
Gra žio mis erd vė mis pa ga liau 
džiaug sis ir pil viš kie čiai

Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Pil viš kiuo se pa sta ruo ju me tu 
daug bruz de sio: įvai rio se mies te-
lio vie to se vyks ta vie šų jų erd vių 
at nau ji ni mo dar bai.

Il giau siai – prie do ku men tų
Po il go tech ni nio ruo ši mo si, do ku men-

tų ren gi mo, pro jek ta vi mo, de ri ni mo su 
vi suo me ne ir ki tų „po pie ri nių“ rei ka lų 
tvar ky mo Pil viš kiuo se pra si dė jo fi zi niai 
vie šų jų erd vių su tvar ky mo dar bai.

Tai – vie nas iš Vil ka viš kio ra jo no sa vi-
val dy bės ad mi nist ra ci jos įgy ven di na mų 
se niai lauk tų pro jek tų, po ku rio mies te lio 
vaiz das taps ge ro kai pa trauk les nis, erd vės 
bus pri tai ky tos poil siui, pra mo goms bei ren-
gi niams.

Iš vi so per tvar ko mos ke tu rios vie šo sios 
Pil viš kių te ri to ri jos. Bend ra šio pro jek to 
ver tė – 970 065 Eur, iš jų Eu ro pos Są jun gos 
ir vals ty bės biu dže to lė šos su da ro 897 310 
Eur, Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės da lis – 
72 754 Eur. Dar bus at nau ji na mo se erd vė se 
at lie ka trys ran go vai: bend ro vės „Sta ty bos 

rit mas“, „Me vils ta“ ir „Hid ro kes ta“.
Tie sa, pro jek tas tu rė jo bū ti įgy ven din-

tas iki praė ju sių me tų pa bai gos, ta čiau vis-
ką pri stab dė už si tę sę pro jek ta vi mo dar bai. 

Ta čiau šiuo me tu, kaip tei gė Pil viš kių 
se niū nas Vy tau tas Ju dic kas, vis kas vyks ta 
sklan džiai, dar bai in ten sy viai ver da vi suo-
se nu ma ty tuo se skly puo se ir vaiz das juo se 
kei čia si kiek vie ną die ną.

Aikš tė kei sis neat pa žįs ta mai
Pa ti di džiau sia ir la biau siai ma to ma 

at nau ji na ma te ri to ri ja – tai Sto ties ir Va sa-
rio 16-osios gat vių san kir to je esan ti Jo va rų 
aikš tė. Šio je mies te lio vie to je vyk sta įvai rios 
pil viš kie čių šven tės, ren gi niai.

Dar bi nin kai čia klo ja nau jus be to ni nių 
trin ke lių ta kus, for muo ja di de lę pa ky lą lau-
ko est ra dai. Į ren gi nius ar šiaip pa si bū ti su 
sa vo trans por tu at vyk sian tiems žmo nėms 
ren gia ma 50 vie tų au to mo bi lių sto vė ji mo 
aikš te lė.

Jovarų aikš tė je bus pa sta ty tos ir pa vė si-
nės, įreng tas mo der nus te ri to ri jos ap švie-
ti mas, pa sta ty ti įvai rūs ma žo sios ar chi tek-
tū ros ele men tai (suo le liai, dvi ra čių sto vai, 
šiukš lia dė žės). Taip pat ruo šia ma si at nau-
jin ti ve ją, pa so din ti nau jų me džių, krū mų, 

dau gia me čių au ga lų. Bus at nau jin ta ir šio je 
vie to je esan ti tink li nio aikš te lė, su tvar ky ta 
ša lia te kan čios upės pa kran tė.

Šios te ri to ri jos pa kraš ty je sto vi ma sy vus 
van dens bokš tas. Jis jau ne be nau do ja mas, 
bet tai yra pa ly gin ti ne se nas mo nu men ta lus 
sta ti nys, ku rio griau ti se niū ni ja ne ma to pra-
smės. Nuo jo vir šaus pui kiai ma to si vi sa Pil-
viš kių pa no ra ma, tad bu vo vys to ma min tis 
nu kė lus ne gra žią sta ti nio „ke pu rę“ įreng ti 
ap žval gos aikš te lę. De ja, da bar ti niu pro jek-
tu šios idė jos įgy ven din ti ne pa vy ko, ta čiau 
ti ki ma si lė šų šiam tiks lui ieš ko ti atei ty je.

Ga lės iš ky lau ti
Dar vie ną ne ma žą te ri to ri ją ke ti na ma 

at nau jin ti Sto ties gat vė je, prie se no jo mo lio 
kar je ro.

Šio skly po pa šo nė je prieš ge rą de šimt-
me tį se niū ni jos ini cia ty va bu vo pa so din ta 
apie pu sę tūks tan čio ąžuo liu kų, bet di džio-
ji da lis te ri to ri jos, ša lia telk šan čio tven-
ki nio kran tai bu vo apau gę krū my nais, 
sun kiai iš bren da mi. Se niū nas pa sa ko jo, 
kad kaž ka da čia sto vė jo ir pa vė si nė, bet 
nuo ša lio je, žel di nių už sto ja mo je vie to je ją 
kaž kas su de gino.

Nukelta į 3 p.]

Miestelio centre esanti aikštė, kurioje vyksta įvairūs pilviškiečiams skirti renginiai, keičiasi neatpažįstamai. 
Autorės nuotr.
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At ve žė  me da lį
Vil ka viš kie tė Te re sė Kri vic kie nė tre čia die nį 
su lau kė ypa tin gos vieš nios. Prezidento kan-
celiarijos kanc le rė Al gė Bud ry tė gau sios šei-
mos ma mai at ve žė me da lį.

Praei ta me „San ta kos“ nu me ry je ra šė-
me, kad mū sų ra jo no gy ven to ja T.  Kri vic-
kie nė bu vo pa siū ly ta ap do va no ti or di no 
„Už nuo pel nus Lie tu vai“ me da liu. Juo pa-
ger bia mos ir įver ti na mos mo ti nos, pa gim-
džiu sios, išau gi nu sios ir do rai išauk lė ju sios 
gau sų bū rį vai kų. Šian dien džiau gia mės 
ki ta ži nia: me da lis ir sy kiu su juo įtei kia mi 
do ku men tai jau yra vil ka viš kie tės T. Kri vic-
kie nės ran ko se.

Ka dan gi tra di ci nė ap do va no ji mo ce re-
mo ni ja pre zi den tū ro je dėl pan de mi jos šį 
pa va sa rį ne bu vo ren gia ma, ap do va no ji mą 

gau sios šei mos ma mai į Vil ka viš kį at ve žė 
šalies vadovo įga lio ta at sto vė.

Aš tuo nių vai kų ma mą T. Kri vic kie nę 
Pre zi den tas Gi ta nas Nau sė da raš tu pa svei-
ki no Mo ti nos die nos pro ga, dė ko da mas už 
iš min tį, rū pes tį ir pa siau ko ji mą, ku riuos 
mo te ris ati da vė sa vo vai kams, o su jais – ir 
Lie tu vos atei čiai.

Ter mi no ne nu kė lė
Praė ju sią sa vai tę ra jo no Sa vi val dy bės va-
do vai nuo to li niu bū du bendravo su UAB 
„Li tes ko“ at sto vais dėl ši lu mos ūkio per da-
vi mo.

Cent ra li zuo tos ši lu mos var to to jams 
su ne ri mus, kad dėl ša ly je su si klos čiu sios 
si tua ci jos ir pa skelb to ka ran ti no  ši lu mos 
ūkis ga li lik ti ne per duo tas Sa vi val dy bei, ra-

jo no va do vai sku ba ra min ti gy ven to jus, jog 
taip tik rai ne nu tiks:  nuo bir že lio 1 die nos 
tur tą val dys Sa vi val dy bės kont ro liuo ja ma 
įmo nė UAB „Vil ka viš kio ši lu mos tink lai“.

Me ro pa va duo to jas Ber nar das Mar čiu-
ko nis pa ti ki no, kad gan dai ki lo ne be pa grin-
do, mat UAB „Li tes ko“ raš tu  bu vo krei pu-
sis į ra jo no Sa vi val dy bę, kad ši lu mos ūkio 
per da vi mas bū tų me tams ati dė tas. Ta čiau 
ra jo no va do vai bu vo ka te go riš ki: ne ma tė 
pa grin do ter mi nui ati dė ti, tad pra dė ta do-
ku men tų per da vi mo pro ce dū ra.  Sa vi val-
dy bės įmo nė je bus įdar bin ti 33 da bar UAB 
„Li tes ko“ pri klau san tys dar buo to jai. Tur to 
pe rė mi mo klau si mai bus spren džia mi šian-
dien  vyk sian čio su si ti ki mo me tu.

Kei čian tiesiems 
as bes ti nius sto gus
No rin tie ji pa keis ti as bes ti nius sto gus, pa-

raiš kas pa ra mai gau ti ga li teik ti iki ge gu-
žės 29 d.

Pa ra ma ski ria ma pa gal Lie tu vos kai mo 
plėt ros 2014–2020 me tų pro gra mą „As bes ti-
nių sto gų dan gos kei ti mas“.

Ka ran ti no lai ko tar piu pa raiš kas ga li ma 
pa teik ti elekt ro ni niu bū du per in ter ne to 
priei gą ad re su https://zumis.lt. Taip pat no-
rin tie ji už pil dy tas po pie ri nes pa raiš kas ga li 
pri sta ty ti į te ri to ri nį Na cio na li nės mo kė ji mo 
agen tū ros sky rių Ma ri jam po lė je (Ga myk lų 
g. 1.). Šie met šiai pro gra mai nu ma ty ta skir-
ti dau giau nei 3,6 mln. eu rų. Di džiau sia ga-
li ma pa ra mos su ma vie nam pro jek tui – 2 
tūkst. eu rų. Pa raiš ką pa tei kęs as muo ga li 
ti kė tis su lauk ti iki 50 pro c. kom pen sa ci jos, 
skai čiuo ja mos nuo vi sų tin ka mų fi nan suo ti 
pro jek to iš lai dų.

Per nai pa raiš kas dėl as bes ti nių sto gų 
kei ti mo pa tei kė dau giau nei pus šim tis Vil-
ka viš kio ra jo no gy ven to jų.

„San ta kos“ inf.
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Laikraštis leidžiamas nuo 1945 metų.
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TRUMPAI

GAUS PRE MI JAS
Pas kirs ty tos lė šos so cia li nių pa slau gų 
įstai gų dar buo to jų vien kar ti nėms pre-
mi joms. Vil ka viš kio ra jo nui skir ta 51 
010 eu rų sa vi val dy bės so cia li nių pa-
slau gų įstai gų dar buo to jų pre mi joms 
už ypač svar bių už duo čių vyk dy mą 
ekst re ma lio sios si tua ci jos ir ka ran ti no 
lai ko tar piu. Sa vi val dy bės taip pat ga li 
skir ti prie mo kas ar prie dus iš pi ni gi nei 
so cia li nei pa ra mai ne pa nau do tų lė šų. 
Pre mi jas gaus  ir vals ty bės pa val du mo 
so cia li nės glo bos įstai gų dar buo to jai.

PA REI GOS
Praei ta me ra jo no Sa vi val dy bės ta ry bos 
po sė dy je pa tvir tin tas spren di mas, ku-
riuo pa keis ti Vil ka viš kio li go ni nės va do-
vų pa rei gų pa va di ni mai. Vy riau sia sis 
li go ni nės gy dy to jas nuo šiol yra li go ni-
nės di rek to rius, o vy riau sio jo gy dy to jo 
pa va duo to jas me di ci nai – li go ni nės di-
rek to riaus pa va duo to jas me di ci nai.

FON TA NAS
Vil ka viš ky je, J. Ba sa na vi čiaus aikš tė je, 
vėl pra dė jo veik ti šal tuo ju se zo nu iš-
jung tas fon ta nas. Jis praei vių akis džiu-
gins kas dien, nuo 7 iki 22 va lan dos.

BAL SA VO
Bai gė si bal sa vi mas, per ku rį vi suo me nė 
ga lė jo pa reikš ti nuo mo nę dėl 2020 m. 
Sa lo mė jos Nė ries var do li te ra tū ri nės 
pre mi jos lau rea tės. Bal suo ta Vil ka viš-
kio vie šo sios bib lio te kos ir Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės in ter ne to sve tai-
nė se, feis bu ko pa sky ro se. Dau giau sia 
bal sų (91 pro c.) ati duo ta už poe tės Al do-
nos Ru sec kai tės  ei lė raš čių kny gą „De be-
siu“. Už Pau li ną Žem gu ly tę ir jos rin ki nį 
„Šiau ri nio dan gaus“ ati duo ta 6,6 pro c. 
bal sų, už En ri kos Strio gai tės  kny gą 
„Žmo nės“ –  2,5 pro c. Šie me ti nę pre mi-
jos lau rea tę pa skelbs ko mi si ja.

KLAI DA
Praė ju sia me „San ta kos“ nu me ry je, ra ši-
ny je „Bai gė si ra jo ni nių olim pia dų se zo-
nas“, įsi vė lė klai da. Tech no lo gi jų olim-
pia do je, teks ti lės pro gra mos 7–8 kla sių 
am žiaus ka te go ri jo je, pir mą ją vie tą iš ko-
vo jo  ne Ur tė, o Ug nė Mo zū rai ty tė iš Vil-
ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės 
mo kyk los (mo kyt. Da lia Vi liu šie nė).
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Bar bo ra VAI ČAI TY TĖ iš Ky bar tų:
– Iš pra džių nuo to li nis mo ky mas 

bu vo chao tiš kas. Mo ky to jai už duo da vo 
be pro tiš kai daug dar bo, o pa mo kas ves-
da vo ne vi sa da. Da bar krū vis nor ma li-
za vo si, mo ky to jai la biau iš mo ko nau do-
tis in ter ne ti nė mis pro gra mo mis. Vis gi 
mo kyk lo je mo ky tis leng viau.

Žy gi man tas JA ŠINS KAS 
iš Vil ka viš kio:
– Tai – iš šū kis ir mo ki niams, ir mo ky-

to jams. Nie kas ne bu vo tam pa si ruo šęs, 
net in ter ne ti nės plat for mos – jau po pir-
mų jų pri si jun gi mų jos tie siog „už lū žo“. 
Nuo to li nio mo ky mo ne ver ti nu nei gia-
mai, ta čiau ir ne džiū gau ju. Rea li ko mu-
ni ka ci ja la biau pa de da to bu lė ti.

Mar ty na JU RE VI ČIŪ TĖ iš Čyč kų k.:
– Man ne ky la jo kių pro ble mų. Mo ky-

to jai su tei kia pa kan ka mai me džia gos, 
jog bū tų ga li ma mo ky tis sa va ran kiš kai, 
vi suo met pa de da, paaiš ki na. Prob le ma 
tik ta, kad ma žiau ju da me, nes daug lai-
ko ten ka pra leis ti prie kom piu te rio.

Bri gi ta GRI GA LIAUS KAI TĖ 
iš Mal dė nų k.:
– Tai la biau pa na šu į sa va ran kiš ką 

mo ky mą si nei į nuo to li nį. Mo ky tis yra 
daug sun kiau, bet ver ti nu nuo šir džias 
mo ky to jų pa stan gas. Dau giau siai ne ri-
mo ke lia eg za mi nai. Bet gal atsižvelgs į 
ne ti kė tai už klu pu sias ap lin ky bes?

Ie va AND RIU LIO NY TĖ 
iš Vil ka viš kio:
– Pir mo ji nuo to li nio mo ky mo si sa-

vai tė bu vo su dė tin ga, bet šiuo me tu 
pro ce sas vyks ta sklan džiai. Dė ko ju mo-
ky to jams, ku rie ne gai lė da mi lai ko sten-
gia si vi sais įma no mais bū dais pa dė ti ir 
at sa ky ti į rū pi mus klau si mus.
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S
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Kaip ver ti na te nuo to li nį mo ky-
mą jū sų mo kyk lo se?

SAVAITĖS 
KLAUSIMAS Švel nė jant ka ran ti nui žmo nės 

sku ba nau do tis pa slau go mis
To ma BIRŠ TO NĖ

Lie tu vo je pa skelb tas ka ran ti nas 
pa dė jo su val dy ti vi ru so pro ver žį, 
bet iš vi sų jė gų smo gė vers lui. 
Ša ly je skel biant re ži mo švel ni ni-
mo eta pus, da lis vers li nin kų bei 
kul tū ros ir spor to įstai gų pra dė jo 
sa vo dar bą, tie sa, su tam tik rais 
ap ri bo ji mais.

Sku ba ap si kirp ti
Po pu sant ro mė ne sio per trau kos sa vo 

veik lą at nau jin ti ga lė jo da lis gro žio spe cia-
lis tų. Vir ba ly je kir pė ja dir ban ti Mil da Ša-
ma taus kie nė Vy riau sy bės pa skelb tą ži nią 
priė mė su ne ri mu. Jau na mo te ris jau di no si, 
kaip rei kės su de rin ti mėgs ta mą dar bą ir 
vai kų prie žiū rą, nes šiuo me tu moks lei viai 
mo ko si nuo to li niu bū du ir na muo se jiems 
rei kia pa gal bos. Pa sak Mil dos, dar bą kir pyk-
lo je ji pra de da vė liau, to dėl dir ba il giau.

„Klien tų ant plū dis toks di de lis, kaip 
prieš di džią sias me tų šven tes. Dar bai su-
pla nuo ti dviem sa vai tėms į prie kį. Ži no ma, 
šiuo me tu ga liu pa gra žin ti per pus ma žiau 
klien tų, nes dar bą ap sun ki na ap sau gos prie-
mo nių dė vė ji mas. Pa pil do mo lai ko rei kia 
pa si lik ti pa tal pų vė di ni mui bei jų de zin fe-
ka vi mui“, – pa sa ko jo M. Ša ma taus kie nė.

Sek da ma in for ma ci ją so cia li niuo se tink-
luo se ir kir pė jų gru pė je feis bu ke, mo te ris 
pa ste bė jo, jog kai kurios ko le gės ima si pa-
pil do mų pre ven ci nių prie mo nių, ban dy da-
mos savo darbo vietose iš veng ti vi ru so.

„Kir pyk los klien tams ma tuo ja ma tem-
pe ra tū ra, už pil do ma an ke ta su duo me ni-
mis. Jei gu klien tui bū tų nu sta ty tas vi ru-
sas, re mian tis an ke tos duo me ni mis bū tų 
leng viau jį su ras ti ir nu sta ty ti as me nis, su 
ku riais kon tak ta vo ser gan ty sis. To dėl nu-
spren džiau pa sek ti ki tų pa vyz džiu ir elg tis 
dar at sa kin giau“, – kal bė jo kir pė ja.

