio stei gia ma sis su va žia vi mas.

* 1988 m. ti kin tie siems grą
žin ta Vil niaus ar ki ka ted ra ir Šv. 
Ka zi mie ro baž ny čia.

* 2000 m. Pa sau lio tau rės 
var žy bo se Ja po ni jo je Jur gis 
Kai rys iš ko vo jo Pa sau lio ak ro
ba ti nio skrai dy mo tau rę.

* 2005 m. Aly tu je ati deng tas 
pir ma sis Lie tu vo je pa mink las 
Af ga nis ta no ka re žu vu siems 
lie tu viams. Prie Aly taus baž
ny čios pa so din ti 96 ąžuo liu kai 
– tiek lie tu vių žu vo per 1979–
1989 me tų Af ga nis ta no ka rą.

* 2012 m. Pre zi den tė Da lia 
Gry baus kai tė Aukš čiau sio sios 
Ta ry bosAt ku ria mo jo Sei mo 
Pir mi nin ką Vy tau tą Lands ber
gį ap do va no jo Vy čio kry žiaus 
or di nu. Vie nas aukš čiau sių 
vals ty bi nių ap do va no ji mų pro f. 
V. Lands ber giui įteik tas už 
nuo pel nus Lie tu vai, ypa tin gą 
dva sios tvir ty bę, su ma nų va
do va vi mą, iš tver mę ir pa siau
ko ji mą ko vo se už ša lies lais vę 
ir ne prik lau so my bę, ypa tin gą 
pa si ry ži mą ir iš ti ki my bę pa rei
gai at ku riant Lie tu vos vals ty
bin gu mą 1988–1990 me tais.

SEN TEN CI JA...
„Ne lai mės mums siun čia mos, 

kad ati džiau pa žvelg tu me į sa vo 
gy ve ni mą“.

(N. Go go lis)

Šiuo me tu Vil niaus uni ver si te te eko no mi ką stu di juo jan tis 
de vy nio lik me tis ty tu vė niš kis Lu kas Kaž dai lis kar tu su sa vo 
par tne riu ra sei niš kiu Ar nu Rum še vi čiumi pel nė Lie tu vos 
Pre zi den tės Da lios Gry baus kai tės pa dė ką už tai,  
kad gar si na Lie tu vą pa plū di mio tink li nio var žy bo se.
Rug sė jį Ita li jo je vy ku sia me Eu ro pos pa plū di mio tink li nio 
čem pio na te ši žai dė jų po ra at sto va vo Lie tu vai ir pel nė 
tre čią ją vie tą. Lie tu vai čius nu run gė tik Vo kie ti jos ir Ru si jos 
pa plū di mio tink li nin kai.

jų – įskai ti nės, praė ju siais me tais 
ava ri jų skai čius su ma žė jo iki 106, 
o įskai ti nių – iki 22.

Ava rin gu mas ypač bu vo išau gęs 
2007 me tais – už re gist ruo tos 565 
eis mo ne lai mės, 95 – įskai ti nės. 
Tais me tais žu vo 17, su žeis ti 125 
žmo nės.

Daž niau siai dėl eis mo ne lai mių 
kal ti vai ruo to jai. Bet pa si tai ko, kad 
kal ti ir pės tie ji ar va de lio to jai.

Ava rin gu mą le mia Kel mės ra jo
nui pri klau san ti ne ma ža ma gist ra lės 
Ka li ning ra das – Ry ga at kar pa, jud
rūs ke liai link Ty tu vė nų ir Ra sei nių 
bei ga na di de lė kai mo vieš ke lių ir 
ke le lių iš rai žy ta Kel mės ra jo no te ri
to ri ja. Ta čiau pa grin di nis veiks nys, 
ži no ma, pa ts eis mo da ly vis. Pa sak 
A. Bu tau to, sun kiau sia švie są at
spin din čių ele men tų svar bą įro dy ti 
at kam pes nių kai mų gy ven to jams.