Mil da pa sa ko jo, kad mo te rys, ap si lan-
kiu sios kir pyk lo je, no ri ne tik ap si kirp ti, 
bet su si tvar ky ti an ta kius, tačiau ši gro žio 
pro ce dū ra kol kas yra drau džia ma. Anot 
Mil dos, val di nin kai priim da mi šį spen di-
mą per si sten gė. „Klien tėms plau nu gal vas, 
da žau ir ker pu plau kus, neiš ven gia mai pri-
si lie čiu prie odos. Ta čiau, pa sak val džios 
at sto vų, an ta kių pe šio ji mas yra pa vo jin ga 
veik la. Man at ro do, jog tai nė ra lo giš ka“, 
– nu si vy li mo šiuo val džios spren di mu ne-
slė pė M. Ša ma taus kie nė.

Su lau kia skai ty to jų
Vil ka viš kio vie šo ji bib lio te ka taip pat 

pra dė jo ap tar nau ti skai ty to jus ir iš duo ti 
kny gas. Pa sak įstai gos di rek to rės Vi li jos 
Gi lie nės, per pir mą sias dvi die nas bib lio-
te kos dar buo to jos ap tar na vo per šim tą 
žmo nių.

„Skai ty to jai kny gas re zer vuo ja elekt-
ro ni niu bū du. Dar buo to jos jas su de da į 
plas ti ki nius mai še lius, už kli juo ja skai ty-
to jo pa žy mė ji mo nu me rį, o lan ky to jai jas 
pa sii ma bib lio te kos fo jė. Taip sie kia me 
iš veng ti tie sio gi nio kon tak to“, – pa sa ko jo 
bib lio te kos di rek to rė.

Ta čiau pa si tai ko to kių at ve jų, kai vy res-
nio am žiaus skai ty to jai ne mo ka nau do tis 
elekt ro ni nė mis pa slau go mis, to dėl už si sa-
ky ti li te ra tū ros kū ri nių jie ne ga li. Pa sak 
V. Gi lie nės, nė vie nas skai ty to jas nei šė jo iš 
bib lio te kos be kny gų. „Žmo nės, ku rie ne mo-
ka už si sa ky ti lei di nių in ter ne tu, at vyks ta į 
bib lio te ką ir daž niau siai įvar di ja kny gos 
au to rių ar žan rą, o bib lio te kos dar buo to jai 
su ran da ir pa siū lo lankytojui pasirinkti iš 
ke lių va rian tų“, – sa kė V. Gi lie nė.

Įs tai gos va do vė pa sa ko jo, kad su grą žin-
tos skai ty to jų kny gos taip pat „lai ko si“ ka-
ran ti no.

„Mes ne ži no me, ar žmo nės, ku rie skai-
tė kny gas, ne ser ga, to dėl vi sus su grą žin tus 
lei di nius 72 va lan doms de da me į at ski rą vė-

di na mą pa tal pą. Ir tik po tri jų pa rų grą ži na-
me at gal į kny gų fon dą. Sie kia me iš veng ti 
li gos pro trū kio ir re mia mės re ko men da ci jo-
mis“, – ak cen ta vo V. Gi lie nė.

Šiuo me tu bib lio te kos dar buo to jos pa-
ste bė jo, kad vai kai ir jau ni mas kny gų skai-
to ma žiau, to dėl jiems siū lo nau do tis ne mo-
ka mo mis au diokny go mis.

Ka vi nė se val gy ti bai mi na si
Mai ti ni mo įstai gas tu rin tys vers li nin-

kai ne sle pia, jog šiuo me tu pa ti ria sun ku-
mų. Ky bar tuo se įsi kū ru sios ka vi nės „Rū-
ta“ di rek to rė Ire na Ab rai tie nė sa kė, kad 
su si du ria su di de liais iš šū kiais.

„Žmo nės pie tau ti lau ke be veik ne si ren-
ka. Per pa sta rą sias die nas tu rė jo me vos 
ke lis lan ky to jus. Vi liuo si, jog at ši lus orams 
si tua ci ja pa si keis, ta čiau da bar dau giau už-
sa ky mų su lau kia me mais tą iš si neš ti“, – pa-
sa ko jo I. Ab rai tie nė.

Ka vi nės „Pe ga sas“ va do vė Tei su tė Čia-
pie nė mi nė jo, kad šiuo me tu tę sia pra dė-
tus re mon to dar bus, to dėl žmo nes ap tar-
nau ti ga li tik „Via dos“ de ga li nės ka vi nė je.

„Lau ke iš dė lio jo me sta liu kus re ko men-
duo ja mu dvie jų met rų at stu mu, ta čiau 
žmo nės čia už su ka tik pa pie tau ti, il ges nių 
pa si sė dė ji mų ar po kal bių prie ka vos nė ra. 
Ma tyt, vis dar bai mi na si...“ – svars tė T. Čia-
pie nė.

Ge di mi nas JAR MA LA
(1956–2020)

„Tarp mū sų gy ve na pa bai ga, ji vi sur at se-
ka, – ne svar bu, kur nu ke liau tu me, ji iš ny ra 
taip ne ti kė tai ir nie kad ne ga li ži no ti, iš ku-
rios pu sės ji ta ve už puls, ne spė ji nė jos pa vi-
da lo įžvelg ti, neiš ma nai, kaip su ja ko vo ti.“

(Vin cas My ko lai tis-Pu ti nas)

Ge gu žės pir mą ją am ži ny bėn iš ke lia vo 
bu vęs Vil ka viš kio ra jo no spor to mo kyk-
los fut bo lo tre ne ris Ge di mi nas Jar ma la.

Ge di mi no gy ve ni mo ke lias pra si dė jo 
1956 m. ba lan džio 29 d. Aly tu je. Ten jis 
bai gė 5-ąją vi du ri nę mo kyk lą. 1974–1978 
m. stu di ja vo Lie tu vos vals ty bi nia me 
kū no kul tū ros ins ti tu te ir įgi jo fi zi nio 
auk lė ji mo dės ty to jo bei fut bo lo tre ne rio 
kva li fi ka ci ją. 1978 m. G. Jar ma la pa gal 
pa sky ri mą at vy ko dirb ti į Su val ki ją ir Ky-

bar tuo se pra dė jo tre ni ruo ti jau nuo sius 
fut bo li nin kus. Čia su kū rė šei mą, užau gi-
no sū nų bei duk rą. Ge di mi nas 1978–1983 
m. žai dė Ky bar tų „Svei ka to je“, o 1983 m. 

įkū rė „Lo ko mo ty vo“ fut bo lo ko man dą ir 
jai va do va vo. 1993–1994 m. jam pa ti kė tos 
„Svei ka tos“ fut bo lo ko man dos tre ne rio 
pa rei gos.

G. Jar ma la pa si žy mė jo kaip reik lus 
ir ini cia ty vus pe da go gas, išug dęs daug 
per spek ty vių fut bo li nin kų, ku rie pa pil dė 
pro fe sio na lias ko man das.

Ne te ko me ko le gos, san tū raus ir nuo-
šir daus pa šne ko vo, ku ris, kai jam bu vo 
sun ku, ne si skun dė, ne de ja vo, mo kė jo 
san tū riai iš gy ven ti kas die ny bės įtam pą. 
Bu vu siems bend ra dar biams at min ty je iš-
liks daug pui kių pri si mi ni mų apie kar tu 
pra leis tas šven tes, iš vy kas, kas die ny bės 
aki mir kas...

Nuo šir džiai už jau čia me ar ti muo sius 
ir liū di me kar tu.

Vil ka viš kio ra jo no spor to mo kyk los ir 
Kybartų FK „Sveikata“ bend ruo me nės

Užsk. 987

Netekome sporto pedagogo IN MEMORIAM

Vis daugiau lankytojų į lauko kavines sukviečia šylantis oras ir mažėjantys 
karantino ribojimai. Autorės nuotr.
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Jaunasis ūki nin kas džiau gia si 
sė jęs tik žie mi nes kul tū ras
And rius GRY GE LAI TIS

Ser do kų kaime ūki nin kau-
jan tis Jo nas Zdan ce vi čius 
šie met pir mą kar tą sa vo 
val do muo se plo tuo se pa-
sė jo tik žie mi nes kul tū ras 
– kvie čius, kviet ru gius bei 
rap sus. Pa na šu, kad at si-
sa kęs va sa ro jaus jau nas 
vy ras bus nu spė jęs atei tį.

Ne ma ty ti ken kė jai
Kar tu su tė čiu, taip pat Jo nu, ūki-

nin kau jan tis J. Zdan ce vi čius ti ki no 
ne pa me nan tis to kios lau ko dar bų 
se zo no pra džios. Žie mą vy ra vo la-
biau pa va sa riui bū din gi orai, tad 
pa sė liai pui kiai per žie mo jo. Tie sa, 
pa va sa rį ja vams ir rap sams ėmė 
stig ti drėg mės.

„Se ku orų pro gno zę ir bent jau 
ar ti miau siu me tu lie taus ne nu ma-
toma. Tai – la bai blo gai. Jau per nai 
ir už per nai vy ra vo sau si me tai, 
bet jie bu vo ki to kie. Įp ras tai taip 
anks ti pa va sa rį drėg mės dar ne-
trūk da vo. Lai mei, kad šie met ne sė-
jo me va sa ri nių kul tū rų. Žie mi niai 
ja vai ir rap sai jau paau gę, iš lei dę 
šak nis, su stip rė ję, tad jie jau čia 
ma žes nį drėg mės sty gių“, – pa ste-
bė ji mais da li jo si J. Zdan ce vi čius.

Jis taip pat džiau gė si, kad šie met į dir-
vą ga na anks ti iš bė rė trą šas, kuo met že-
mė je iš po žie mos dar bu vo li kę šiek tiek 
drėg mės. Da bar tręš ti lau kus jau bū tų ri-
zi kin ga.

Šis pa va sa ris, pa sak jau no jo ūki nin ko, 
iš skir ti nis ir tuo, kad lau kuo se su ve šė ję itin 

daug žo lių. Tai grei čiau siai – šil tos žie mos 
pa sek mė. Vis gi Ser do kų kai mo (Šeimenos 
sen.) gy ven to jas di džią ją da lį sa vo plo tų 
nuo žo lių nu purš kė dar ru de nį, to dėl da bar 
jo lau kai, prie šin gai nei kai ku rių ki tų žem-
dir bių, at ro do pa kan ka mai šva rūs.

„Ne dau ge lis ūki nin kų pa sė lius nuo žo-
lių purš kia ru de nį. Įp ras tai jie tai da ro pa-

va sa rį. Pas te bė jau, kad dėl šil tos 
žie mos šie met pa dau gė jo ir mū-
sų kraš tams ne bū din gų ken kė jų. 
Jie pra si skver bia net iki rap sų 
šak nų. Pa na šu, kad mū sų žie mos 
vis la biau tam pa pa na šios į pie tų 
kraš tų žie mas. Ga li bū ti, kad dėl 
to atei ty je ūki nin kau jant teks prii-
mi nė ti ne stan dar ti nius spren di-
mus“, – svars tė pa šne ko vas.

Šie me tai žem dir biams iš skir ti-
niai ne tik dėl gam tos są ly gų, bet 
ir dėl pa sau lį kaus tan čios ko ro na-
vi ru so pan de mi jos.

„Kol kas di de lių po ky čių dėl to 
ne pa ju to me. Gal tik įmo nės trum-
pes nį lai ką iš duo da pro duk ci ją, 
ne prii ma gry nųjų pi ni gų. Dir bant 
lau kuo se per vi są die ną ga li ma 
ir ne su tik ti žmo nių. Aiš ku, jei gu 
iki ja vap jū tės pra džios nie kas ne-
si keis, ga li kil ti šio kių to kių keb-
lu mų. Juk žmo nėms rei kės prie 
grū dų su pir ki mo punk tų sto vė ti 
ei lė se, tie sio giai bend rau ti su bū-
riu ne pa žįs ta mų as me nų“, – svars-
tė Ser do kų kai mo ūki nin kas.

Dau giau at sa ko my bės
J. Zdan ce vi čius ūki nin kau ti 

pra dė jo maž daug prieš 13 me tų. 
Iš pra džių dau giau nei 300 hek ta-
rų ūkiui va do va vo jo tė tis, o pa-
sta ruo ju me tu vis dau giau at sa ko-
my bės ten ka jam pa čiam.

Jo nas gi mė ir au go Ser do kuo se, ta čiau 
su kū ręs šei mą su žmo na Si mo na ir dviem 
at ža lo mis Kas pa ru bei Jo ny te trum pam 
bu vo per si kraus tęs į Vil ka viš kį. Šei ma į vy-
ro gim ti nę vėl su grį žo prieš tre jus me tus, 
kuo met be veik tė vų kai my nys tė je pa si sta tė 
nau ją na mą.

Nukelta į 9 p.]

Smalsiausias Jono Zdancevičiaus pagalbininkas 
ūkyje – sūnus Kasparas. Asmeninio albumo nuotr.
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PADĖKA

Ačiū už pa gal bą
Dė ko ja me Lie tu vos ak lų jų ir silp na re-
gių są jun gos Vil ka viš kio ra jo no fi lia lo 
pir mi nin kui Ge di mi nui Ra ši mui už 
nuo šir dų rū pes tį ir pa gal bą ma no silp-
nai ma tan čiam vy rui Juo zui. 

Taip pat sa ko me ačiū šio fi lia lo mo-
te rims už mums pa siū tas ap sau gi nes 
vei do kau kes.

Na ta li ja ZIG MAN TIE NĖ
Užsk. 915

Atkelta iš 1 p.

Da bar ša bakš ty nai tvar ko mi, tie sia mi nau-
ji ta kai. At si vė ru sia me erd via me plo te 
ap link pa lik tą ve šė ti gra žią lie pą pil viš kie-
čiai ga lės reng ti iš ky las, pa sė dė ti jau kio se 
pa vė si nė se, pa si vaikš čio ti ne di de le alė ja, 
nuei ti iki tven ki nio. Įvai raus am žiaus vai-
kams ir jau ni mui skir tos žai di mų bei spor-
to aikš te lės.

Erd vė – ir ma žiau sie siems
Ki ta vie šo ji erd vė, kur bus su tvar ky ta 

inf rast ruk tū ra, – te ri to ri ja mies te lio cent re, 
Mo kyk los gat vė je, ša lia se niū ni jos ir gim-
na zi jos. Šio je vie to je bus at nau jin ta dan ga, 
įreng ta vai kų žai di mų aikš te lė su spe cia liai 
pri tai ky ta minkš tes ne dan ga ir žai di mų 
įren gi niais bei pa vė si ne. Ak ty vūs pil viš kie-
čiai šio je vie to je ga lės pa si mankš tin ti su 
nau jais spor to tre ni ruok liais.

Ge ro kai pa si keis ir ne di de lis skly pas Da-
riaus ir Gi rė no bei Va sa rio 16-osios gat vių 
san kir to je, kur ka dai se, dar prieš ka rą, sto-
vė jo žy dų mo kyk la. Sut var ky tas ir ap tver-
tas tvo re le, jis bus pri tai ky tas ma žiau siems 
pil viš kie čiams. Vaikai ga lės džiaug tis įvai-
ria funk ce lai py ne, sū py nė mis, pa vė si ne, 
žais ti nau jo je smė lio dė žė je.

Šio se te ri to ri jo se taip pat sto vės nau ji 
suo liu kai, dvi ra čių sto vai, šiukš lia dė žės, 
bus at nau jin ti žel di niai: pa so din ta že maū-
gių me džių, krū me lių, dau gia me čių žy din-
čių au ga lų.

Kvie tė tvar ky tis vi sus
Tai gi Še šu pės ir Pil vės san ta ko je įsi kū-

]

ręs mies te lis tik rai pa ste bi mai iš gra žės. Bus 
sma giau ir pa tiems gy ven to jams: kaip pri-
pa žįs ta pa ts se niū nas, vie tos Pil viš kiuo se 
vi sa da bu vo, tik ne bu vo su tvar ky tų erd vių, 
kur žmo nės ga lė tų pa si vaikš čio ti, pra leis ti 
lai ką gam to je.

V. Ju dic kas vy lė si, kad gy ven to jai ne 
tik tau sos iš gra žė ju sias erd ves, pa sta ty tus 
įren gi nius, bet ir pa tys labiau apsitvar kys 
sa vo te ri to ri jas. Da bar net ir pa čia me mies-

te lio cent re akis ba do skly pai, ku riuos sa-
vi nin kai pa li kę ap leis tus, apau gu sius žo lė-
mis.

„Yra to kių žmo nių, ku rie pri si pir kę so-
dy bų ir jas „už mir šę“. Tvar ky tis tik rai tu ri 
iš ko, tik no ro nė ra. Kai kur ir di de lių in ves-
ti ci jų ne rei kia – tik krū my nus ap si rau ti, 
žo les nu si pjau ti. Ti kė ki mės, kad miestelio 
ap lin kai iš gra žė jus pa si temps ir vi si gy ven-
to jai“, – kal bė jo se niū nas.

Gra žio mis erd vė mis pa ga liau džiaug sis ir pil viš kie čiai

Il giau sių me tų pa lin kė sim,
Te gul ne bus juo se aud rų,
Te gul Tau bus ta kai pa va sa rio gė lėm 
 nu sė ti
Ir lai mė, džiaugs mas šir dy je gy vens.
Gied rų die nų te gul ne stin ga,
Daug su kak čių dar Tau at švęst,
Dai nuot šir dy gy ve ni mą kas die ną
Ir lai mėj bei džiaugs me gy vent!

Al bi ną SAI KE VI ČIE NĘ,
gy ve nan čią Vil ka viš ky je,

75-erių me tų ju bi lie jaus 
pro ga svei ki na

se suo ir bro lis su šei mo mis.
Užsk. 964

SVEIKINAME

Su sie ki mo mi nis te ri ja in for-
ma vo, kad ba lan džio 15–22 
d. dau ge ly je ša lies au to bu sų 
sto čių, tarp jų – ir Vil ka viš kio, 
bu vo tik ri na ma, ar ka ran ti no 
me tu lai ko ma si nu sta ty tų 
rei ka la vi mų ir už tik ri na mas 
ke lei vių sau gu mas.
Iš vi so bu vo pa tik rin ta per 130 vie ti nio, 
tarp mies ti nio ir to li mo jo su si sie ki mo 
au to bu sų. Bu vo žiū ri ma, ar tarp vai ruo-
to jo ir ke lei vių yra ati tva ra, ar sė di mo-
sios vie tos iš dės ty tos šach ma ti niu bū-
du, ar ve ža ma per pus ma žiau ke lei vių 
nei yra sė di mų jų vie tų, ar au to bu sai ap-
rū pin ti de zin fek ci nė mis prie mo nė mis 
bei ar pa kan ka mai jie de zin fe kuo ja mi 
po kiek vie no rei so.

Dau giau sia pa žei di mų nu sta ty ta dėl 
rei ka la vi mo įreng ti ati tva rus tarp vai-
ruo to jo ir ke lei vių bei drau di mo ke lei-
viams sės tis dvie jo se sė di mųjų vie tų ei-
lė se už vai ruo to jo. Kai ku rie au to bu sai 
ne bu vo pa kan ka mai iš vė din ti, iš lai pi-
nus ke lei vius ne pa kan ka mai iš de zin fe-
kuo ti, kai ku riuo se trū ko in for ma ci jos 
ke lei viams apie CO VID-19 pre ven ci jos 
prie mo nes. Vis dėl to di džio joje da lyje 
pa tik rin tų vie tos, tarp mies ti nių ir to-
li mo jo su si sie ki mo au to bu sų buvo lai-
komasi ka ran ti no re ži mo rei ka la vi mų.

UAB „Kaut ra“ fi lia lo Vil ka viš kio au-
to bu sų par ko va do vas Ma rius Ja sai tis 
tei gė, kad au to bu sus tik ri no ir vi suo me-
nės svei ka tos spe cia lis tai, ta čiau pa sta-
bų vil ka viš kie čiai ir iš jų ne su lau kė.

„San ta kos“ inf.

Tik ri ntojų pastabų 
nesulaukė

Senasis karjeras taps patrauklia pasivaikščiojimų, iškylų vieta. Autorės nuotr.S

Dovanoja 
kačiukus ir 
šuniukus.
Tel. 8 640 64 466, 

www.mgma.lt
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Pas ku ti nė gies mė su skam bo pa čiam kū rė jui
Al gi man tas ŠE RO NAS

(1940–2020)

Bai gian tis ba lan džiui ne ti kė tai Ana-
pi lin iš ke lia vo Lie tu vos me nų mė-
gė jų aso cia ci jos „Bran du ma“ na rys, 
Ma ri jam po lės ir Vil ka viš kio kraš to 
koor di na to rius, poe tas, dai nų kū rė-
jas Al gi man tas Še ro nas.

Trys trem tys per gy ve ni mą Al gi-
man tui nea tė mė ti kė ji mo lais va Lie-
tu va. Ypač daug gra žių ir pra smin gų 
dar bų jis at li ko „Bran du mos“ aso cia-
ci jo je. 2019 me tais per me ti nę šven-
tę Drus ki nin kuo se A. Še ro nui bu vo 
su teik tas aso cia ci jos Gar bės na rio 
var das ir įteik tas var di nis me da lis 
„Bran daus in te lek to kū rė jas“.

Al gi man tas bu vo ak ty vus žmo-
gus. Ne vie ną de šimt me tį jis da-
ly va vo Vil ka viš kio kul tū ri nia me 
gy ve ni me, va do va vo mu zi ki niams 
an samb liams „Bo čiai“, „Pi lig ri mai“ 
ir „Vil ka viš kio šau lys“. Įver ti nant 
jo pra smin gą ir įvai ria pu siš ką kul-
tū ri nę veik lą 2019 me tais apie Al gi man tą 
Še ro ną bei jo kū ry bi nius pa sie ki mus bu vo 
pa ra šy ta ir iš leis ta kny ga „Dai nuo ju Tau, Tė-

vy ne Lie tu va“ (au to riai J. Jan kaus kie nė, N. 
J. Kul nic kie nė, V. Šiau dy tis).

Pats Al gi man tas taip pat yra iš lei dęs 

kny gą – mu zi ki nį al bu mą „Lie tu-
vai“. Dau ge lio poe tų teks tams jis 
yra pa ra šęs mu zi ką. A. Še ro no me-
lo din gos dai nos skam ba pa gal bu-
vu sio Lie tu vos ne prik lau so mų ra šy-
to jų są jun gos pir mi nin ko V. Bu ra go 
(1953–2017), da bar ti nės pir mi nin-
kės, gy dy to jos D. Mi lu kai tės-Bu ra gie-
nės, chi rur go poe to J. Mic ke vi čiaus, 
V. Šiau dy čio, V. Zab loc kio ir ki tų au-
to rių ei les, ku rių pri skai čiuo tu me 
dau giau nei šim tą.

Te gul il si si mū sų mie las bi čiu lis 
prie sa vo krū ti nės pri glau du sio je 
Lie tu vos že mė je, o mes poe tų, ra šy-
to jų ir vi sų Al gi man tą pa ži no ju sių 
žmo nių var du ski ria me jam poe to 
J. Mic ke vi čiaus ei les – kaip di džią 
pa gar bą už at lik tus pra smin gus dar-
bus sa vo Tė vy nei.

Dr. Vy tau tas ŠIAU DY TIS
LMMA „Bran du ma“ pre zi den tas, 

LNRS vi ce pir mi nin kas, LMMA „Vy dū no 
švie sa“ ta ry bos pir mi nin kas

Ne lauk tai, ne ti kė tai su skam bo
Tau pa čiam pa sku ti nė gies mė...
Tu bu vai Vil ka viš kio le gen da.
Daug dai nų su ge bė jai su dėt.

Dar vai kys tėj dai nuo ti pa mė gai.
Dai no rė liu va di no drau gai.
Dai na vai Tu ant Si bi ro snie go.
Pa leng vė da vo ne tgi var gai.

O į gim tą ją ša lį su grį žus
Tau pra žy do šir dis ir jaus mai.
Kur ti mu zi ką Tu pa si ry žai
Mūs at gi mu siai tau tai jau nai.

Ta vo dai nos Tė vy nė je gir dis
Su lie tu viš ko žo džio gai va.
Jos lie tu viš ką džiu gi na šir dį,
Jas dai nuo ja vi sa Lie tu va.

Tu il sė kis Tė vy nė je sa vo –
Dar vai kys tė je ją pa mi lai.
Do rą sie lą gar bin gą ją Ta vo
Neš į Dan gų bal ti an ge lai.

(Juo za pas Mic ke vi čius)

IN MEMORIAM

Tėvynę nuoširdžiai mylėjęs Algimantas Šeronas 
padarė daug prasmingų darbų.

S

Tu rė jo praei ti lai ko, kol su pra tau, kad tarp 
mū sų jau ne bė ra bro lio šau lio Al gi man to. 
Dar prieš ke lias die nas te le fo nu ap ta rė me 
kuo pos ir an samb lio veik lą po ka ran ti no. 
Pas kui Al gi man tą iš ti ko ne ti kė ta mir tis, ir 
Lie tu vos šau lių są jun ga ne te ko ak ty vaus, 
veik laus, at si da vu sio na rio.

Pir ma mud vie jų pa žin tis įvy ko 2009 
me tų va sa rą, kai A. Še ro nas pa reiš kė no rą 
tap ti Lie tu vos šau lių są jun gos na riu. Da vęs 
šau lio prie sai ką jis įsi lie jo į kuo pos gy ve ni-
mą, ėmė va do vau ti vo ka li niam an samb liui. 
Pa si žy mė jo kaip ak ty vus, pa rei gin gas, są ži-
nin gas, kruopš čiai ir at sa kin gai at lie kan tis 
pa ves tas už duo tis na rys ir ne tru kus bu vo 
pa skir tas į šau lių I bū rio va do pa rei gas.

Su an samb liu „Vil ka viš kio šau lys“ Al gi-
man tas gar si no šau lių kuo pą ne tik rink ti-
nės vi du je, bet ir už jos ri bų. Kon cer tuo da-
mas ap lan kė vi sus kai my ni nius ra jo nus, 
bu vo kvie čia mas kon cer tuo ti baž ny čio se, 
se ne lių glo bos na muo se, ra jo no or ga ni za-
ci jų ren gi niuose bei įvai rio se šven tė se. Su 
už si de gi mu ra šė dai noms žo džius, kū rė 
mu zi ką, re pe ta vo su an samb lio na riais. 

Įver ti nus va do vo dar bą, at si ra do ga li my bė 
nu pirk ti nau jus mu zi kos inst ru men tus, ku-
riais Al gi man tas džiau gė si ir di džia vo si.

Kaip ak ty vus, veik lus, pa rei gin gas šau-
lys, Al gi man tas bu vo ne kar tą pa ska tin tas 
kuo pos va do, rink ti nės va do, Šau lių są jun-
gos va do, Sei mo na rio, Sa vi val dy bės me ro, 
ki tų ins ti tu ci jų pa dė kos raš tais. Ap do va-
no tas Su val ki jos šau lių 4-osios rink ti nės 
įkū ri mo 95-me čio ženk lu, Lie tu vos šau lių 
są jun gos 100-me čio ju bi lie ji ne mo ne ta, 
III laips nio Šau lių są jun gos pa si žy mė ji mo 
ženk lu „Už nuo pel nus šau lių są jun gai“.

La bai skau du, kad ka ran ti nas ne lei do 
vi siems kuo pos šau liams at si svei kin ti su 
bro liu šau liu Al gi man tu ir jį pa ly dė ti į am-
ži nojo poil sio vie tą. Tą ga lė jo pa da ry ti tik 
at sto vai – ri kiuo tės šau liai.

Kuo pos šau liai ne pa mirš sa vo bū rio va-
do ir iš kart po ka ran ti no ati duos šau liš ką 
pa gar bą prie jo ka po.

Ro mual das RA MA NAUS KAS
Vil ka viš kio P. Ka ru žos 406-osios šau lių 

kuo pos va das

Al gi man tą Še ro ną pri si me nant

Su an samb liu „Vil ka viš kio šau lys“ Al gi man tas Šeronas (dešinėje) garsino 
kuopą rajone, koncertavo pas kaimynus. Romo ČĖPLOS nuotr.

S

Kiek vie nam bū na to kių mo men tų, kai 
įpras ta gy ve ni mo tėk mė su trin ka, kai 
pa ti ria me sun kių ne ti kė tų su krė ti mų 
ar pa si kei ti mų. Tai ga li bū ti ar ti mų jų 
mir tis, ne pa gy do ma li ga, stai gus in va li-
du mas, so cia li nio sta tu so pra ra di mas, 
dar bo ne te ki mas, so cia li nė ka tast ro fa 
ir pan. Tuo me tu vis kas, kas at ro dė 
sa vai me su pran ta ma, pa si da ro pro ble-
ma. Ne be ži nai, kas esi, ko ver tas. Gy-
ve ni mas at ro do neaiš kus ar net vi sai 
be pras mis. Gy ven ti bai su, sun ku. Žmo-
gus pra ran da dva si nę pu siaus vy rą, pa ti ria 
kri zę.

Kri zi nė si tua ci ja – as mens gy ve ni mo lū-
žis, tu rin tis di de lę psi cho lo gi nę reikš mę ir 
ke lian tis grės mę jo as me ny bės vien ti su mui, 
ge rai nuo mo nei apie sa ve, so cia li nei pa dė-
čiai, svei ka tai ar gy vy bei. Daž nai pra de da mi 
jaus ti simp to mai: ner vin gu mas, liū de sys, 
gal vos skaus mai, su trin ka mie gas, pa blo gė-
ja ape ti tas, krin ta dar bin gu mas. Pa si kei čia 
žmo gaus el ge sys. Jis ne no ri bend rau ti, už si-
sklen džia, at si sa ko anks čiau jį džiu gi nu sių 
da ly kų, var to ja per daug vais tų, pra de da 
iš gė ri nė ti, ga li pra dė ti kal bė ti apie sa vi žu dy-

bę. Pap ras tai ūmus kri zi nis lai ko tar pis trun-
ka apie 6 sa vai tes. Po to žmo gus at si tie sia, 
la biau su bręs ta, per mąs to sa vo gy ve ni mą 
ar ba pa lūž ta, su ser ga.

Kai pa žįs ta miems at si tin ka ne lai mė, 
mes daž nai ne mo ka me tin ka mai rea guo ti. 
Vie ni su stings ta ir ne ži no, ką da ry ti, ki ti 
sten gia si guos ti, sa ky da mi: „Ne si jau dink, 
vis kas bus ge rai“ (nors tai ne tie sa, ir pa ts 
žmo gus tai ži no), tre ti sten gia si neuž si min-
ti apie skau džius da ly kus, nu krei pia po kal-
bį neut ra lia link me, juo kau ja. Skau džias 
te mas rei kia ne „už glos ty ti“, o prie šin gai 
– rei kia pa ska tin ti žmo gų apie tai kal bė ti. 

Kuo dau giau as muo kal ba, tuo di des nį 
gy do mą jį po vei kį tu ri po kal bis. Ne sis-
ten ki te ar ti mo jo links min ti, pri si tai ky-
da mi prie jo nuo tai kos. Tie siog klau-
sy ki tės, priim ki te jo jaus mus (te gul 
jis pyks ta, ver kia, „siun ta“) ir pa ro dy-
ki te, kad su pran ta te. Nek ri ti kuo ki te, 
ne ver tin ki te, neuž si pul ki te, kad jis 
ne tei sin gai gal vo ja ar jau čia. Ne bi jo ki-
te pri si lies ti: švel nus pri si lie ti mas ar 
ap ka bi ni mas ga li la biau nu ra min ti ne-
gu žo džiai. Jei kri zė stip ri, ne pa li ki me 

žmo gaus vie no, nes tai ga li bū ti pa vo jin ga. 
Ga li te pa sa ky ti: „Tai, ką tu iš gy ve ni, la bai 
sun ku, bet aš ne no riu, kad šiuo sun kiu me-
tu bū tum vie nas. Aš no rė čiau tau pa dė ti.“ 
Ga li ma duo ti šil to gė ri mo, paim ti už ran-
kos, jei gu įma no ma – už mig dy ti. Ne rei kia 
iš kart at si trauk ti, iš gir dus pik tą at sa ky mą: 
„Ne, ačiū, nie ko man ne rei kia“ ar „Pa li ki te 
ma ne ra my bė je“. Taip sa ko ma to dėl, kad 
žmo gus daž nai ne ti ki mū sų nuo šir du mu. 
Be to, kar tais jis toks pri slėg tas, kad pir-
miau sia pyk čiu iš reiš kia sa vo jaus mus. 
Tuo met ne klau si nė ki me, o tik pa bū ki me 
su juo. Ne pa si nau do ki me as mens ne lai me 

tam, kad pri si min tu me ir iš sa ky tu me sa vo 
pa ties ka dai se pa tir tus pa na šius iš gy ve ni-
mus. Nie ko blo go, jei pa sa ky si me, kad ir 
mes tai išgy ve no me, ži no me, ką ar ti ma sis 
ar drau gas jau čia. Ta čiau ven ki me konk-
re tu mo, pa vyz džiui: „Kai ne te kau dar bo, 
aš ver kiau vis ką sa vai tę.“ Kiek vie nas siel-
var tą jau čia sa vaip, to dėl ne vers ki me ki to 
jaus tis kal tu, jei jis sa vo emo ci jų ne reiš kia 
taip at vi rai.

Pa gal bai tin ka daug kas: skam bin ki te, 
kal bin ki te, pa siū ly ki te ra šy ti die no raš tį, 
rem tis Die vu ar atei ti mi ir pan. Jei ne pa vy-
ko pir mą kar tą, ne nu leis ki te ran kų. Ta čiau, 
jei ma ty si te, kad tik rai nie kas ne pa de da, jei 
ar ti mo jo siel var tas jums at ro do per di de lis 
ar per il gai tę sia si, pa siū ly ki te psi cho lo go 
pa gal bą. Su tei ki te bū ti ną in for ma ci ją, kur 
ir kaip to kiu at ve ju ge riau sia kreip tis psi-
cho lo gi nės pa gal bos (žr. Vil ka viš kio ra jo no 
švie ti mo pa gal bos tar ny bos tinklalapyje/ 
Švie ti mo pagalba/ Psi cho lo gi nė pa gal ba ir 
emo ci nė pa ra ma).

Aud ra TA MO ŠAI TIE NĖ
Vil ka viš kio ra jo no švie ti mo pa gal bos 

tar ny bos psi cho lo gė

Kai atsitinka nelaimė, svarbu tinkamai reaguoti

Skaudžias temas reikia ne 
„užglostyti“, o priešingai 
– reikia paskatinti žmogų apie 
tai kalbėti. Kuo daugiau asmuo 
kalba, tuo didesnį gydomąjį 
poveikį turi pokalbis.
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Po li ci ja pa žei dė jus fik suo ja nuo to li niu bū du
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Ka ran ti no są ly go mis dir ban tys 
ke lių po li ci jos pa rei gū nai „ap si-
gink la vo“ ne tik ap sau gi nė mis 
prie mo nė mis, bet ir pa kei tė dar-
bo me to dus bei įran gą. Pa žei dė-
jus jie da bar fik suo ja nuo to li niu 
bū du.

Prob le ma paašt rė jo
Nuo lat ke liuo se pa tru liuo da vę ir pa žei-

dė jus stab dy da vę pa rei gū nai ka ran ti no me-
tu, kaip ir ki tų pro fe si jų at sto vai, pri vers ti 
veng ti kon tak tų. Tad anks čiau taip įpras to 
vaiz do – gat vė se au to mo bi lius stab dan čių 
po li ci nin kų – ne pa ma ty si. Ne vyks ta ir tra di-
ci nės pre ven ci nės prie mo nės, kai po sa vait-
ga lių ar šven ti nių die nų vai ruo to jai tik ri na-
mi dėl gir tu mo ir pan.

Ma ri jam po lės ap skri ties Ke lių po li ci jos 
sky riaus vir ši nin kas Ro lan das Gy lys kal bė-
jo, kad ko ro na vi ru so pan de mi ja ge ro kai 
pa kei tė pa rei gū nų dar bą, ta čiau nau ji dar-
bo me to dai pa de da kont ro liuo ti si tua ci ją 
ke liuo se, to dėl pa žei dė jų skaičius ne ką su-
ma žė jo.

Apsk ri ties ke lių po li ci nin kams va do vau-
jan tis pa rei gū nas pri pa ži no, kad kiek su ma-
žė jo su lai ko mų ne blai vių vai ruo to jų, mat 
ne vyk do mos pre ven ci nės ak ci jos. Ta čiau 
pa ma tę įtar ti nai ma nev ruo jan tį au to mo bi lį 
ar dėl ki tų prie žas čių ki lus įta ri mams, kad 
vai ruo to jas ga li bū ti ne blai vus, pa rei gū nai 
tik rai ne nu mo ja ran ka. Įtar ti nas as muo su-
stab do mas ir pa tik ri na mas.

– Pas te bė jo me, kad kai miš kųjų vie to vių 
ke liuo se ne blai vių vai ruo to jų pro ble ma 
paašt rė jo – ma žiau stab do mi pa rei gū nų 
kai ku rie vai ruo to jai ryž ta si sės ti prie vai ro 
ap svai gę, – kal bė jo R. Gy lys. – Ti ki mės, kad 
ka ran ti nas grei tai baig sis ir ga lė si me vėl sta-
bi li zuo ti pa dė tį. Be to, po li ci ja dėl ne blai vių 
vai ruo to jų gau na ne ma žai pra ne ši mų iš 
pi lie tiš kų as me nų. Iš vi sų su lai ko mų ne blai-
vių vai ruo to jų apie 20–30 pro c. – pi lie tiš kų 
as me nų dė ka.