Dalijoliemenesiratšvaitus
Šio mis die no mis pės tie siems, dvi

ra ti nin kams ir va de lio to jams taip 
pat bu vo su stip rin tas dė me sys. Pa
vyz džiui, praėjusio tre čia die nio ry tą 

kont ro lę ke liuo se vyk dė trys eki pa
žai. Vie nas Kel mės mies te, ki ti du 
ra jo no ke liuo se.

Va ka re su reng tas dar vie nas rei
das. Ja me da ly va vo ir ra jo no me ras 
Vac lo vas And ru lis. Mai ro nių kai me 
be at švai tų ir be lie me nės tam siu 
ke lio ruo žu ei nan čiam pės čia jam 
jis pa do va no jo at švai tą. Pės čia sis 
jau ži no jo, kad už ėji mą tam so je be 
at švai to po li ci ja ga li nu baus ti 40 li
tų. To dėl klau sė, kiek bau džia, jei tą 
pa tį pa žei di mą pa da ro ant rą kar tą.

„Prieš pen ke rius me tus ra jo no 
ke liuo se bu vo liūd nes nis vaiz das, 
– įspū džiais da li jo si ak ci jos Kel mė
je or ga ni za to rius A. Bu tau tas. – Su 
at švai tu ei nan tis žmo gus bū da vo 
re te ny bė, o iš gė ręs va de lio to jas ar ba 
dvi ra ti nin kas – kaip ir nor ma. Nes 
iki 2008 me tų jie bu vo ne bau džia mi 
už Ke lių eis mo tai syk lių pa žei di mus. 
Ga lė jai nu baus ti ne bent už gir to pa
si ro dy mą vie šo je vie to je.

Da bar jau dau gu ma pės čių jų, 
va de lio to jų ir dvi ra ti nin kų tu rė jo 
švie są at spin din čias lie me nes ar ba 
at švai tus. Ži no ma, pa si tai kė ir ne

tu rin čių. To dėl į ke lius ve žė mės 
Šiau lių re gio no ke lių pa do va no tas 
lie me nes ir at švai tus. Tai syk les pa
žei džian tiems žmo nėms aiš ki no
me, ko dėl at švai tai bū ti ni. Su ti ko me 
ir ne blai vių eis mo da ly vių. Ypač 
dvi ra ti nin kai dar mėgs ta va žiuo ti 
ne blai vūs.“

Geriausia,kaiatšvaitą 
perkapatsžmogus

A. Bu tau to nuo mo ne, dar ge riau 
bū tų, jei gu eis mo da ly viai, ar tė jant 
tam sia jam lai kui, pa tys nu si pirk tų 
at švai tus. Tai ro dy tų dar aukš tes nį 
jų są mo nin gu mo ly gį. Gau tą at švai
tą ne kiek vie nas ir už si de da. Kar tais 
nu me ta. O jei gu pa ts spe cia liai ei tų 
jo pirk ti, su pras tų, kad rei kia, nie kie
no ne pa ra gin tas, bū tų vi sai šau nu.

Re dak ci ja pa si do mė jo, ar šiuo 
me tu per ka mi at švai tai. Kny gy no 
dar buo to ja tvir ti no, jog pa sta ruo ju 
me tu per die ną nu per ka ma po 4–5 
at švai tus. Daž niau siai per ka mi pi
giau si, pu sant ro li to kai nuo jan tys. 
Kai kas ne pa gai li ir bran ges niam 
2,60 li to kai nuo jan čiam at švai tui. 

TAI SYK LĖS: Pat ru lių bū rio 
va das Al vy das Bu tau tas sa ko, jog 
da bar, kai pra de da anks ti tem ti, 
dvi ra ti nin kai bū ti nai pri va lo vil kė ti 
lie me nę su švie są at spin din čiais 
ele men tais, o pės tie ji ma to mo je 
vie to je pri si tvir tin ti at švai tus. 

Šian dien vie to mis nu ma to mi 
ne di de li kri tu liai, ry tą kai kur 
plik le dis. Oro tem pe ra tū ra die
ną 2–7 laips niai ši lu mos.

Ry toj kri tu lių ti ki my bė ne
di de lė. Nak tį ir ry tą vie to mis 
plik le dis. Tem pe ra tū ra nak tį 
1–6 laips niai šal čio, die ną 0–5 
laips niai ši lu mos.
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