Fik suo ja per at stu mą
Suk lus ti tu rė tų ir mėgs tan tys mo bi liuo-

ju te le fo nu ple pė ti vai ruo to jai bei ne se gin-
tys sau gos dir žų. Mat juos pa rei gū nai ste bi 
per žiū ro nus ir pa žei di mus fik suo ja vaiz do 
ka me ro mis bei fo toa pa ra tais su nuo to li-
niais ob jek ty vais. Pa lan kio mis są ly go mis fo-
toa pa ra tu ga li ma už fik suo ti net 300 met rų 
at stu mu esan tį pa žei dė ją, tad vai ruo to jas 
pa pras tai net ne ži no, kad jį ste bi eis mo sau-
gu mu be si rū pi nan tys pa rei gū nai.

Apie tai, kad pa žei di mas už fik suo tas, 
vai ruo to jas su ži no tik pa štu ar elekt ro ni nė-
mis prie mo nė mis ga vęs pa žei di mo pro to-
ko lą su rei kia ma su mo kė ti bau dos su ma. 
Tad mėgs tan čiųjų pa žei di nė ti ke lių eis mo 
tai syk les ir be si vi lian čiųjų, kad to nie kas ne-
pas te bė jo, at si da rius pa što dė žu tę ga li lauk-
ti ne ma lo ni staig me na.

Gelbs ti tri ko jai
Šiuo su dė tin gu lai ko tar piu itin pa si tei si-

na vai ruo tų taip ne my li mi tri ko jai grei čio 

ma tuok liai. Jais ka ran ti no me tu fik suo ja-
ma daug dau giau grei čio mė gė jų nei iki tol, 
nors tri ko jai dir ba tuo pa čiu re ži mu kaip 
anks čiau. R. Gy lys to kią pa di dė ju sią sta tis ti-
ką sie ja su su ma žė ju siais au to mo bi lių srau-
tais.

– Juk iš tuš tė ju sia me ke ly je ky la daug 
dau giau pa gun dų pa spaus ti ak ce le ra to-
riaus pe da lą, be to, ir ga li my bės di des nės 
nei va žiuo jant ko lo na, – kons ta ta vo Ke lių 
po li ci jos sky riaus vir ši nin kas. – Vien per 
ba lan dį mū sų tu ri mi tri ko jai už fik sa vo 
per 800 pa žei dė jų. Dau giau sia grei čio mė-
gė jų nu fo tog ra fuo ta Ma ri jam po lės sa vi val-
dy bės ke liuo se, o Vil ka viš kio ra jo ne praė-
ju sį mė ne sį šie grei čio ma tuok liai bu vo 
re ti sve čiai.

Dė me sys su ma žė jo
Ke lių po li ci jos vir ši nin kas pri pa ži no, 

kad vi suo me nės dė me siu gan il gą lai ką 
„mė ga vę si“ tri ko jai pa sta ruo ju me tu jį tu rė-
jo per leis ti ko ro na vi ru sui. Tad ir pa si prie-

ši ni mo ak ci jų bei dis ku si jų so cia li niuo se 
tink luo se šia te ma be li kę ma žai. Be je, vil ka-
viš kie čiai šio je sri ty je ne itin pa si žy mė jo. Be-
ne ak ty viau si ap skri ty je bu vo mū sų kai my-
nai ša kie čiai. Lais ves nio lai ko žie mos me tu 
tu rė ję ūki nin kai prieš tri ko jus pro tes ta vo 
įspė ja mai siais pla ka tais. Su si bū rę į ini cia-
ty vi nę gru pę ir vie nas ki tą in for muo da vę, 
kur sta to mas tri ko jis, ko vin gi ūki nin kai 
prieš grei čio ma tuok lį pa sta ty da vo au to mo-
bi lį su įspė jamuoju už ra šu ar ženk lu.

Ta čiau pa rei gū nai su šiais pa si prie ši ni-
mo ak ci jos ak ty vis tais ne ko vo jo, nes tie sio-
gi nių funk ci jų to kia veik la vyk dy ti jiems 
ne truk dė.

– Net pa juo kau da vo me, kad ūki nin-
kai įspė jamuosius pla ka tus ga lė tų ka bin ti 
kiek vie ną die ną – mums ta da net ne rei kė-
tų sta ty ti grei čio ma tuok lio. Tai bū tų pui ki 
prie mo nė, ma ži nan ti grei čio mė gė jų gre-
tas, – kal bė jo už eis mo sau gu mą Ma ri jam-
po lės ap skri ty je at sa kin gas pa rei gū nas.

Ka dan gi pa gal sta tis ti ką grei tis – pa grin-
di nė skau džių eis mo įvy kių prie žas tis, o pa-
va sa rį grei čio mė gė jai tam pa itin ak ty vūs, 
R. Gy lys džiau gia si, kad mo bi lie ji grei čio 
ma tuok liai bent iš da lies pa de da spręs ti šią 
pro ble mą ka ran ti no są ly go mis.

In ten sy vu mas au ga
Nors po li ci jos kont ro lę vai ruo to jai jun-

ta ma žiau, rei kia pa ste bė ti, kad ka ran ti no 
me tu skau džių eis mo įvy kių už fik suo ja ma 
ne daug. Anot R. Gy lio, tai lė mė pa ly gin ti 
ma žas eis mo in ten sy vu mas. Mat ra gi ni mai 
lik ti na muo se žmo nes su lai kė nuo ke lio nių, 
ma žiau bu vo vyks ta ma į par duo tu ves, o 
ren gi nių iš vi so ne bu vo.

Ta čiau vis švel ni nant ka ran ti no są ly gas 
į gat ves iš rie da vis dau giau au to mo bi lių, jų 
itin pa dau gė ję mies tų gat vė se, tad Ke lių po-
li ci jos sky riaus va do vas su ne ri męs, kad ava-
ri jų ga li pa dau gė ti la bai grei tai.

– La bai no rė tų si, kad kuo grei čiau ga lė-
tu me dirb ti įpras tu re ži mu, bū tų su grą žin-
tos pre ven ci nės prie mo nės, vie šas pa tru lia-
vi mas – tik ta da ga lė tų bū ti iš nau do tos vi sos 
ga li my bės už tik rin ti sau gų eis mą. Ti ki mės, 
kad toks Vy riau sy bės spren di mas bus priim-
tas ar ti miau siu me tu, – vy lė si R. Gy lys.

Karantino metu policijos pareigūnai automobilius stabdo tik išskirtiniais atve-
jais. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.
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Per ka ran ti ną dras tiš kai ma žė-
jant ke lei vių skai čiui tarp mies ti-
nio su si sie ki mo ve žė jai lai ki nai 
at si sa kė tam tik rų marš ru tų. 
Ban dė me iš siaiš kin ti, kaip au to-
bu sų marš ru tai pa ki to Vil ka viš-
kio au to bu sų sto ty je.

Vie na di džiau sių ke lei vių per ve ži mo tarp-
mies ti niais marš ru tais bend ro vė „Kaut ra“ 
ka ran ti no pra džio je pa skel bė, kad lai ki nai 
stab do tarp mies ti nius marš ru tus. Ta čiau 
UAB „Kaut ra“ fi lia lo Vil ka viš kio au to bu sų 
par ko di rek to rius Ma rius Ja sai tis mi nė jo, 
jog šiuo lai ko tar piu įmo nė tę sė per ve ži mą 
prie mies ti niais marš ru tais, o pir ma sis at-
nau jin tas tarp mies ti nis marš ru tas bu vo 
Kaunas–Marijampolė–Vilkaviškis. Nuo šios 
sa vai tės vil ka viš kie čiai ga lės nu vyk ti į Vil-
nių, Šau lius, o ne tru kus su pra va žiuo jan-
čiais ap lin ki nių mies tų au to bu sais ga lės pa-
siek ti ir ki tas Lie tu vos vie tas.

„At nau ji na me marš ru tus ne iš kar to, 
ta čiau kiek vie ną die ną ana li zuo ja me si tua-
ci ją ra jo ne. Ne no ri me, kad au to bu sai va-
žiuo tų tuš ti, ta čiau de ri na mės prie ke lei vių 
po rei kių“, – sa kė M. Ja sai tis.

Pa sak fi lia lo va do vo, ke lei vių srau tas 
žy miai ma žes nis, ta čiau dėl švel ni na mo 
ka ran ti no žmo nių au to bu sų sto ty je dau gė-
ja kiek vie ną die ną. „Šiuo me tu at si da ro vis 
dau giau įstai gų, ku rios tei kia įvai rias pa-

slau gas gy ven to jams, to dėl ir ke lei vių at si-
ran da vis dau giau. Au to bu sais dau giau siai 
va ži nė ja vy res nio am žiaus žmo nės, to dėl 
kai at si da rys gy dy mo įstai gos, va žiuo jan-
čių jų skai čius tu rė tų dar la biau išaug ti“, 
– kal bė jo M. Ja sai tis. Ša ly je įves tas ka ran ti-
nas smar kiai su ma ži no ke liau to jų srau tus, 
ta čiau siun tų kie kis iš li ko toks pa ts. M. Ja sai-
tis tei gė, kad krantinas siuntų perdavimo 
paslaugai įtakos neturėjo.

Ke liau jan tie ji au to bu su tu rė tų ne nus-

teb ti, jog pri va lo ma lai ky tis tam tik rų rei-
ka la vi mų: įli pant ir iš li pant pri va lo ma 
de zin fe kuo ti ran kas, žmo nės so di na mi 
šach ma ti ne tvar ka, pri va lo ma iš lai ky ti ne 
ma žes nį kaip met ro at stu mą tarp ke lei vių, 
drau džia ma sės tis pir mo se ei lė se už vai ruo-
to jo. Pa gal nau jai priim tą tvar ką vai ruo to-
ją nuo ke lei vių skiria apsauginis skydelis. 
Re ko men duo ja ma ke lio nės bi lie tą įsi gy ti 
au to bu sų sto ty je esan čio se ka so se.

„San ta kos“ inf.

At nau ji na mi au to bu sų marš ru tai
Eglė KVIESULAITIENĖ

Ra mi sa vai tė
Praė ju si sa vai tė ir il ga sis sa vait ga lis po-
li ci jos pa rei gū nams kaip nie kad bu vo 
ra mūs – pra dė ti vos ke li iki teis mi niai 
ty ri mai.

Penk ta die nį Dau gė lai čių kai mo (Ky-
bar tų sen.) gy ven to jas ga ra že pa si ge do 
ke tur ra čio. Nak tį, apie 23 val., iš gir dęs 
įtar ti nus gar sus vy ras išė jo į kie mą ir 
pa ma tė iš lauž tas me di nes ga ra žo du-
ris. Iš pa sta to bu vo din gęs ke tur ra tis 
mo to cik las „Ka wa sa ki SV 700“. Vy ras 
po li ci jai ga ran ta vo, kad trans por to prie-
mo nė bu vo pa vog ta tarp 22 val. ir 23 
val., mat bu vo ne se niai ją įva ręs į ga ra-
žą. Šei mi nin kas nuo sto lį įver ti no 2600 
eu rų.

Ket vir ta die nį Vaiš vi lų kai me (Pa je-
vo nio sen.) su lai ky tas ne blai vus vai ruo-
to jas. Ky bar tie čio Eval do Liau ke vi čiaus 
vai ruo ja mą „Au di A6“ pa rei gū nai su-
stab dė ke ly je Virbalis–Vištytis. Vai ruo-
to jui nu sta ty tas vi du ti nis (1,54 pro m.) 
gir tu mas.

Pir ma die nį pa rei gū nai ra do iš plėš-
tą vil ka viš kie čio ga ra žą. Pat ru liuo da-
mi ga ra žų ma sy ve Nep rik lau so my bės 
gat vė je po li ci nin kai pa ste bė jo iš lauž tas 
pa sta to du ris. Nus ta čius, kad ga ra žas 
pri klau so 85-erių vil ka viš kie čiui, in for-
muo tas pa ts šei mi nin kas. Vy ras ga ra že 
pa si ge do au to mo bi lio „Re nault Clio“. 
Vė liau ma ši na ras ta pa lik ta ša li ke lė je.

ĮVYKIAI

Autobusų stotyje įrengtos švieslentės negausiems keleiviams rodo kelionės 
kryptį ir atvykimo laiką. Tomos BIRŠTONĖS nuotr.
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Namuose dėvima mokyklinė uni for ma 
ta po pedagogų pa lai ky mo ženk lu
Eg lė MI ČIU LIE NĖ

Sa ko ma, kad žmo gų ge riau siai 
pa žin si bė do je. Bet ką da ry ti, 
kai į bė dą pa kliū va vi sa žmo-
ni ja, kaip nu ti ko šį kar tą? Ogi 
vie niems ki tus pa lai ky ti.

Pa tį pir mą penk ta die nį
Kas ga lė jo pa gal vo ti, kad vos per po rą 

mė ne sių vi sas mū sų gy ve ni mas ap si vers 
aukš tyn ko jo mis! Kad vai kai bus ska ti na mi 
ne lan ky ti sa vo se ne lius, o kaip tik pas juos 
nei ti, kad ma mos, anks čiau vi jusios at ža-
las pa bū ti lau ke, da bar draus ei ti į kie mą, 
kad mo ky to jai, ra gi nę ma žiau sė dė ti prie 
kom piu te rių, bus pa tys pri vers ti prie jų at si-
sės ti ir ves ti pa mo kas. Ir kad penk ta die nis, 
vie nin te lė die na, kai bu vo ga li ma ne dė vė ti 
uni for mos, taps bū tent ta die na, kai rei kia 
ją ap si vilk ti.

Min tis, kad vai kai mo ky to jus ga li pa lai-
ky ti ap si ren gę uni for mas, atė jo iš Vil ka viš-
kio ki lu siai, da bar Kau ne gy ve nan čiai Ai dai 
Še pu tie nei.

– Pas kel bus ka ran ti ną pra si dė jo dvi 
sa vai tės ato sto gų. Per jas ma no ant ro ko 
sū naus mo ky to ja ruo šė si, siun tė mums me-
džia gą ir in for ma vo, kaip vis kas vyks, koks 
bus dar bas. Aiš kiai ju to me mo ky to jos ne ri-
mą, kaip jai per at stu mą rei kės su val dy ti 
ant ro kus. Pa si ta rė me su ki to mis ma mo mis, 
kad bū tų sma gu pa ro dy ti mo ky to jai, jog 
mes ją su pran ta me, pa lai ko me bei no ri me 
pa dė ti. Tik gal vo jo me, kaip nu siųs ti ty lią 
ži nu tę ne sut ruk dant pir mos nuo to li nės pa-
mo kos. Štai ir gi mė idė ja penk ta die nį, kai 
tu rė jo įvyk ti pir ma nuo to li nė vaiz di nė pa-
mo ka, vai kams ap si reng ti uni for mas, taip 
iš reiš kiant pa lai ky mą ir mo kyk lai, ir mo ky-
to jai, – pa sa ko jo A. Še pu tie nė.

Išp li to į ki tus mies tus
Pa ma čiu si vai kus, na mų ap lin ko je sė din-

čius su uni for mo mis, mo ky to ja bu vo la bai 
su jau din ta. Pe da go gė nuo šir džiai dė ko jo 
tiek moks lei viams, tiek tė vams, su ku riais 
va ka re nuo to li niu bū du su si ti ko su si rin ki-
me.

Ki tą sa vai tę tos pa čios kla sės tė vai pa ra-
gi no ir vy res niuo sius sa vo mo kyk li nio am-
žiaus vai kus penk ta die nį į pa mo kas „atei ti“ 
su uni for mo mis.

– Jau ki tą sa vai tę di džio ji da lis kla sių 

mū sų mo kyk lo je taip iš reiš kė pa dė ką mo ky-
to jams, – kal bė jo ak ci jos ini cia to rė.

Kau no Jo no Pau liaus II gim na zi jos 
ant ro kų tė vų su gal vo ta ini cia ty va iš pli to 
į ki tas šio mies to mo kyk las, vė liau – ir į 
ki tus mies tus bei mies te lius. A. Še pu tie nė 
džiau gė si, kad šią idė ją pa vie ši no na cio na-
li nė Lie tu vos te le vi zi ja, o LRT „Įdo mių jų 
pa mo kų“ ve dė jas Vidas Ba rei kis lai do je pa-
si ro dė ap si ren gęs marš ki nė lius su už ra šu 
„Penk ta die nis – die na su uni for ma“.

– Vis kas „už si kū rė“ taip, kad pa si py lė 
at si lie pi mai: per pir mą sias tris sa vai tes 
kas dien gau da vau iki 20 pa dė kų nuo įvai-
rių Lie tu vos pe da go gų. Vie na mo ky to ja 
iš Uk mer gės pa sa ko jo gir dė ju si apie šią 
ini cia ty vą Kau ne, bet kai įsi jun gu si kom-
piu te rį penk ta die nį pa ma tė ir vi sus sa vo 
penk to kus su uni for mo mis – la bai nu ste-
bo bei nu džiu go. Iš to su pra to me, kad ši 

ini cia ty va bu vo rei ka lin ga 
ne vien mū sų mo ky to jai. Juk 
lai kas su dė tin gas ne tik tai tė-
vams, vai kams, bet ir pe da go-
gams, – sa kė Ai da.

Nus te bi no gra žiš kie čiai
A. Še pu tie nė džiau gė si, kad jos pa skleis-

tas ge ra sis vi ru sas plin ta po vi są Lie tu vą. 
Mo te ris ti ki si, kad jis ne tik gy vuos iki pat 
ka ran ti no pa bai gos, bet ir duos vai sius vė-
liau. Mat pa gar ba mo ky to jui, anot Ai dos, tu-
ri bū ti pra dė ta skie py ti nuo ma žens – prie 
to taip pat pri si dės pe da go gus pa lai kan ti 
ini cia ty va „Penk ta die nis – diena su uni for-
ma“.

Prie šios ak ci jos praė ju sią sa vai tę ofi-
cia liai bu vo pri si jun gę 9 mies tai, 25 mo-
kyk los. La bai sma gu, kad su val kie čiai 
– ak ty viau si. Pa ti Ai da prie ini cia ty vos 
pa kvie tė pri si dė ti Vil ka viš kio Sa lo mė jos 
Nė ries pa grin di nę mo kyk lą, ku rią prieš 
dvi de šimt me tų yra bai gu si. Mo kyk los 
bend ruo me nė iš kart su rea ga vo ir jau ki tą 
penk ta die nį da lis mo ki nių prie kom piu te-
rių rin ko si su uni for mo mis.

A. Še pu tie nę la bai nu ste bi no Gra žiš kių 
gim na zi ja, ku ri prie ini cia ty vos jun gė si 
iš skir ti nai ak ty viai, ir nuo trau kas ak ci jos 
ini cia to rei siun tė vie ną po ki tos. Be je, pa-

ti pir ma vie nos pe da go gės pa dė kos ži nu tė 
atė jo taip pat iš šios gim na zi jos.

Vai kų, sė din čių prie kom piu te rių su 
uni for mo mis, nuo trau kos Ai dą pa sie kė ir 
iš Vil ka viš kio pra di nės mo kyk los, Ky bar-
tų, Al vi to ug dy mo įstai gų.

Di džiau si šios ini cia ty vos en tu zias tai 
– jau nes niųjų kla sių mo ki niai.

– Mū sų ant ro kai kol kas nė vie no penk-
ta die nio ne pra lei do be uni for mos. Ma no 
pa čios sū nus Si mas kiek vie ną ket vir ta die-
nį pa si tiks li na, ar jau ry toj penk ta die nis 
ir jis ga lės ap si reng ti uni for mą. Anks čiau 
bū da vo at virkš čiai – vai kas lauk da vo penk-
ta die nio, kad ga lė tų ei ti su ko kiais no ri dra-
bu žiais. Įdo mus ir ki tas da ly kas: iš pra džių 
vai kai ren gė si tik uni for mos vir šų (švar ke-
lius ar lie me nes), o da bar dė vi vi są ap ran-
gą. Sū naus kla sė je mo ko si ki tos bu vu sios 
vil ka viš kie tės duk ra: ji su se se penk ta die nį 
pa mo koms nuo gal vos iki ko jų ap si ren gia 
taip, kaip ei da mos į mo kyk lą. O jei gu aš pa-
ti da bar ga lė čiau ap si reng ti uni for mą, tai 
tik rai ją ap si reng čiau ir per duo čiau lin kė-
ji mus sa vo auk lė to jai An ge lei Fe ren cie nei, 
– šyp so jo si A. Še pu tie nė.

Lin kė ji mus sa vo mo ky to jai Jur gi tai Na vi kie nei 
siun čia gra žiš kie tis Taut vy das.

S

Iš Vil ka viš kio ki lu si Ai da Še pu tie nė džiau gia si, kad mū sų kraš tie čiai 
prie ak ci jos pri si jun gė ypač ak ty viai. Nuotr. iš as me ni nio al bu mo.

S

52-asis Lie tu vos mo ki nių jau nų-
jų fi lo lo gų kon kur sas bu vo sėk-
min gas Vil ka viš kio ra jo no gim na-
zis tams. Tarp lai mė to jų pa te ko 
trys mū sų kraš to at sto vai.
Jau nų jų fi lo lo gų kon kur se mū sų ra jo no 
mo ki niai da ly vau ja kiek vie nais me tais ir 
ko ne kas met grįž ta su ap do va no ji mais. Ne 
išim tis ir šie me tai. Įp ras tai į res pub li ki nį 
kon kur so eta pą pa te kę jau nuo liai kvie čia-
mi į vis ki tą ša lies mies tą, kur ke lias die-
nas da ly vau ja tam tik ruo se mo ky muo se. 
Jie skai to sa vo ir klau so ki tų kū ry bos dar-
bus, tu ri ga li my bę iš girs ti ko mi si jos na rių 
pa gy ri mus bei pa sta bas.

Šiais me tais dėl ša ly je pa skelb to ka ran-
ti no įpras tas ren gi nys ne vy ko. Vis dėl to 
kon kur so or ga ni za to riai su da rė ga li my bę 
ver tin to jams ir at rink tų fi lo lo gi nių dar bų 
au to riams pa bend rau ti nuo to li niu bū du.

Pas kel bus nu ga lė to jus paaiš kė jo, kad 

ge riau siai iš mū siš kių se kė si Vil ka viš kio 
„Auš ros“ gim na zi jos ket vir tos kla sės mo ki-
nei Ka ro li nai Vyš niaus kai tei. Mer gi nai už 
ge riau sią tau to sa kos dar bą skir tas pir mojo 
laips nio Švie ti mo, moks lo ir spor to mi nis te-
ri jos dip lo mas. Ka ro li ną Lie tu vos mo ki nių 
jau nų jų fi lo lo gų kon kur sui ruo šė lie tu vių 
kal bos mo ky to ja Ra sa Kvi re vi čie nė.

Pui kiai pa si ro dė ir Ky bar tų Kris ti jo no 
Do ne lai čio gim na zi jos tre čios kla sės mo-
ki nys Dei vy das Stan ke vi čius. Jam už ge rą 
pub li cis ti ką ir eseis ti ką skir tas Švie ti mo, 
moks lo ir spor to mi nis te ri jos tre čio jo laips-
nio dip lo mas. Vai ki no mo ky to ja – Ni jo lė 
Čer naus kie nė. Įdo mu tai, kad Dei vy das 
to kį pa tį ap do va no ji mą šia me kon kur se 
pel nė ir praė ju siais me tais.

Mi nis te ri jos pa gy ri mo raš tas už poe zi-
ją įteik tas dar vie nam „Auš ros“ gim na zi jos 
abi tu rien tui Lu kui Ra kaus kui. Gim na zis tą 
šiam kon kur sui ren gė pe da go gas And rius 
Da mu šis.

„San ta kos“ inf.

Jau nų jų fi lo lo gų sėk mė

Galvojome, 
kaip nusiųsti 
tylią žinutę 
nesutrukdant pirmos 
nuotolinės pamokos.

Pert rau ka tarp pa skai tų. Stu den tas 
ža di na sa vo bi čiu lį.
– Jo nai, ei nam val gy ti. O gal tu šian dien 
mo kai si be per trau kos?

 
Mer gi na su si mąs čiu si žiū ri pro lan gą:
– Pa va sa ris atė jo...
Jos vai ki nas nea tit rau kia akių nuo kom-
piu te rio:
– Sa kyk, ma nęs nė ra na mie.

 
Su si tin ka dvi se niai ne si ma čiu sios drau-
gės. Vie na la bai lie sa, ki ta – ap kū ni.
Ap kū nio ji sa ko lie sa jai:
– Pa žiū riu į ta ve ir man at ro do, kad Lie-
tu vo je siau tė ja ba das.
– O kai aš pa si žiū riu į ta ve, at ro do, kad 
tu esi to ba do prie žas tis!

Anū kas klau sia mo čiu tės:
– Ar tie sa, mo čiu te, kad už kiek vie ną 
blo gą dar bą mo ko ma at si ly gin ti ge ru?

– Taip, anū kė li, tie sa.
– Mo čiu te, ta da duok man 10 eu rų, aš 
ta vo aki nius su lau žiau.

 
– Pa da vė jau, aš už si sa kiau jau tie nos su 
cit ri na. Ne sup ran tu, kur mė sa.
– Po cit ri na.

 
– Šau nuo lis! Va kar pa da rei tiek, kiek 
pa pras tai pa da rai per mė ne sį!
– Ai... Tie siog in ter ne tas bu vo din gęs...

  
– Mo ki plauk ti?
– Taip.
– O kur iš mo kai?
– Van de ny je.

Šei mos gal va klau sia kan di da tės į auk-
les:
– Tai gi, jūs no ri te įsi dar bin ti vai kų auk le. 
Ko kią kva li fi ka ci ją ga li te įro dy ti?
– Aš anks čiau pa ti bu vau vai kas.

SU ŠYP SE NA
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6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“. 

9 d. 2 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
39 d. 18 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 13 d. 11 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Veranda.
16.30 Šoka Lietuva.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 86 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Dok. f. „Redde, quod 

debes. Nepriklauso-
mybės kovos“. 2 d.

22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Apgavikai“. 5 s.
23.45 Klausimėlis.
24.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“. 

9 d. 3 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
39 d. 19 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 13 d. 12 s.

11.30, 18.00 
Kas ir kodėl?

12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Atspindžiai.
16.30 Šoka Lietuva.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 87 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „12 beždžionių“. 

4 d. 11 s.
23.50 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“. 

9 d. 4 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
39 d. 20 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 14 d. 1 s.

11.35, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Čia – kinas.
16.30 Šoka Lietuva.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 88 s.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio puodai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Veisenzė. 

Berlyno meilės 
istorija“. 4 s.

23.50 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Ser. „Džesika Flečer“. 

9 d. 5 s.
10.00 Ser. „Miuncheno 

kriminalinė policija“. 
39 d. 21 s.

10.45 Ser. „Komisaras 
Reksas“. 14 d. 2 s.

11.30, 18.00 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos 

tiesiogiai.
13.58, 20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.25 Stop juosta.
16.30, 22.50 Šoka Lietuva.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

4 d. 89 s.
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
23.00 V. f. „Sikarijus. 

narkotikų karas“.
1.00 V. f. „Baigiamieji 

egzaminai“.
3.05 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos (kart.).
7.00 LRT radijo žinios.
7.05 Proto džiunglės (kart.).
7.35 V. f. „Mumija Dumis ir 

Achnetuto kapas“.
9.00, 10.00, 11.00 

LRT radijo žinios.
9.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite (kart.).
9.30 Veranda (kart.).
10.05 Beatos virtuvė (kart.).
11.05 Po pamokų.
11.15 Dok. ser. „Kino istorija“.
12.00, 13.00 Pasaulio 

dokumentika. 
13.50 Ser. „Džesika 

Flečer“. 12 d. 8, 9 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuokim kartu!
22.50 V. f. „Be abejo, 

turbūt“. Romantinė 
komedija. 2008 m.

0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Gyvenimo spalvos.
7.00, 8.00, 10.00 

LRT radijo žinios.
7.05 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.05 Į sveikatą!
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų 

pasakos“. 20 s.
10.05 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 12.55 Pasaulio 

dokumentika.
13.45 Ser. „Puaro“. 7 d. 2 s.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.35 Pasaulio puodai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė su „Dviračio 

žiniomis“.
21.30 Ser. „Bloga mergaitė“.
22.30 V. f. „Rožinė pantera 2“.
24.00 V. f. „Svajonių 

komanda“. 
1.50 Kartojimai.

6.25, 15.00 
Animac. ser.

7.55 Optimistinė laida 
„#IšNamų“.

8.55 Ser. „Meilės 
sūkuryje“.

10.00 Ser. „Nuo likimo 
nepabėgsi“.

12.00 Ser. „Tikroji 
žvaigždė“.

13.00 Ser. „Parduotas 
gyvenimas“.

16.00, 18.30 
Žinios.

16.30 TV Pagalba.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Pabėgimas 

į Galvestoną“. JAV, 
kriminalinė drama, 
2018. Rež. Mélanie 
Laurent.

23.50, 3.25 
Ser. „Kaulai“.

0.50 Ser. „APB“.
1.40, 5.30 

Ser. „Rouzvudas“.
2.30 Ser. „Amerikiečiai“.
4.15 Ser. „Grainderis“.
4.45 Ser. „Paskutinis 

žmogus Žemėje“.

6.25, 15.00 
Animac. ser.

7.55 „Prieš srovę“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
12.00 Ser. „Tikroji 

žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Prezidento 

medžioklė“. Suomija, 
Vokietija, Didžioji 
Britanija, veiksmo 
filmas, 2014. Rež. 
Jalmari Helander.

22.25 „Vikinglotto“.
23.50, 3.25 

Ser. „Kaulai“.
0.45 Ser. „APB“.
1.35, 5.30 Ser. 

„Rouzvudas“.
2.25 Ser. „Amerikiečiai“.
4.20 Ser. „Grainderis“.
4.45 Ser. „Paskutinis 

žmogus Žemėje“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.

10.00 Ser. „Nuo likimo 
nepabėgsi“.

12.00 Ser. „Tikroji žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Prakeikti II“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Paskutinis 

raganų medžiotojas“. 
Kinija, JAV, fantastinis 
trileris, 2014.

0.05, 3.40 Ser. „Kaulai“.
1.05 Ser. „APB“.
1.50, 5.40 Ser. „Rouzvudas“.
2.40 Ser. „Pasitikėjimas“.
4.30 Ser. „Grainderis“.
4.50 Ser. „Paskutinis 

žmogus Žemėje“.

6.25, 14.30 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
12.00 Ser. „Tikroji žvaigždė“.
13.00 Ser. „Parduotas 

gyvenimas“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Animac. f. „La troš-

kinys“. JAV, 2007.
21.45 V. f. „Karibų piratai. 

Salazaro kerštas“. 
JAV, veiksmo ir 
nuotykių fantastinis 
filmas, 2017.

0.15 V. f. „Devynioliktasis 
stalas“. JAV, komiška 
drama, 2017.

1.55 V. f. „Taksi 3“ (kart.).
3.20 V. f. „Pabėgimas į 

Galvestoną“ (kart.).
4.55 Ser. „APB“.
5.40 Ser. „Paskutinis 

žmogus Žemėje“.

6.30 Animac. ser.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Skaniai ir paprastai“.
9.30 „Tėvų darželis“.
10.00 „Būk sveikas!“
10.30 „Penkių žvaigždučių 

būstas“.
11.00 Animac. f. „Kapitonas 

Trumpakelnis“.
12.45 V. f. „Gražuolė ir Se-

bastianas. Nuotykiai 
tęsiasi“. Prancūzija, 
nuotykių filmas visai 
šeimai, 2015.

14.40 V. f. „Netikra vienuolė“. 
JAV, komedija, 1992.

16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“
19.30 Žaidimas „galvOK“.
21.00 V. f. „Povandeninis 

horizontas“. Honkon-
gas, JAV, veiksmo 
trileris, 2016.

23.05 V. f. „Pranašas“. 
JAV, veiksmo trileris, 
2007.

1.00 V. f. „Paskutinis 
raganų medžiotojas“ 
(kart.).

2.50 V. f. „Povandeninis 
horizontas“ (kart.).

4.40 Ser. „Pasitikėjimas“.

6.00 „Sveikatos medis“.
7.00 Animac. ser.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal 

moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 Animac. f. „Tarzanas“.
13.45 V. f. „Gražuolė ir 

Sebastianas. Draugai 
visam gyvenimui“. 
Prancūzija, nuotykių 
filmas, 2017.

15.35 V. f. „Jaunavedžiai“. 
Vokietija, JAV, kome-
dija, 2003.

17.25 V. f. „Tai – mes“. JAV, 
drama, 2016. 

18.30 Žinios.
19.30 „Lietuvos talentai. 

Supervaikai“.
21.30 V. f. „Olimpo apgul-

tis“. JAV, veiksmo 
trileris, 2013.

23.50 V. f. „Persekiojama 
daktaro. Pacientės 
kerštas“. JAV, 2018.

1.35 V. f. „Karibų piratai. 
Salazaro kerštas“.

3.45 V. f. „Prezidento 
medžioklė“.

5.15 Ser. „Paskutinis 
žmogus Žemėje“.

6.25, 18.30 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.20, 13.35 
„Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Asmens 
sargybinis“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.35, 19.30 Ser. 
„Paskutinis laivas“.

12.35, 1.05 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Niekada 

nepasiduok 2“. 2011 
m. Veiksmo filmas. 
JAV. Rež. Michael Jai 
White.

23.05 V. f. „Užkratas“ 
(kart.).

6.25 Ser. „CSI. Majamis“.
7.20, 13.35 

„Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 
Ser. „Asmens 
sargybinis“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.35, 19.30 Ser. 
„Paskutinis laivas“.

12.35, 1.20 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

17.00 Info diena.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Baimės kaina“. 

2002 m. Veiksmo 
trileris. Vokietija, 
JAV. Rež. Phil Alden 
Robinson.

23.25 V. f. „Niekada nepa-
siduok 2“ (kart.).

6.25, 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

7.35, 14.55 Ser. „Asmens 
sargybinis“.

8.35, 16.00 Ser. „Pėdsakas“.
9.35, 17.30 Ser. „Kobra 11“.
11.35, 19.30 Ser. „Paskuti-

nis laivas“.
12.35, 1.35 Ser. „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.

17.00 Info diena.
18.30 Ser. „CSI. Majamis“.
20.30 „Pričiupom!“
21.00 V. f. „Taikdarys“. 

1997 m. Veiksmo 
trileris. JAV.

23.25 V. f. „Baimės kaina“ 
(kart.).

6.25, 18.30 
Ser. „CSI. Majamis“.

7.20, 13.35 
„Mano virtuvė 
geriausia“.

8.35, 14.55 Ser. „Asmens 
sargybinis“.

9.35, 16.00 
Ser. „Pėdsakas“.

10.35, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.35 Ser. „Paskutinis 
laivas“.

12.35, 2.05 Ser. 
„Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

17.00 Info diena.
19.30, 20.30 

„Amerikietiškos 
imtynės“.

21.30 V. f. „Rokis“. 1976 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 
Rež. John G. Avildsen.

23.55 V. f. „Taikdarys“ 
(kart.).

6.00, 8.30 „Pričiupom!“
7.30, 18.20 

Ser. „Kvapų 
detektyvas“.

9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Varom!“
10.30 Dok. ser. „Gyvūnai. 

Laukinė širdis“.
11.30 „Spec. būrys. Išlieka 

stipriausi“.
12.35 „Pragaro viešbutis“.
13.30 Ser. „Vanity Fair. 

Visiškai slaptai“.
14.30 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19.30 Lietuvos balsas.
22.50 V. f. „Kaubojai ir 

ateiviai“. 2011 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 
Rež. Jon Favreau.

1.05 V. f. „Banga“. 2015 
m. Veiksmo trileris. 
Norvegija. Rež. Roar 
Uthaug.

2.45 Kartojimai.

6.30 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. Radviliškis.

7.30, 18.20 Ser. „Kvapų 
detektyvas“.

8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų ko-

mandinis čempiona-
tas. Žagarė.

10.00 „Varom!“
10.30 Dok. ser. „Gyvūnai. 

Laukinė širdis“.
11.30 „Spec. būrys. Išlieka 

stipriausi“.
12.35 „Pragaro viešbutis“.
13.30 „Reali mistika“.
14.35 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19.30 V. f. „Pasikeisti 

vietomis“. 1983 m. 
Komedija. JAV.

21.50 Ser. „Narkotikų 
prekeiviai“.

23.05 Ser. „Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII“.

0.05 Kartojimai.
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2020 m. gegužės 5 d. 8  /  TV programa
LRT PLIUS NUO GEGUŽĖS 5 D. IKI GEGUŽĖS 10 D.

ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

LNK
ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

LIETUVOS RYTO TV
ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

6.10 Ser. „Iš širdies į širdį“.
7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo 

policija“.
11.00, 21.00 Ser. „Monikai 

reikia meilės“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
22.30 V. f. „Šerifo mašina“. 

2015 m. Trileris. JAV. 
0.20 Ser. „Antrininkas“.

1.20 Kartojimai.

6.10 Ser. „Iš širdies į širdį“.
7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo 

policija“.
11.00, 21.00 Ser. „Monikai 

reikia meilės“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Dydžio (r)evoliucija.

22.30 V. f. „Šalta naktis“. 
2013 m. Trileris. JAV. 

0.15 Ser. „Antrininkas“.
1.15 Kartojimai.

6.10 Ser. „Iš širdies į širdį“.
7.30 Animac. ser.
8.00, 2.40 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
10.00, 4.10 Ser. 

„Rosenheimo policija“.
11.00, 21.00 Ser. „Monikai 

reikia meilės“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.30 Ser. „Stebuklas“.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
22.30 V. f. „Vaikinas iš 

gretimo namo“. 2015 
m. Trileris. JAV. Rež. 
Rob Cohen.

0.20 Ser. „Antrininkas“.
1.20 V. f. „Šalta naktis“ 

(kart.).
4.55 Alchemija XVI. Mada 

yra menas.
5.25 „Menininkų portretai“.

6.10 Ser. „Iš širdies į širdį“.
7.30 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00 Ser. „Rosenheimo 

policija“.
11.00 Ser. „Monikai reikia 

meilės“.
11.30 Ser. „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 Ser. „Našlaitės“.
15.30 Ser. „Laukinis 

miestas“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 V. f. „Agentų žaidimai“. 

2013 m. Trileris. Rež. 
Eric Rochant.

23.15 V. f. „Praradimas“. 
2015 m. Drama. JAV. 
Rež. Jean-Marc Vallee.

1.10 V. f. „Artėjant prie 
nežinomybės“. 2016 
m. Fantastinis trileris. 
JAV. Rež. Mark Elijah 
Rosenberg.

2.35 Kartojimai.

7.00 Animac. ser.
10.05 Animac. f. „Varlių 

karalystė“.
11.55 V. f. „Monte Karlas“. 

2011 m. Nuotykių 
komedija. Vengrija, 
JAV.

14.10 V. f. „Delfinukas 
Bernis“. 2018 m. 
Filmas šeimai. 
Kanada.

16.00 V. f. „Kvailių apsauga“. 
2008 m. Kriminalinė 
komedija. JAV.

17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Šrekas 

Trečiasis“. 2007 m. 
JAV.

21.15 V. f. „Pikseliai“. 2015 
m. Veiksmo komedija. 
JAV, Kinija, Kanada. 
Rež. Chris Columbus.

23.25 V. f. „Kaimynai“. 2014 
m. Komedija. JAV. Rež. 
Nicholas Stoller. Vaid. 
Seth Rogen, Rose 
Byrne, Zac Efron.

1.15 Kartojimai.

6.45 Animac. ser.
9.50 Animac. f. „Srovės 

nublokšti“. 2006 m. 
JAV, Didžioji Britanija.

11.30 V. f. „Beprotiškiausios 
melodijos. Nuotykiai 
tęsiasi“. 2003 m. 
Veiksmo ir nuotykių 
komedija.

13.20 V. f. „Laukinių žmonių 
medžioklė“. 2016 
m. Komedija. Naujoji 
Zelandija.

15.25 V. f. „Laris Kraunas“. 
2011 m. Romantinė 
komedija. JAV.

17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai.
22.00 V. f. „Šaunioji 

septyniukė“. 2016 m. 
Veiksmo ir nuotykių 
filmas. JAV.

00.45 V. f. „Nekviesti 
svečiai“. 2009 m. 
Siaubo drama. 
Vokietija, JAV, Kanada. 

2.15 Kartojimai.

5.20, 10.00, 13.00 
Nauja diena.

7.00, 12.30, 19.30 
Lietuva tiesiogiai.

7.30, 23.30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu.

8.30, 18.30, 3.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

9.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
15.00, 3.45 Ser. „Mentų 

karai: Kijevas“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
17.00, 4.30 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“.
21.00, 1.30 Oponentai.
0.30 Ser. „Moterų 

daktaras“.

5.20, 10.00, 13.00 
Nauja diena.

7.00, 1.30 Oponentai.
8.30, 18.30, 3.00 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
9.30 Vyriausybės spaudos 

konferencija.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30, 19.30, 22.00 

Lietuva tiesiogiai.
15.00, 17.00, 3.45 

Ser. „Mentų karai: 
Kijevas“.

16.00, 18.00, 20.00, 
22.30 Reporteris.

21.00, 0.30 Ser. „Moterų 
daktaras“.

23.30 Gyvenimas.
4.30 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“.

5.20, 10.00, 13.00 
Nauja diena.

7.00, 12.30, 19.30, 
22.00, 2.30 Lietuva 
tiesiogiai.

7.30, 1.30 Gyvenimas.

8.30, 18.30, 3.00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“.

9.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
15.00, 3.45 Ser. „Mentų 

karai: Kijevas“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
17.00, 4.30 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“.
21.00, 0.30 Ser. „Moterų 

daktaras“.
23.30 Skyrybos.

6.00, 10.00, 13.00, 22.00 
Nauja diena.

7.00, 12.30 
Lietuva tiesiogiai.

7.30, 1.30 Skyrybos.
8.30, 18.30, 3.00 „Vieno 

nusikaltimo istorija“.
9.30 Vyriausybės spaudos 

konferencija.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
15.00, 3.45 Ser. „Mentų 

karai: Kijevas“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Reporteris.
17.00 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“.
19.30 Baltijos kelias.
21.00, 0.30 Ser. „Moterų 

daktaras“.
23.00, 2.30 

Bušido ringas.
23.30, 5.15 Kitoks pokalbis 

su Edvardu Žičkumi.
4.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
6.00 Ser. „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.

7.00 Ser. „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

7.20, 18.30 
„Vyrų šešėlyje“.

7.55, 3.15 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi.

9.00 Bušido ringas.
9.30, 4.55 Krepšinio pa-

saulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Baltijos kelias.
11.00, 3.55 Gyvenimas.
12.00, 1.00 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“.
14.00 Ser. „Dvaro rūmai“.
15.00, 23.00 „Laikykitės 

ten“. Pokalbiai.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
16.30, 4.35 Mokslo ritmu.
16.50, 4.45 Mažos mūsų 

pergalės.
17.00, 5.15 Skyrybos.
19.00, 0.00 

Ser. „Tu esi mano“
20.30, 6.00 Ser. 

„Gluchariovas“.
2.50 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“.

7.00 Ser. „Gluchariovas“.
8.00 Baltijos kelias.
8.30, 4.55 Kaimo 

akademija.
9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Mokslo ritmu.
11.20 Mažos mūsų 

pergalės.
11.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
12.00, 1.00 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“.
14.00 Ser. „Dvaro rūmai“.
15.00, 23.00 „Laikykitės 

ten“. Pokalbiai.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.30 Žinios.
16.30, 21.30, 3.15 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.30 „Vyrų šešėlyje“.
19.00, 20.30, 0.00 Ser. 

„Tu esi mano“
2.50, 4.35 Dok. ser. 

„Pasaulio turgūs“.
3.55 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi.

6.00 LR himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Čia – kinas (kart.).
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Atspindžiai (kart.).
13.05 Kultūringai su 

Nomeda (kart.).
14.00, 18.30 Ser. „Laisvės 

kaina. Sąjūdis“.
14.55 Dok. f. „Gestų kalba 

Lietuvoje“ (kart.).
16.40 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 26 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 64 s.
17.50, 19.25 Kūrybingumo 

mokykla.
18.00 Linija. Spalva. Forma.
19.35 Dok. ser. „Septintasis 

dešimtmetis“.
20.15 Mano tėviškė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Ser. „Bankas“. 3, 4 s.
23.15 Dok. ser. „Žmonės, 

kurie sukūrė Lietuvą“ 
(kart.).

0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Teatras (kart.).
7.00 Tarp dalių (ne)plojama.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 24.00 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudytojai.
13.10 Stambiu planu.
14.00, 18.30 Ser. „Laisvės 

kaina. Sąjūdis“.
14.55 Dok. ser. „Septintasis 

dešimtmetis“.
15.40 Muzikinis intarpas.
16.40 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 2 d. 1 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 65 s.
17.50, 19.25 Kūrybingumo 

mokykla.
18.00 7 Kauno dienos.
19.35 Dok. ser. „Po 

milijono metų“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dok. f. „Trys Claros 

Schumann gyvenimai“.
22.30 Mes nugalėjom.
23.00 Brandūs pokalbiai.
23.30 Proto džiunglės.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“.
7.05 Proto džiunglės.
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.40 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Veranda (kart.).
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 Ser. „Laisvės kaina. 

Sąjūdis“.
14.55 Dok. ser. „Po 

milijono metų“.
16.40 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 2 d. 2 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 66 s.
17.50, 19.25 Kūrybingumo 

mokykla.
18.00 Stop juosta (kart.).
18.30 Istorijos perimetrai.
19.35 Dok. ser. „Kino istorija“.
20.20 Prisiminkime.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Elito kinas. V. f. „Tai 

tik pasaulio pabaiga“. 
Drama. 2016 m. 

23.10 Manto Jankavičiaus 
akustinis koncertas.

0.55 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“.
6.45 Klausimėlis (kart.).
7.00 Mokslo sriuba (kart.).
7.30, 15.50 Animac. ser.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.30 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.05 Legendos (kart.).
14.00 Istorijos perimetrai.
14.55 Mūsų miesteliai.
16.40 Ser. „Ieškok manęs 

Paryžiuje“. 2 d. 3 s.
17.05 Ser. „Dvynukės“. 67 s.
17.55 Trys minutės poezijos.
18.00 Tarp dalių (ne)plojama.
18.30 Istorijos perimetrai.
19.20 Prisiminkime (kart.).
19.30 Kultūros diena. 

Savaitės apžvalga.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas. V. f. 

„Gyveno kartą Uvė“. 
Drama. 2015 m.

23.25 Jurgos albumo „Not 
perfect“ pristatymo 
koncertas.

0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo! (kart.).
7.30 Auksinis protas.
8.45 Klausimėlis.
9.00 Laikinosios sostinės 

fenomenas.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Tarp dalių (ne)plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
13.00 Į sveikatą!
13.30 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
14.00 „Du balsai – viena 

širdis“.
16.00 Brandūs pokalbiai.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Dok. ser. „Žmonės, 

kurie sukūrė Lietuvą“.
19.45 Ser. „Ten, kur 

namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA 

Pasaulio čempionato 
rungtynės. 2014 m. 
D grupė. Urugvajus–
Italija.

22.55 „Quorum“ jubiliejinė 
kelionė po pasaulį.

0.30 Dabar pasaulyje.
0.55 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.02 Manto Jankavičiaus 

akustinis koncertas.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Lietuva mūsų lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Linija. Spalva. Forma.
12.30 Šv. Mišios.
13.40 Šventadienio mintys.
14.05 Mokslo sriuba.
14.30 Euromaxx.
15.00 Teatras.
16.00 Muzikos talentų lyga.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su 

Nomeda.
18.50 Legendos.
19.45 Ser. „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinės FIFA Pasaulio 

čempionato rungty-
nės. 2014 m. Aštuntfi-
nalis. Brazilija–Čilė.

23.40 J. S. Bach Mišios 
h-moll.

1.40 Dok. f. „Praėjusios 
dienos atminimui“.

2.20 Kartojimai.
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IŠSPRENDĘ KRYŽIAŽODĮ SUŽINOSITE ŽODĮ, 
KURĮ REIKIA ĮRAŠYTI PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE. 

Teisingas balandžio 28 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymas – PARODIJA. 
Atsakymai. Vertikaliai: Alkis. Retuma. Viniplastas. Irina. Taja. Kilimo. Ada. Alisa. Ona. Lėlės. Edas. 
Šit. Ostinas. Eni. Oliveris. Kakava. Ilona. Osetinas. 
Horizontaliai: Ožka. Levitanas. Tirada. Teka. Unija. Mina. „Lenovo“ Apa. Ėdalas. Kalasi. Amarilės. VIT. 
Lis. ELI. Kitais. Šeron. Marinina. Sosto. Tisas.

s

Sudarė Danutė ŠULCAITĖ

KRYŽIAŽODIS

17 68 51 06 30 71 24 23 33 11 15 54 69 49 28 13 73 55 29 
35 75 58 14 16 48 20 01 22 56 57 07 72 45 38 41 34 08 53 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 02 19 74 10 27 59 26 66 
12 50 65 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 0074316 – automobilis „Fiat 500 Cabrio“; 
0357490, 0207502 – 100 Eur piniginis prizas; 0169487 
– 1000 Eur piniginis prizas; 0088906 – 1050 Eur piniginis 
prizas; 0177749 – 1150 Eur piniginis prizas; 0366406 – 1250 
Eur piniginis prizas; 0211980 – 2000 Eur piniginis prizas; 
0076098 – 2100 Eur piniginis prizas; 0038607 – 2300 
Eur piniginis prizas; 0275541 – 3450 Eur piniginis prizas; 
0169488 – 6900 Eur piniginis prizas; 031*192, 014*723, 
030*547, 009*478, 002*721, 0142565, 0314950, 0228216, 
0388344, 0406558, 0010273, 0333541 – 88 Eur piniginis 
prizas; 036*627, 007*793, 010*267, 002*685, 009*850, 
013*456, 040*736, 016*498, 041*629, 000*617 – čekis 
grožio prekėms („Eurokos“); 01**261 , 01**198 – „Delimano“ 
peilių komplektas; 024*089, 028*051, 008*268, 011*433, 
030*415, 029*632, 029*536, 026*833, 024*561, 008*921 
– kokteilinė „Philips“; 036*728, 028*304, 014*840, 027*919, 
029*993, 010*142, 021*979, 006*332, 031*498, 027*569 
– plaukų džiovintuvas „Philips“.

Laimėjimai: visa lentelė – 17 314 Eur, įstrižainės – 15 Eur, 
eilutė – 1,50 Eur, keturi kampai – 1,50 Eur.

TELELOTO Lošimas Nr. 1256. 
Data: 2020-05-03.

Redakcijos adresas: 
Vilniaus g. 23, 70142 Vilkaviškis 
„Santaka“ internete – www.santaka.info 
El. p.: redakcija@santaka.info, reklama@santaka.info 

KORESPONDENTAI:

REDAKTORĖ Dangyra APANAVIČIENĖ (savivalda, politika) – 
 (8 342) 20 800, 8 699 46 962. 

REDAKTORĖS PAVADUOTOJA Eglė KVIESULAITIENĖ 
 (teisėsauga, medicina) –
 (8 342) 20 802, 8 685 67 037.

Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkosaugos temos)  (8 342) 20 803, 8 685 69 150,
Toma BIRŠTONĖ (verslas, interneto svetainė)  (8 342) 20 804, 8 682 60 747,
Andrius GRYGELAITIS (žemės ūkis, švietimas, sportas)  (8 342) 20 806, 8 681 70 680,
Renata VITKAUSKIENĖ (socialinės temos, kultūra, religija)  (8 342) 20 801, 8 685 21 442.

Ramūnas JASULAITIS (skelbimai),                    tel./faks.  (8 342) 20 805, 8 685 17 286.
Lijana DULSKYTĖ (dizainerė-maketuotoja)  (8 342) 20 804, 8 656 53 432.
Inga JASULAITIENĖ (vadybininkė)  (8 342) 20 807, 8 650 13 988.

Leidėjas – UAB „Santakos laikraštis“
Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos narys.
Laikraštis įsteigtas 1945 m., reorganizuotas 1990 m.;
išeina antradieniais ir penktadieniais.
Spausdino „Polska Press Sp. z.o.o. (RAB)“ spaustuvė.
Ofsetinė spauda, 3 sp. l. Ind. 67305, SL 083

Projektas „Auginu save – auginu pasaulį“ – parama 9000 Eur.  
Projektas „Laisvės pamokos“ – parama 10 000 Eur.

Tiražas – 4112 egz.
Redakcijos darbo laikas: 8–17 val., pietų pertrauka –12–13 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbame.

Jaunasis ūki nin kas džiau gia si sė jęs 
tik žie mi nes kul tū ras

Atkelta iš 3 p.

Ūki nin kau ti Jonui Zdan ce vi čiui se ka si pui-
kiai. Dir ba mus že mės plo tus jis pa ma žu 
ple čia, pa gal po rei kius at si nau ji na tech ni-
ką. Žem dir bį ne ra mi na tik vie nas da ly kas 
– au gant įvai rioms iš lai doms jau daug me tų 
pro duk ci jos su pir ki mo kai nos sto vi vie to je.

Šių me tų pra džio je jau na sis ūki nin kas 
da liai sa vo bū si mos pro duk ci jos su da rė 
išanks ti nes su tar tis, bet ar tai pa si tei sins, 
pa ro dys tik lai kas. Pa si tai kę at ve jų, kai dėl 
išanks ti nių įsi pa rei go ji mų vy ras nu ken tė-
jo, ta čiau bu vo ir taip, kad dėl to jis vė liau 
džiau gė si.

„Per nai da liai pro duk ci jos su da rė me 
su tar tis po 160 eu rų už to ną, o per ja vap-
jū tę vie nu me tu kai nos sie kė net 212 eu-
rų. Dau giau nei prieš de šimt me tį esa me 
mo kė ję ir bau dą, kad neį vyk dė me išanks-
ti nių įsi pa rei go ji mų“, – pri si mi nė J. Zdan-
ce vi čius.

]

Prog no zuo ja sunk me tį
Įp ras tai ūky je jau na sis ūki nin kas dir ba 

kar tu su tė čiu, ta čiau sy kiais ten ka pa si sam-
dy ti vie ną ki tą dar buo to ją. Vy rai no rė tų į 
šei mos ūkį pri vi lio ti ir šiuo me tu Ma ri jam-
po lė je gy ve nan tį jau nes nio jo Jo no bro lį 
Min dau gą. Dar vie nas jo bro lis Mo des tas 
– taip pat su si jęs su že mės ūkiu. Nors pa ts 
že mės jis ne dir ba, ta čiau vi so je Lie tu vo je 
pre kiau ja naudota že mės ūkio tech ni ka.

J. Zdan ce vi čius pa sa ko jo, kad bro lis la-
bai pri si de da prie ūkio sėk mės. Kar tais jis 

pa sko li na rei kia mos tech ni kos, kai rei kia, 
ir pa ts sė da į trak to rių bei pa de da dirb ti 
lau kuo se. Iš Mo des to vers lo ga li ma nu spė-
ti, ka da ar tė ja sunk me tis. Pa na šu, kad tas 
pe rio das – ne už kal nų. Tai bu vo aki vaiz du 
dar prieš ko ro na vi ru so pan de mi ją.

„Vis dau giau ūki nin kų jam siū lo už ge rą 
kai ną įsi gy ti ne daug naudotos tech ni kos, o 
pir kė jai daž niau siai no ri už pir ki nius iš si-
mo kė ti da li mis, per ke lis me tus. Tai ro do, 
kad ūki nin kams vis daž niau trūks ta pi ni gų, 
o ban kai pa sko lų jau ne duo da taip leng vai, 
kaip anks čiau“, – pa sa ko jo J. Zdan ce vi čius.

Sup ran ta ne vi sus
Aki vaiz du, kad dar bas že mės ūky je jau-

na jam ūki nin kui la bai pa tin ka, ta čiau jį 
šiek tiek ne ra mi na ne vi sai po zi ty vus kai 
ku rių ap lin ki nių po žiū ris į že mės ūkio sek-
toriaus at sto vus. Jo tei gi mu, žmo nės ma to 
tik ga lu ti nį re zul ta tą – ūki nin kų na mus, jų 
au to mo bi lius bei tech ni ką, ta čiau ne pas te-

bi, kaip sun kiai žem dir-

biai dir ba, no rė da mi vi sa tai tu rė ti. Be to, 
dau gu ma jų yra įklim pę į pa sko las.

J. Zdan ce vi čiaus tei gi mu, prie są ly gų 
ge ri ni mo ne pri si de da ir ša lies val džia. Tie-
sa, jis dėl to ne no rė jo nie ko kal tin ti ir tei gė, 
kad esa ma pa dė tis nė ra to kia blo ga. Vy ras 
da ly va vo praė ju sių me tų pa bai go je vy ku sio-
se pro tes to ak ci jo se – sa vo lau kuo se bu vo 
pa sta tęs ža lią kry žių, su trak to riu mi vy ko į 
mū sų ra jo no gat ves. Vis dėl to jis ti ki no pa-
ste bė jęs, kad kar tais kai ku rie jo ko le gos net 
ne ži no, dėl ko ko vo ja.

„Džiau giuo si, kad mū sų kraš to ūki nin-
kai pa ro dė vie nin gu mą ir gau siai įsi jun gė 
į pro tes to ak ci ją. Gir dė jau, kad kai ku rie 
ūki nin kai vė liau dar no rė jo vyk ti pi ke tuo ti 
į sos ti nę ir ten ko vo ti už sa vo tei ses. Ne la bai 
su pra tau, kam to rei kia. Vi siems no rė tų si 
už dirb ti kuo dau giau, o iš leis ti kuo ma žiau, 
ta čiau rei kia su pras ti, kad vi sa da kaž ko 
trūks. Prob le mų ap stu ir ki tuo se sek to riuo-
se, ypač šiuo sun kiu pa sau liui lai ko tar piu“, 
– min ti mis da li jo si pa šne ko vas.

KAIMO DIENOS

Visiems norėtųsi 
uždirbti kuo daugiau, 
o išleisti kuo mažiau, 
tačiau reikia suprasti, 
kad visada kažko trūks.

No rin tie ji pa si keis ti as-
men var džius tą ga lės 
pa da ry ti grei čiau, pa pras-
čiau vie ti nė se ci vi li nės 
met ri ka ci jos įstai go se. 
Dėl at ski rų at ve jų ne rei kė tų kreip-
tis į Tei sin gu mo mi nis te ri ją. Jos 
pa reng tam Ci vi li nės būk lės ak tų 
re gist ra vi mo įsta ty mo pa tai sų pro-
jek tui Vy riau sy bė jau pri ta rė, pa-

tai sas svars tys Sei mas. At si sa kius 
per tek li nių lei di mų iš da vi mo, as-
men var džių kei ti mo pro ce dū ra 
su trum pė tų 2 mė ne siais. Per nai 
ša ly je žmo nių var dai ar pa var dės 
bu vo keis ti 5517 kar tų, o 868 at ve-
jais rei kė jo mi nis te ri jos su ti ki mo. 
Jo rei kia, kai as muo no ri pa keis ti 
pa var dę į sa vo pro tė vių pa var dę, 
kai kei čia mas vai ko, vy res nio nei 
3 mė n., asmenvardis, kt.

„San ta kos“ inf.

Var dus, pa var des pa keis grei čiau
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

Užsk. 290

Užsk. 981

UAB „Vilkdara“

Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 
teritorijoje). 
Tel.: (8 342) 51 512, 
8 687 35 487. www.vilkdara.lt. 

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų laužą. 

Gali pasiimti savo
transportu.  

Užsk. 10

Vie na 
di džiau sių 

įmo nių 
Lie tu vo je 

Tel. 8 635 07 197, 

Ri čar das Lu kaus kas.  Užsk. 1167

     kar ves, bu lius, te ly čias.
Sve ria el. svars tyk lė mis. Mo ka 6 ir 
21 pro c. PVM. At sis kai to iš kar to. 

tie sio giai 
per ka 

Užsk. 868

Užsk. 982

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUČIUKAI,  VIŠ TAITĖS!
AB VILNIAUS PAUKŠTYNAS VIŠ ČIUKAI! SAUGUS PRISTATYMAS!

Gegužės 8 d. (penkta die nį) prekiaus 4–5 mėn. dedeklėmis vištaitėmis, ančiukais, 
žąsiukais, mulardomis, mėsiniais BIG-6 veislės kalakučiukais, vienadienėmis 
dedeklytėmis, AB „Vilniaus paukštynas“ mėsiniais COBB-500 ir ROSS-308 veislės 
broileriniais vienadieniais ir 2–4 sav. paaugintais viščiukais, lesalais. TEL. 
UŽSAKYMAMS 8 611 51 770.  Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 val., Suvalkuose 
– 8.05 val., Karaliuose – 8.20 val., Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose – 8.40 val., Žaliojoje – 
8.50 val., Daržininkuose – 9 val., Slabaduose – 9.15 val., Žyniuose – 9.25 val., Sūdavoje – 9.30 
val., Alksnėnuose – 9.40 val., Opšrūtuose – 9.50 val., Pilviškiuose – 10.10 val., Ramoniškiuose 
– 10.30 val., Paežeriuose – 11 val., Gižuose – 11.15 val., Keturvalakiuose – 11.30 val., 
Karkliniuose – 11.45 val., Bačkiškiuose – 12 val., Serdokuose – 12.10 val., Pūstapėdžiuose 
– 12.20 val., Lakštučiuose – 12.40 val., Geisteriškiuose – 12.50 val., Bartninkuose – 13 val., 
Piliakalniuose – 13.15 val., Gražiškiuose – 13.35 val., Užbaliuose – 13.45 val., Klampučiuose 
– 14 val., Virbalyje – 14.45 val., Pajevonyje – 15 val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 
val., Matlaukyje – 15.35 val., Kybeikiuose – 15.45 val., Kybartuose – 15.55 val., Gudkaimyje– 
16.15 val., Vilkupiuose – 16.30 val.  Tel. 8 611 51 770 (Alvitas). Užsk. 992

Užsk. 787

Ge riau si šach ma ti nin kai 
paaiš kė jo in ter ne tu
Nors dėl ko ro na vi ru so 
pan de mi jos pa ra ly žiuo-
tas be veik vi sas spor to 
pa sau lis, ta čiau pa si-
tai ko ir išim čių. Vil ka-
viš kio šach ma tų klu bo 
„Šir vin ta“ ini cia ty va 
su reng tos at vi ro sios 
ra jo no sa vi val dy bės 
žai bo šach ma tų pir me-
ny bės in ter ne tu.

Įdo mu tai, kad vil ka viš kie čių 
or ga ni zuo tos var žy bos bu vo vos 
tre čia sis ofi cia lus čem pio na tas 
pa sau ly je, su reng tas pan de mi jos 
lai ko tar piu. Kiek anks čiau įvy ko 
Egip to ir Lie tu vos pir me ny bės in-
ter ne tu.

Mū siš kių or ga ni zuo to se var žy-
bo se da ly va vo 47 žai dė jai iš vi sos 
Lie tu vos. Kiek vie nas iš jų su žai-
dė po 9 par ti jas. Šach ma ti nin kai 
vie nam ėji mui at lik ti tu rė jo 3 mi-
nu tes, o už kiek vie ną ėji mą bu vo 
pri de da mos pa pil do mos dvi se-
kun dės.

Šio se var žy bo se ne bu vo ofi cia-
laus star ti nio mo kes čio, ta čiau vi si 
da ly viai bu vo ra gi na mi pa rem ti 
Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
me di kus, ko vo jan čius su ko ro na-
vi ru su.

Ne pai sant to, kad šach ma ti-
nin kai tar pu sa vy je ko vo jo in ter-
ne tu, azar to ir įtam pos ne trū ko.

Nu ga lė to jo tau rę iš ko vo jo Kip-
ras Eig mi nas iš Vil niaus. Ant rą ją 
vie tą pel nė moks lei vis iš Kė dai nių 
Gus tas Mor kū nas, tre čią ją – Do na-
tas Ki šo nas iš Rad vi liš kio. Ma ri-
jam po lie tis Ro lan das Mar tin kus, 

tre ni ruo jan tis jau nuo sius vil ka-
viš kie čius, su rin kęs tiek pat taš kų 
lai mė jo pa grin di nį pri zą vy res nių 
nei 50 me tų am žiaus spor ti nin kų 
gru pė je. Vil ka viš kie tė Da lia Jaš kū-
nie nė ne pra len kia ma bu vo tarp 
mo te rų.

Jau ni mo iki 18 me tų gru pė je 
nu ga lė to jais ta po kė dai niš kis Gus-
tas Mor kū nas, Da niel Šer iš Šiau lių 
bei ma ri jam po lie tis Au gus tas Vaš-
ke vi čius.

Vil ka viš kie čių įskai to je nu ga-
lė jo Si mas Mel ni kas, ant rą ją vie tą 
užė mė Sta sys Kru ži naus kas, tre-
čią ją – Po vi las Da dur ka.

S. Kru ži naus kas bu vo ne pra-
len kia mas ir tarp vil ka viš kie čių, 
ku rie yra vy res ni nei 50 me tų. 
Tarp mū sų ra jo no mo te rų nu ga-
lė jo D. Jaš kū nie nė, o jau ni mo iki 

18 me tų am žiaus gru pė je pri zi-
nin kais ta po P. Da dur ka, Ar nas Bi-
kaus kas ir Ais tis Jaš kū nas.

Vi siems nu ga lė to jams bei pri-
zi nin kams lai mė ji mai bus iš siųs ti 
pa štu.

„Nors var žy bos vy ko in ter ne tu, 
ga li me ga ran tuo ti, kad vi si re zul-
ta tai – tei sin gi. Da lis da ly vių bu vo 
pa tik rin ti spe cia lia „An ti-cheat“ 
sis te ma, pa de dan čia nu sta ty ti ne-
są ži nin gus žai dė jus. Ši sis te ma jo-
kių ga li mų pa žei di mų neap ti ko. 
Ma no me, kad šios var žy bos vi siš-
kai pa si tei si no. Jei ma si niai spor to 
ren gi niai bus ir to liau drau džia mi, 
ki tus sa vo čem pio na tus taip pat 
or ga ni zuo si me in ter ne tu“, – tei gė 
šach ma tų klu bo „Šir vin ta“ va do vė 
D. Jaš kū nie nė.

„San ta kos“ inf.

 S Varžybų teisėja Areta Jaškūnaitė rūpinosi, kad dalyviai žaistų 
sąžiningai.  Asmeninio albumo nuotr.

Ger bia mi pa cien tai,
Tei kia me sku bią me di ci ni nę pa gal bą 
mū sų odon to lo gi jos kli ni ko se Aly tu je, 
Ma ri jam po lė je ir Vil ka viš ky je.
At nau jin tas dar bo lai kas ka ran ti no lai-
ko tar piu:
pir ma die niais, tre čia die niais, penk ta-
die niais – nuo 9 iki 18 val.
Į kli ni kas pa cien tai bus įlei džia mi tik iš 
anks to už si re gist ra vę te lefonais:
+370 672 07 050 (Ma ri jam po lės kli ni-
ka),
+370 671 58 058 (Aly taus kli ni ka),
+370 670 69 222 (Vil ka viš kio kli ni ka).
Siek da mi su ma žin ti ri zi ką dėl CO VID-19 pli ti mo, ima mės aukš čiau sio 
ly gio pre ven ci nių veiks mų ir prie mo nių.
Pa cien tams ke lia mi rei ka la vi mai
Pa cien tai įlei džia mi tik iš anks to už si re gist ra vę te le fo nu. Pa cien tai „iš 
gatvės“ ne bus prii ma mi.
Vi siems pa cien tams ma tuo ja ma kū no tem pe ra tū ra. Jei ji aukš tes nė 
nei 36,6 °C, pa cien tas į kli ni ką ne bus įlei džia mas. Vi siems pa cien tams 
ant ava ly nės už mau na mi ant ba čiai. Vi siems pa cien tams pri va lo ma 
de zin fe kuo ti ran kas pa tal po se esan čiu de zin fek ci niu skys čiu.
Gy dy to jams ir pa gal bi niam per so na lui ke lia mi rei ka la vi mai
Gy dy to jai ir pa gal bi nis per so na las yra ap rū pin ti ap sau gos prie mo-
nė mis, ku rios ati tin ka aukš čiau sią V sau gu mo ly gį. Po kiek vie no 
pa cien to vi zi to pa tal pos vė di na mos 15 min. Po kiek vie no pa cien to 
apsilankymo pa tal pos de zin fe kuo ja mos.  Užsk. 962

♦ Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 

teritorijoje, centriniai vartai). 
Tel.: (8 342) 51 512, 8 687 35 487. 

 ♦ Vysk. A. Karoso g. 13,
  Vilkaviškis 

(prie buvusio techninės
apžiūros centro). 

Tel.: (8 342) 69 266, 8 615 72 060. 

Anglys, 
durpių ir
medžio briketai

Užsk. 1285

I Š S I M O K Ė T I N A I

Užsk. 986
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Dažo tinkuotų, medinių namų 
fasadus ir stogus. 
Tel. 8 621 99 958. 943

Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpą (nuo 1,40 Eur už m²).
Tel. 8 675 77 323. 940

Vilkaviškyje, „Smulkmenėlių“ 
parduotuvėje (Vytauto g. 97), 
rastas auksinis žiedas. 
Kreiptis į pardavėją arba tel. 
8 686 08 838. 996

Dovanoja šiferį Vilkaviškyje.
Tel. 8 685 59 734. 975

Dovanoja pašarinius ir 
puscukrinius runkelius.
Tel. 8 601 27 171. 983

Ieško naujų darbuotojų – ledų 
fasuotojų. Dėl informacijos 
kreiptis ledų fabriko UAB „Art 
Glacio“ tel. 8 692 69 311. 977

Transporto įmonei Marijampolėje 
reikalingas patyręs dirbtuvių 
vedėjas-automechanikas 
atlikti sunkiasvorių transporto 
priemonių remonto darbų 
organizavimą, planavimą ir darbo 
kokybės kontrolę. 
Tel. 8 698 33 217. 961

Pieno krypties ūkiui reikalingas 
mechanizatorius (traktorininkas). 
Galimybė dirbti įvairesniu režimu 
(ne visą darbo dieną, ne kiekvieną 
dieną ir t. t.). Darbas Keturvalakių 
sen., atlyginimas pagal sutartas 
ir suderintas darbo sąlygas ir 
galimus atlikti darbus. Amžius 
nesvarbus, bet pageidautina be 
žalingų įpročių. 
Tel. 8 614 66 748. 907

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

Įmonė tiesiogiai – galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ supirkimo kainomis. 
Tel. 8 613 79 515. 876

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos perdirbimo įmonių 
kainomis. Tel. 8 616 43 646. 528

UAB „Galvex“ brangiai – pienu 
girdomus mėsinius juodmargius, 
belgų mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc. 
PVM priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 699 75 181. 36

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

UAB „Suvalkijos veršeliai“ 
brangiai – pienu girdomus 
mėsinius juodmargius, belgų 
mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites, didelius mėsinius 
galvijus. Moka 6 ir 21 proc. PVM 
priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 634 23 551. 374

Dirbanti moteris išsinuomotų 
butą Vilkaviškyje (V a. nesiūlyti).
Tel. 8 636 30 813. 976

Kalvarijoje organizuojami 
A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų, TR1, TR2, SZ, SM 
traktorininkų, SKM sunkiųjų 
keturračių vairuotojų mokymo 
kursai. Keičia seno pavyzdžio 
traktorininko pažymėjimus į 
naujus. Turintiesiems TR1 arba 
B kategorijos pažymėjimus yra 
galimybė kelti traktorininko 
kvalifikaciją. Registruotis 
nurodytais telefonais arba 
atvykus. El. p. brazaitis.k@gmail.
com. Tel.: (8 343) 21 847, 
8 699 88 498, 8 670 72 210. 740

Greitai bei kokybiškai gamina ir 
įstato nerūdijančio plieno įdėklus 
į paprastus bei pristatomus 
apšiltintus kaminus. 
Tel.: 8 610 85 100, 
8 634 64 490. 2838

Remontuoja variklius, keičia 
dirželius, tikrina, šlifuoja variklių 
galvutes, atlieka lengvųjų 
automobilių kompiuterinę 
diagnostiką. Suteikia pakaitinį 
automobilį. Tel. 8 609 79 788. 1873

Groja įvairiomis progomis 
(vestuvėse, jubiliejuose, krikš-
tynose). Veda renginius. Graži 
muzika Jūsų šventei už mažą 
kainą. Tel. 8 680 27 027. 4369

Atlieka griovimo ir patalpų vidaus 
apdailos darbus (dažo, tapetuoja, 
montuoja gipso kartono plokštes, 
klijuoja plyteles, kloja grindis). 
Tel. 8 657 48 271. 988

Parduoda dalimis OPEL VECTRA 
(2007 m., 1,9 l), ŠKODA OCTAVIA 
(1997–2005 m., 1,9 l, TDI), VW 
GOLF IV TDI (1999 m.), VW PASSAT 
B5, B5+ (1998–2005 m.), VW 
PASSAT B6 (2007 m., 1,9 l, 2 l), 
VW TOURAN (2006 m.), VW 
GOLF V (2006 m.), AUDI A4 (1997 
m., 1,9 l, 1,8 l), AUDI A4 (2003 
m., 1,9 l,), AUDI A4 (2007 m., 2 
l), AUDI A6 (1998 m., 1,9 l, 2,5 l), 
AUDI A6 (2003 m., 1,9 l, 2,5 l), 
OPEL ZAFIRA (2001 m., 2 l, 2,2 l), 
OPEL FRONTERA (2000 m., 2,2 
l), AUDI B4 (1994 m., 1,9 l), VW 
SHARAN (1997–2005 m., 1,9 l), 
FORD GALAXY (1997–2005 m.), 
VW BORA (1,9 l), VW PASSAT B4 
(1994 m., 1,9 l). Perka automobilius 
ardyti. Tel. 8 657 39 339. 2555

Paruošia automobilį techninei 
apžiūrai. Suvirina slenksčius, 
arkas, dugną. Remontuoja va-
žiuoklę, variklį. Atlieka automo-
bilių kompiuterinę diagnostiką. 
Tel.: 8 681 90 927, 
8 644 45 275. 978

Vyras atlieka įvairius darbus 
(sutvarko anglis ir malkas, pjauna 
žolę, moka buities ir ūkio darbus).
Tel. 8 647 22 878. 783

Apdailos darbai (montuoja gipso 
kartono plokštes, glaisto, dažo, 
tapetuoja, kloja grindis, laminatą, 
kala dailylentes). 
Tel. 8 678 46 607. 564

Dengia stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. Atlieka visus 
skardinimo darbus. 
Tel. 8 620 67 934. 947

Valuckų ūkis nuolat – kukurūzų 
grūdus, avižas, žirnius, bulves, 
grikius, garstyčias. Yra pigių 
bulvių, tinkančių maistui ir 
pašarui. 
Tel.: 8 687 29 812, 
8 652 73 696. 555

Įvairių kopūstų, pomidorų, 
paprikų, agurkų, salierų, porų ir 
kitų daržovių daigus Giedriuose.
Tel. 8 616 18 528. 896

Melasą, išvalytus vasarinius 
miežius, kviečius, kvietrugius, 
avižas, mišinius, vikius, 
pelėžirnius, žirnius, daugiamečių 
žolių sėklas. Atveža. Beicuoja, 
atvyksta į namus.
Tel. 8 634 41 466. 183

Malkas: drebulė, eglė – 19 Eur 
už erdm, juodalksnis – 22 Eur už 
erdm, beržas – 25 Eur už erdm, 
ąžuolas – 27 Eur už erdm, uosis 
– 33 Eur už erdm. Veža rąsteliais, 
kaladėmis, sukapotas.
Tel. 8 686 94 789. 772

Akcija! Pigiau nerasite! Sausas 
skaldytas arba kaladėmis 
beržines, alksnines malkas, 
stambias supjautas ir nesupjautas 
atraižas (pakais) bei smulkias 
atraižas prakurams (sausos). 
Nuolatiniams klientams taikomos 
nuolaidos. Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 683 08 661, 
8 612 63 938. 2397

Uosines, alksnines, beržines, 
ąžuolines malkas rąstais ir 
kapotas, supjautas atraižas.
Senjorams daro nuolaidas.
Tel. 8 633 84 438. 845

Pigiai – sausas skaldytas beržines 
malkas, stambias visiškai 
sausas alksnines supjautas ir 
nesupjautas atraižas (pakais), 
smulkias atraižas prakurams 
(sausos). Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 612 63 938, 
8 637 76 992. 490

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

Sendaikčius: knygas, lininius 
audinius, nuotraukas, statulėles, 
pinigus, laikrodžius, indus, 
medalius, ženkliukus, karinius 
daiktus, pašto ženklus, gintarą, 
papuošalus, stalo įrankius, 
plokšteles, kalendorius ir kita. 
Atvyksta. 
Tel. 8 657 53 993. 2327

Įvairius automobilius. Sutvarko 
reikiamus dokumentus. Pasiima 
patys. 
Tel. 8 650 28 930. 3991

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

Galvijus (bulius, telyčias, karves), 
galvijus auginti (nuo 4 mėn.).
Tel. 8 627 45 054. 900

Namą Kybartuose (yra žemės, 
ūkiniai pastatai, teritorija 
aptverta). 
Tel. 8 614 58 380. 971

6 a žemės sklypą Vilkaviškyje, 
Saulėtekio g., prie upelio.
Tel. 8 611 33 615. 972

OPEL MERIVA (2004 m., 1,7 l, 
juodos spalvos, 74 kW, geros 
būklės, 1550 Eur).
Tel. 8 638 83 350. 974

Dalimis: VW GOLF IV, VW GOLF 
III, AUDI A6, AUDI A4, VW 
PASSAT B4, VW PASSAT B5, VW 
PASSAT B6, CITROEN PICASSO, 
FORD FOCUS, OPEL ASTRA, 
NISSAN ALMERA. 
Tel. 8 650 28 930. 497

Labai geros būklės javų 
kombainą LAVERDA 3400 (3,6 m 
pjaunamoji, variklio galingumas 
115 AJ, 6 cilindrų, IVECO 
smulkintuvas).
Tel. 8 601 18 005. 770

Traktorių T-25 su padargais.
Tel.: 8 656 09 461, 
8 694 92 583. 994

Svarstykles, pasveriančias iki 
200 kg. 
Tel. 8 670 49 964. 498

Nebrangiai – naudotą kietojo kuro 
katilą „Stropuva“, runkelius.
Tel. 8 633 95 494. 995

Kiaulių skerdieną puselėmis 
(lietuviška, svilinta – 2,85 Eur 
už kg, lenkiška – 2,50 Eur už 
kg), sprandinę, nugarinę, šoninę, 
kumpį. Atveža. 
Tel. 8 607 12 690. 967

Šviežiapienę dviejų veršių karvę.
Tel. 8 699 27 554. 969

Šviežiapienę penkių veršių karvę.
Tel. 8 648 83 360. 984

5 t kvietrugių, pirmaveršę karvę.
Tel. 8 620 53 444. 970

Vasarinius kviečius.
Tel. 8 617 06 684. 968

Nebrangiai – maistines ir sėklines 
bulves, pašarinius kvietrugius.
Tel. 8 699 83 452. 985

Tujas, egles, pušis, vaismedžius, 
maumedžius, ąžuolus, 
kadagius, lazdynus, graikinius 
riešutmedžius, magnolijas, 
hortenzijas, lanksvas, pušis 
(bonsai) ir kitus dekoratyvinius 
augalus Vilkaviškyje.
Tel.: 8 681 45 094, 
8 654 45 413. 606
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ĮVAIRŪS

PERKA

Ne viskas miršta, ką mirtis paliečia, – širdy atsiminimas 
lieka amžinai.
Dėl Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrijos vokalinio 
ansamblio „Suartėkim“ vadovo Algimanto ŠERONO mirties 
nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija 979

Mes kiekvienas esame keleiviai, tik nežinom, kur yra 
stotis, kurioje mums skirtas kelias baigias, kur sustoja 
plakusi širdis... 
Dėl Zeniaus MIKALAUSKO mirties užjaučiame velionio brolį 
Vidą, seserų Rasos Danilaitienės, Zitos Mazauskienės ir Dalios 
Višinskienės šeimas.
Kaimynai D. Botyrienė, R. ir Ž. Dvarvydai, V. ir J. Venslovai 980

Tą bekraštę tuštumą, kurią atnešė mylimo žmogaus mirtis, 
nors maža dalele teužpildo nuoširdūs mūsų užuojautos 
žodžiai... 
Nuoširdžiai užjaučiame Romualdą Čiupkevičių dėl brolio mirties.
Ramoniškių kaimo bendruomenė 989

Ir šią, ir kiekvieną dieną mažais žingsneliais bėga mūsų 
laikas link nužymėtos tam tikros ribos... Peržengę šią ribą, 
negrįžtamai išeina artimieji...
Nuoširdžiai užjaučiame UAB „Romudava“ direktorių Romualdą 
Čiupkevičių dėl brolio mirties.
UAB „Romudava“ kolektyvas 990

Pasakyk, saulele, kodėl žemė tyli, kai brangiausią žmogų 
atima iš mūsų? Erškėčiuotą kelią eitum, kad tiktai sugrįžtų 
jis vėlei į namus.
Dėl Jūratės BENOSENKIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionės šeimą ir artimuosius. 
Skardupių kaimo gyventojai, pieno statytojai ir vedėja 991

UŽJAUČIAME

DARBAS

PARDUODA

Užsk. 470

Ge gu žės 15 d., 11 val., bus at lie ka mi že mės skly po (kad. Nr. 
3968/0006:0334), esan čio Vil ka viš kio r. sav., Viš ty čio sen., Či žiš kių k. 
1, pri klau san čio Val man tui Gu taus kui, ka dast ri niai ma ta vi mai.

Kvie čia gre ti mo že mės skly po (kad. Nr. 3968/0006:4411) savininko 
įga lio tus as me nis (skl. sav. Sta sys Ža ke vi čius) da ly vau ti ma ta vi muo se 
pa ženk li nant že mės skly po ri bas. Su sa vi mi pra šo tu rė ti do ku men tus, 
įro dan čius tei ses į mi nė tą skly pą. Apie sa vo neat vy ki mą pra šo in for-
muo ti ad re su: And riaus Bag do no ind. veik la, Ge di mi no g. 16, Vil ka viš-
kis, tel. 8 626 68 511 el. p. bagdonasandrius2@gmail.com. Užsk. 993
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Šiomis dienomis 
oras sma giai šils
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Gegužės 5-oji – 
Vandentvarkos darbuotojų diena
Tarptautinė akušerių diena

Gegužės 6-oji – 
Tarptautinė diena be dietų

Gegužės 7-oji – 
Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos diena

DIENOS

Gegužės 5 d. 
Angelas, Bartvilas, Barvydas, Gintaras, 
Ieva, Sigrida, Sigurdas

Gegužės 6 d. 
Benedikta, Judita, Liucija, Liucijus, 
Minvydas, Minžadas, Prudencija, Vaidas

Gegužės 7 d. 
Dana, Danė, Danutė, Doma, Domicėlė

s

s

s

VARDINĖS

Dan gus šian dien de be suo sis, ta čiau lie tus 
jė gas išeik vos ne pa sie kęs Su val ki jos ly gu-
mų. Nes tip rus vė jas kai ta lios kryp tį. Ter-
mo met rai įdie no jus ro dys 14–19 laips nių 
ši lu mos.

Tre čia die nio nak tį at vės iki 2–7 laips nių 
ši lu mos, pa pūs gai ves nis šiau ri nių kryp čių 
vė jas. Die ną slė gis kils, de be sys tirps. Tem-
pe ra tū ra po pie tę vėl sieks 14–19 laips nių.

Gied rą ket vir ta die nio nak tį te liks 1–5 
laips niai ši lu mos, dir vos pa vir šių vie to-
mis nu ba lins šal nos. Nes tip rus vė jas vėl 
pa si suks iš va ka rų. Yra vil ties, kad die ną 
kai kur trum pai pa lis, oras su šils iki 13–18 
laips nių.

Raktažolė – naudinga vaistažolė: 
tinka ir arbatai, ir salotoms pagar-
dinti. Lijanos DULSKYTĖS nuotr.

S

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Jautis (04 21–05 20)

Priešpilnis iki gegužės 5 d.

05:32
21:00
15:28

Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Švel nė jant ka ran ti no są ly-
goms žmo nės ver žia si į par-
duo tu ves ir gy dy mo įstai gas, 
ta čiau me di kai ti ki na, kad 
prieš ka ran ti ni niu re ži mu dirbs 
dar ne grei tai.

Ša ly je ma žė jant fik suo ja mų ko ro na vi ru-
so at ve jų, žmo nės pra de da at si pa lai duo-
ti. Il gą jį sa vait ga lį prie pre ky bos cent rų 
nu tį so no rin čių jų ap si pirk ti ei lės, o gė lių 
tur ge liuo se šur mu lia vo tiek žmo nių, kiek 
jų ne bu vę net prieš ka ran ti ną. Vis gi dau-
ge lis pai so ka ran ti no rei ka la vi mų dė vė ti 
kau kes ir lai ky tis sau gaus at stu mo. Per sa-
vait ga lį nu baus tas tik vie nas ra jo no gy ven-
to jas, pik ty biš kai ne dė vė jęs kau kės.

Mū sų ra jo ne nau jų CO VID-19 at ve jų 
iki pir ma die nio ne bu vo už fik suo ta: su si r-
gę 7, iš ku rių 5 jau pa svei ko, 1 mi rė.

Nors po li ti kai skel bia, kad pa cien-
tams du ris jau at ve ria po lik li ni kos, o li-
go ni nės at nau ji na pla ni nes pa slau gas, 
mū sų ra jo no me di kai įsi ti ki nę, kad šią 
sa vai tę priim ti pa cien tų ir gy vai kon tak-
tuoti ne ga lės.

Svei ka tos ap sau gos mi nist ras Au re li-
jus Ve ry ga įpa rei go jo svei ka tos prie žiū ros 

įstai gas pa reng ti pla ni nių sta cio na ri nių 
ir am bu la to ri nių pa slau gų at nau ji ni mo 
eta pais pla nus ir pa teik ti juos de ri nti Hi-
gie nos ins ti tu tui bei Na cio na li niam vi suo-
me nės svei ka tos cent rui. O de ri nimo pro-
ce dū ros pa pras tai už trun ka.

Li go ni nės di rek to rius Li nas Bla žai tis 
pa ti ki no, kad am bu la to ri nių pa slau gų pla-
ną jau su da rė ir jis de ri na mas su rei kia-
mo mis ins ti tu ci jo mis. Tad da bar tik nuo 
jų pri klau so, ka da pra dės veik ti li go ni nės 
Kon sul ta ci nis sky rius. Vis gi kon sul ta ci jų 
ne bus tiek, kiek anks čiau, nes kiek vie-
nam pa cien tui dėl pa tal pų de zin fek ci jos 
ir vė di ni mo teks skir ti po 45 min., kai 
anks čiau bu vo ski ria ma tris kart ma žiau. 
Tai gi rei kė tų su pras ti, kad ei lės pas spe-
cia lis tus la bai išaugs. Tie sa, bus pa lik ta 
ga li my bė kon sul tuo tis nuo to li niu bū du.

Sta cio na ro pa slau gos ne bu vo nu trū-
ku sios ir per ka ran ti ną, ta čiau su ma žė jo 
jų apim tys. Nors pla ni nės ope ra ci jos bus 
at nau jin tos, kol kas iš lie ka rei ka la vi mas 

pa lik ti neuž gul dy tą tam tik rą skai čių 
lo vų, jei kil tų COVID-19 pro trū kis. Tai gi 
vi su pa jė gu mu li go ni nė dirb ti kol kas 
ne ga lės, juo lab kad dėl ko ro na vi ru so 
pro trū kio už da rius Ma ri jam po lės li go-
ni nės Ner vų ir Vi daus li gų sky rius, kai-
my ni nės sa vi val dy bės pa cien tai šiuo 
me tu gul do mi į mū sų ra jo no li go ni nę.

Vil ka viš kio pir mi nės svei ka tos prie-
žiū ros cent ro va do vė Dan guo lė Al mo nai-
tie nė sa kė, kad be veik vis ką, kas nu ro dy-
ta svei ka tos ap sau gos mi nist ro įsa ky me, 
jos va do vau ja ma įstai ga jau vyk do nuo 
ka ran ti no pra džios – bū ti nais at ve jais 
gy vai prii ma pa cien tus, iš anks to su de ri-
nus su šei mos gy dy to ju. Tad po lik li ni kos 
pa cien tai po ky čių pra ktiš kai ne pa jus. 
Prio ri te tu vis dar iš liks nuo to li nės kon-
sul ta ci jos.

Pri va čios šei mos kli ni kos taip pat dar 
ne ga li pa sa ky ti, ka da at vers du ris pa cien-
tams. Vil ka viš kio šei mos kli ni kos va do vė 
Ri man ta Sruo gi nie nė kal bė jo, jog daug 
lai ko už trun ka su dės ty ti gra fi kus, kad ne-
su tap tų gy vo kon tak to ir nuo to li niu bū du 
kon sul tuo ja mų pa cien tų lai kas.

– Ka dan gi dar bų apim tį tu ri me su-
ma žin ti 50 pro c., į gy dy to ją rei kės kreip-
tis tik bū ti nu at ve ju. Tad kiek pa slau gų 
ga lė si me teik ti, la bai pri klau sys nuo pa-
čių pa cien tų są mo nin gu mo, – kal bė jo R. 
Sruo gi nie nė.

Gy dy mo įstai gos galės priimti per pus 
ma žiau pa cien tų

Ki nas po atviru dangumi 
Vilkaviškyje su lau kė pa si se ki mo

Nors Lie tu vo je pa skelb tas 
ka ran ti nas ir kul tū ri nis gy ve-
ni mas be veik su sto jęs, ta čiau 
ge gu žės pir mą ją vil ka viš kie-
čiai tu rė jo ga li my bę iš au to-
mo bi lio sau giai mė gau tis 
ki nu di džia ja me ek ra ne.

Idė ja pa kvies ti ra jo no gy ven to jus į 
ne mo ka mus ki no sean sus ki lo Vil ka-
viš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist-
ra ci jai ir Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
dar buo to jams.

„Šiuo su dė tin gu lai ko tar piu no ri-
me do va no ti džiaugs mo žmo nėms. Vil-
ka viš kie čiai, kaip ir did mies čiuo se gy-
ve nan tieji, nu si pel no įvai rių pra mo gų. 
Ti ki mės, kad tai ne pa sku ti nis kar tas, 
kai ki ną ga li me žiū rė ti kiek ki taip. Ma-
nau, jog ki tą kar tą jį žiū rė si me su sė dę 

ant žo lės gry na me lau ke“, – pa sa ko jo 
Vil ka viš kio kul tū ros cent ro kul tū ri nės 
veik los va dy bi nin kė Ak sa na Las ke vi-
čie nė.

Ki nas po atviru dangumi su lau kė 
di džiu lio su si do mė ji mo. Vil ka viš kio 
pir mi nės svei ka tos prie žiū ros cent ro 
aikš te lė bu vo pil nu tė lė ma ši nų. Pa-
sak A. Las ke vi čie nės, į aikštelę vienu 
metu tilpo ne dau giau kaip 60 au to-
mo bi lių, to dėl fil mą „Džen tel me nai“, 
ku ris bu vo ro do mas 22 valandą, galė-
jo žiūrėti ne vi si.

Fil mai bu vo ro do mi per di džiu lį ek-
ra ną, o įgar sin ti per au to mo bi lių ra di-
jo im tu vus, to dėl iš lip ti ar pra ver ti lan-
gus bu vo griež tai drau džia ma. Pa sak 
A. Las ke vi čie nės, žiū ro vai re ko men da-
ci jų bei drau di mų pai sė, to dėl se ną sias 
ki no tra di ci jas pri me nan ti pra mo ga 
praė jo sklan džiai ir sėk min gai.

„San ta kos“ inf.

Pir ma sis lauko ki no sean sas su kvie tė gau sų žiū ro vų bū rį ir su lau kė pa si se ki mo. Tomos BIRŠTONĖS nuotr.  S

At vy ku sie ji bu vo su pa žin di na mi su ren gi-
nio tai syk lė mis ir drau di mais.

S

Kiekvienam pacientui  
medikai turės skirti 
triskart daugiau laiko 
nei iki karantino.

AKTUALIA TEMA
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